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PRESENTACIÓ 
AGRUPACIÓ DE COLLES 
DE GEGANTERS DE CATALUNYA 

Encarem un nou any d’activitats geganteres amb aquesta 
publicació, el Calendari del Món Geganter 2017, en el qual, com 
en anteriors edicions, podreu trobar més d’un miler d’activitats 
geganteres repartides durant tot l’any a diversos indrets, tant de 
casa nostra com de fora.

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya deixa enrere 
un any amb nous projectes, com ara el Concurs Nacional de 
Balls de Gegants, i d’altres de ja consolidats, com les sessions 
del congrés País Gegant (www.paisgegant.cat) dedicades al ball 
de gegants i al patrimoni, així com altres projectes que per fi 
han vist la llum després d’una llarga espera, com és el cas de 
Gegants a l’Escola (www.gegantsalescola.cat).

Què ens portarà aquest 2017? De ben segur que molts bons 
moments, però possiblement una de les activitats programades 
més esperades és la celebració del Congrés Internacional de 
Gegants, que tindrà lloc a Reus del 12 al 15 d’octubre. Aquest 
congrés comptarà amb ponents d’arreu del món, que ens 
faran conèixer el món geganter fora de les nostres fronteres i 
culminarà amb una trobada de colles europees.

Per tal d’anar fent boca, trobareu dins d’aquest calendari un 
seguit d’articles en els quals descobrireu que els gegants no 
són exclusius de casa nostra. Gràcies a la bona relació amb 
altres federacions internacionals de gegants, hem comptat 
amb la col•laboració de Laurent Dubuisson, director de la 
Maison de Géants d’Ath (Bèlgica) i Paul Spapens, president de 
la Federació Holandesa de Gegants, perquè ens expliquin de 
primera mà a través dels seus articles com es viu en els seus 
països el fet geganter.

ADMIRACIÓ

Lluís Remolà Pagès
Primer Premi El Fet Geganter 2016

PORTADA
100 ANYS

Domènec López i Alio

A banda, també podem trobar un article que mostra com 
Catalunya és un gran exportador de gegants, gràcies a la bona 
feina dels nostres constructors, reconeguts internacionalment.

El nostre món cada cop més globalitzat ens fa adonar que no 
som tan diferents, els uns dels altres. A nivell geganter, podem 
comprovar que hi ha molts països que viuen el fet geganter tan 
intensament com nosaltres, i que la col•laboració no hi entén, de 
fronteres, tal com demostra aquest calendari. Cal reflexionar-hi, 
doncs; hem d’aconseguir tenir la mateixa facilitat per col•laborar 
amb persones que es troben a molts kilòmetres de distància que 
amb aquelles que ens són més properes geogràficament.

Continuem treballant perquè el màxim nombre possible de 
persones puguin conèixer, valorar i estimar aquest patrimoni 
geganter i, sens dubte, el Calendari del Món Geganter és una 
magnífica eina per aconseguir-ho. Ens ajudeu a assolir aquest 
repte?

AMADOR CODINA
President de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

www.gegants.cat
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GIGANTES, 
GÉANTS, 
REUZEN…

ELS GEGANTS, ELS CAPGROSSOS I EL BESTIARI 
SÓN UNS GRANS ELEMENTS DEFINIDORS DE 
L’ÀMBIT FESTIU CATALÀ. PERÒ NO ENS SÓN 
EXCLUSIUS: ARREU DEL PLANETA, FIGURES 
GEGANTS DE TOTA MENA ES PASSEGEN EN 
FESTES I REPRESENTACIONS EXCEPCIONALS. 
A CONTINUACIÓ US PRESENTEM ALGUNES DE 
LES REGIONS MÉS GEGANTERES DEL NOSTRE 
CONTINENT. EUROPEUS I CATALANS, TOTS 
PLEGATS, COSINS GERMANS!

AJUNTEM LES MANS

Jordi Ruiz López 
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L’Aragó compta amb una gran quantitat de figures 
repartides arreu del territori. Tant la zona de la Franja 
com les parts més interiors de la regió compten un gran 
nombre de festes, amb diverses figures centenàries molt 
interessants (com ara els gegants de Barbastre, Borja, Taüst 
o Tarassona). A Saragossa disposen d’una de les comparses 
més nombroses de tot el territori. Destaca per ser l’única 
que (en una antiga versió) fou cremada públicament, 
com si d’una falla es tractés. Hom diu que aquests que 
es cremaren foren els que participaren en l’estrena de la 
sarsuela Gigantes y Cabezudos, representada per primer 
cop a Madrid l’any 1898 i ambientada en terres aragoneses.

El País Valencià, terra de falles i fogueres, és una de les 
regions amb més imaginació artística. No és estranya, 
doncs, la gran proliferació d’elements en la seva imatgeria 
popular. Alacant, amb figures modernes, té tradició 
ancestral de gegants, de la mateixa manera que València, 
que els veu passejar pel Corpus juntament amb altres 
elements com la Tarasca, el Drac i altres Roques. Caldria 
fer un petit esment als gegants del carrer de Sant Vicent, 
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ARAGÓ, 
PAÍS VALENCIÀ, 
ILLES BALEARS, 
ANDORRA I 
CATALUNYA NORD
PER XAVIER NAVARRO

que es diu que són els més antics de la ciutat, tal vegada 
de tot el País Valencià. A Morella celebren l’anomenat 
Sexenni, el qual compta amb un interessant seguici festiu 
amb gegants, Àguila, els anomenats Volantins i altres balls 
tradicionals. Tots es troben exposats al Museu de Sis en 
Sis o del Sexenni. Un altre interessant seguici (tot i que 
força més contemporani) és el d’Ontinyent, que compta 
amb gegants, cabets, Àguila i, fins i tot, Tartuga, elements 
documentats en la llarga història festiva ontinyentina. Tots 
ells estan exposats al Palau de la Vila. Vicente Tortosa i 
Vicente Luna han estat dos dels artistes que han donat 
més personalitat al fet geganter valencià (amb cares 
expressives i mans molt detallades sobre la cintura); fins 
i tot han exportat a altres indrets de la península, com 
també al Japó i als EUA.

El fet geganter de ses Illes es troba repartit entre Menorca 
i Mallorca, importat inicialment des de la península. A 
Mallorca, que és l’única zona en què els gegants tenen 
peus i cames, trobem les primeres referències geganteres 
a Palma, Manacor, Felanitx i Llucmajor (podeu llegir-ne més 

al llibre Els Gegants de Mallorca de Pau Tomàs i Ramis). 
Caldria parar atenció a les Àguiles de Pollença, amb més 
de 100 anys de vida. I a Menorca, la tradició gegantera està 
encapçalada per la de Maó, que data de principis del segle 
XX. Alaior, es Castell, Sant Lluís i es Mercadal són altres 
pobles de l’illa que han anat adquirint gegants propis. Cal 
dir que, a diferència dels altres municipis, Llucmaçanes és 
l’únic que disposa de figures fetes íntegrament a l’illa de 
Menorca. I pel que fa a Eivissa, hi ha constància de l’única 
geganta de tota l’illa a Sant Joan de Labritja. 

Plenament integrat a la dinàmica gegantera catalana es 
troba el petit Principat d’Andorra. La seva tradició s’enceta 
als anys 1980 amb Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, 
Encamp i, finalment, Canillo. 

La Catalunya Nord està formada per sis comarques, de les 
quals tenen figures el Conflent, el Capcir, el Rosselló i l’Alta 
Cerdanya. La primera referència gegantera la trobem el 
1622, tot i que anteriorment es coneix algun Drac. Sigui com 
sigui, avui en dia, amb un renaixement del fet geganter a 
partir de 1985, trobem gegants a Perpinyà, els Angles, 
Argelers, Vilafranca del Conflent, Prada, Font-Romeu, Canet 
de Rosselló, Ribesaltes, Tuïr i Talteüll. Cal destacar la figura 
del Babau de Ribesaltes, un monstre llegendari que data 
del segle XIII. Destaca per ser l’únic element de bestiari que 
encara mostra com es menja una persona humana, tot i 
que en la seva versió més recent no és tan agressiu.

Alguns dels gegants del Corpus de València (Foto: J. Diez Arnal)

Les dues parelles de gegants de Morella (Foto: Vicentin48)

(Dreta) Cartell de la primera representació de la coneguda sarsuela a Madrid, l’any 
1898  (Esquerra) Una de les versions que existeix del Babau de Ribesaltes 

En Tomeu i na Guida són els primers gegants propis que té l’illa de Menorca 
(Foto: Gerard Picó)
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El nostre recorregut s’inicia pel capdamunt, a Finisterre. A 
Galícia, les referències geganteres més antigues es troben a 
Pontevedra (a la Corunya), encara que els gegants gallecs amb 
més càrrega històrica es troben a Santiago de Compostel•la. 
Un interessant lloc web ens dona més informació del fet 
geganter a Galícia: xigantes.teatroengalicia.es.

A Burgos tenen el privilegi de gaudir d’una de les comparses 
més singulars de tot l’estat: gigantones i gigantillos que 
daten de 1899, però amb reconstrucció dels anys 70. Una 
altra col•lecció interessant de vuit figures, la trobem a Toledo 
(segurament de les més antigues que es troben a tot l’estat), 
que, com els burgalesos, representen ètnies del món. Hom diu 
que aquestes tenen certa relació amb figures que hi ha, i hi 
ha hagut, a Barcelona. També trobem figures interessants de 
llarga tradició en les comparses d’altres capitals castellanes, 
com ara Zamora, Segovia, Valladolid o León.

“Vas vestida peor que la Tarasca” és un dels refranys de 
Granada que fa referència a la dona que, en el seu origen, 
representava santa Marta; va muntada sobre un drac i 
cada any presenta vestit nou. Aquest element precedeix les 
dues parelles de reis moros (Boabdil i Moraima) i cristians 
(Fernando i Isabel, els mateixos que varen instaurar el Corpus 

granadí) durant la festa del Corpus. Com a curiositat, cal 
dir que a Antequera hi ha exposada una reproducció de la 
Tarasca que passejava pel Corpus de Granada del segle XIX. I, 
més encara, se’n troba una altra dels anys 30 exposada a la 
Casa de los Tiros.

A Madrid disposen d’una heterogènia comparsa de 
personatges històrics de la ciutat que, quan s’escau, ballen 
el xotis per les festes de San Isidro. Als voltant de la capital 
trobem altres pobles amb vincles geganters: Leganés, Alcalá 
de Henares i Torrejón de Ardoz són alguns dels exemples de 
municipis amb gegants propis. I a Múrcia, és coneguda la gran 
comparsa de gigantes de Caravaca de la Cruz.

Erraldoiak eta buruhandiak és el nom amb els quals es 
coneixen els gegants, kilikis o buruhandis (juntament amb els 
zaldikos, espanten la canalla amb puxikas o pals d’escuma) 
i capgrossos a Navarra i al País Basc. A Euskal Herria, els 
gegants que més destaquen són els de Donostia (Sant 
Sebastià), els Reis de la baralla de Gasteiz (Vitòria) i els de 
Bilbao. A Nafarroa, amb una gran quantitat de figures, destaca 
el ball de les ètnies de Pamplona per San Fermín. Justament 
allà, hi trobem els pocs gegants de foc, els de la festa dels 
Caldereros. Altres figures que caldria destacar són les de 
Tafalla i Sangüesa, que daten de principis del segle XX, i que 
són de les més antigues de tota Navarra. El llibre Gigantes 
de Navarra, d’Unai Lako i Aitor Calleja (2010), ens amplia la 
informació relativa a les figures festives d’aquesta regió.

I, ja per acabar, voldríem viatjar fins a les illes Canàries, on 
destaquen els 24 enanos (també coneguts com a mascarones) 
de La Palma, que surten a ballar una polca des de principis 
de segle XX. 
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NORD, CENTRE I SUD 
DE LA PENÍNSULA 
IBÈRICA I ILLES 
CANÀRIES
PER XAVIER NAVARRO

(1) Els Gigantones i Gigantillos de Burgos flanquejant l’entrada del monestir de Las 
Huelgas Reales (Foto: Biblioteca Municipal de Burgos) (2) Tres dels vuit Gigantones 

del Corpus de Toledo (Foto: Agustín Puig)  (3) Els gegants i la Tarasca de Granada, 
abans d’actuar al seu Corpus (Foto: Àlex Càmara) (4) : Els Enanos (o mascarones) 

de La Palma en les festes de la Baixada de la Virgen de las Nieves  (5) Dos dels 
gegants de Santiago de Compostel•la, l’any 1922 (Foto: P. Mas)  (6) : Els erraldoiak 
de Pamplona ballant en el seu acomiadament de les festes de San Fermín. Foto: 

Fernando Pidal)  (7) : Els quatre gegants Reis de la baralla, juntament amb la resta 
de gegants de Vitoria (Foto: Gerard Picó)

(1) 

(2) (5) 

(3) (6) 

(4) (7) 
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03
PORTUGAL I ITÀLIA
PER JAN GRAU

Pràcticament tots els gegants existents a Portugal es 
concentren al nord del país, a l’entorn de les ciutats de 
Braga i Viana do Castelo, en general a les províncies d’Alto 
Minho i Tras-os-Montes, on es comptabilitzen ben bé una 
cinquantena de gegants. Malgrat que al segle XV hi ha 
documentats un gegant i un drac a la capital, Lisboa, i que 
fins al XX se’n troben a moltes poblacions portugueses, 
entre elles Penafiel (on per Corpus, fins a mitjan la dècada 
de 1940, encara sortia un gegant), actualment la presència de 
gegants a les festes gairebé es limita a les zones esmentades. 
Actualment a Monçao, també per Corpus, San Xuxo (Sant 
Jordi) es baralla amb un drac anomenat Coca o Santa Coca. 
Per contra, els capgrossos són generalitzats a bona part de 
les festes del país, tot sovint uns híbrids entre capgrossos i 
gegantons amb les cames del portador, si bé els anomenen 
indistintament gigantôes o cabeçudos. La manera comuna 
d’anomenar els gegants a tot Portugal, a més de gigantôes, 
és armazonas i, a la zona de Braga, almazonas.

La particularitat principal d’aquests gegants és que 
són acompanyats tradicionalment de les zabumbas 
(bombos), unes nodrides comparses de percussió amb 
alguns sonadors de gaites de foles (sacs de gemecs) que 
són presents a totes les arruadas (cercaviles), com si 
fossin precursors de les batucades que estan de moda 
actualment. Aquests grups musicals sovint superen la 
cinquantena de components. A Portugal també existeixen 
cases de lloguer de gegants i, de fet, moltes poblacions, en 
lloc de tenir-los propis, lloguen els gegants, dels quals es 
fan càrrec justament els grups de zabumbas.

Destaca amb escreix la popularitat i tradició dels gegants de 
Viana do Castelo, omnipresents a la gran festa local que te 
lloc a l’agost, la Romaria de Nossa Senhora d’Agonia, i al maig.

La presència de gegants a Itàlia es concentra al sud de 
Calàbria i a l’illa de Sicília. Invariablement, representen 
guerrers mitològics o sants i s’anomenen santoni o apostoli 
(si són sants) i, en general, giganti, gesanti i, a vegades, 
fantasmini, tot i que aquest apel•latiu s’aplica més a gegants 
efímers, a vegades pejorativament.

A Reggio Calàbria, la punta de la bota d’Itàlia, es concentren 
gegants a més d’una vintena de poblacions, entre els quals 
cal esmentar Tropea, on són els protagonistes de les festes de 
maig, el Triomfo de la Santa Croce. La celebració calabresa més 
tradicional és a la població de Palmi, on hi ha Sfilata di Giganti 
en diversos moments de l’any perquè tenen vuit parelles, sis 
d’elles propietat de parròquies o barris, cadascuna amb la 
seva festa. La principal és la festa Varia di Palmi, que es fa 
el darrer diumenge d’agost i està declarada patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO. Els gegants de Palmi representen 
Mata i Griffone, el gegant moro i la reina cristiana fundadors 
mítics d’aquesta ciutat siciliana.

Al centre i sud de l’illa, els gegants són els santoni i 
representen apòstols; el seu paper està vinculat a Setmana 
Santa i Pasqua Florida. Amb el seu seguici, faciliten la ggiunta 
(l’encontre) entre la Mare de Déu i el Crist ressuscitat, talment 
com les nostres processons de l’encontre. El nombre és 
irregular segons la població, d’un sant a una dotzena, tot i 
que sovint no surten tots.

Mereixen especial atenció els gegants de Mistretta, al centre 
de l’illa, uns vells coneguts perquè van venir a Catalunya el 
1992 per assistir a la Trobada Internacional de Gegants de 
Matadepera. N’existeix una parella del segle XVIII i unes 
còpies de 1960; durant l’any se’ls pot veure fent guàrdia a 
banda i banda de l’altar de la Madonna della Lucce i només 
surten al carrer per la seva festa, al mes de setembre. Són 
dos guerrers, home i dona, que representen Cronos i Mittia; 
a diferència dels altres gegants italians, ballen al final del 
seguici, just quan la imatge de la Madonna ha retornat al 
seu lloc després de la processó.

Els gegants més famosos i espectaculars de Sicília són els de 
Messina, dues impressionants figures cavalcades, damunt 
d’una plataforma, que representen Mata i Grifone. Avui 
es desplacen pels carrers sobre rodes tibats per vehicles, 
però antigament eren duts a pes de coll com si es tractés 
d’un pas de Setmana Santa. Estan documentats al segle 
XVI, però les testes actuals, molt restaurades, sembla que 
són de segle XVIII, que és quan les figures van adoptar 
l’aparença actual. Surten al carrer del 10 al 14 d’agost, per 
la festa del Mezzagosto, antigament la festa patronal. Són 
possiblement els gegants amb més versions sobre els 
seus orígens, cap d’elles ben documentada; tampoc se’n 
coneixen dades més enrere del segle XVI.

(A dalt) Els gegants Mata i Grifone de Palmi (Foto: Palminellafede) (Al mig) Els 
gegants apòstols de San Cataldo (Foto: Gerard Picó) (A baix) Els gegants de 
Mistretta, fent guàrdia a la Madonna della Luce (Foto: Comitato)

(Esquerra) Els gegants de Messina, el 2007 (Foto: Linedwell) (Dreta) Els gegants de 
Viana do Castelo (Foto: Rosino)
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La tradició dels gegants a Bèlgica neix a la baixa edat 
mitjana. A partir de 1398, trobem un sant Cristòfol que pren 
part a la processó de la Circumcisió d’Anvers, per bé que no 
sabem si es tractava d’un personatge gegantí o d’un home 
que caminava sobre xanques; el text no és prou precís per 
poder-ho confirmar. Cal esperar fins l’any 1416 per trobar la 
figura del Cheval Bayard a Malines, una petita ciutat entre 
Anvers i Brussel•les. La figura d’aquest cavall gegantí, que 
transporta quatre criatures (els fills d’Aymon), prové de 
l’epopeia de Carlemany. I, segons sembla, el personatge va 
tenir un èxit considerable, perquè, durant el segle XV, en 
trobem a vuit ciutats més del territori actual de Bèlgica.

El gegant Goliath apareix durant el mateix període. El 
trobem citat a Audenarde el 1457, a Namur el 1458 i a 
sis ciutats belgues més al llarg del segle XV. Goliath va 
acompanyat per David, amb el qual interpreta el combat 
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BÈLGICA
PER LAURENT DUBUISSON, 
DIRECTOR DE LA MAISON DES GÉANTS D’ATH

bíblic. Tots aquests gegants surten a les processons 
religioses que organitzen les diverses ciutats dels Països 
Baixos borgonyons en el marc de les Ducasses, les festes 
organitzades en honor dels sants patrons.

A partir d’aquest moment, els gegants comencen a 
evolucionar, i algunes de les figures perden el seu aspecte 
religiós. A Anvers, per exemple, Goliath canvia de nom 
i passa a ser Druon Antigone, el gegant “malvat” que 
protagonitza la llegenda de la fundació mítica de la ciutat. 
A Lovaina, el gegant es converteix en Hèrcules, per evocar 
l’antiguitat grecoromana. A partir del segle XVII, a més, 
comença a desenvolupar-se la seva faceta festiva. Es creen 
veritables famílies: al gegant, se li sumen la muller i els fills; 
la comunitat urbana acaba “domesticant” el gegant.

A finals del segle XVIII, la Revolució Francesa capgira les 
tradicions. Molts gegants, considerats testimonis de 
l’antic règim i de la religió catòlica, són destruïts. Caldrà 
esperar fins els primers anys del segle XIX perquè les 
festes tornin a recuperar l’esplendor. A partir d’aquest 
moment, els personatges gegants participen del sentiment 
nacionalista característic de l’època, sobretot a partir de la 
independència de Bèlgica, que es produeix el 1830. Després 
de les dues Guerres Mundials i la primera meitat del segle 
XX, el fenomen dels gegants ressorgeix de manera mai 
vista abans, i les noves creacions es multipliquen.

Actualment, la tradició dels gegants està perfectament 
integrada dins la cultura belga. Aproximadament, es 
compten unes 1.500 figures, de les quals un miler es troben 
a la regió de Flandes i unes 500 a Valònia i a Brussel•les. 
L’any 2005, la UNESCO va reconèixer els gegants d’Ath, de 
Brussel•les i de Malines, el drac de Mons i el Cheval Bayard 
de Termonde com a obres mestres del patrimoni immaterial 
de la humanitat. Aquestes festes, les més antigues i 
emblemàtiques del país, atreuen desenes de milers de 
visitants, i compten amb la participació dels seus habitants, 
que en porten les figures, en toquen les músiques i actuen 
com a figurants en les diverses comitives.

Per descobrir-les totes, podeu consultar el Calendari 
dels gegants de Bèlgica i França (Calendrier des Géants 
de Belgique et de France), que edita des de 1997 la Ronde 
des Géants, una associació francesa. Des de l’any 2003, la 
Maison des Géants també participa a la iniciativa. Des de 
2015, es pot accedir al calendari des del lloc web http://
www.calendrier-des-geants.eu. 

A Ath, la Maison des Géants va obrir les seves portes 
l’any 2000. Aquest museu presenta tots els aspectes de 
la tradició i acull visitants provinents de tots els racons 
d’Europa. Hi ha testimonis de la presència de gegants a Ath 
des del segle XV (el Cheval Bayard el 1462, Goliath el 1481). 
Es tracta d’una de les tradicions més antigues de Bèlgica, i 
una de les que millor salut té. Cada any, el quart diumenge 
d’agost, un gran nombre de visitants vénen per admirar 
els set gegants d’Ath, que ballen al so de les fanfàrries. 
Cada gegant pesa uns 125 quilos i balla portat per una sola 
persona, amb l’excepció del Cheval Bayard, que pesa 700 
quilos i va dirigit per 16 portadors.

El gegant Ambiorix de la Ducasse d’Ath (Foto: Luc Van den Eynde)

(Esquerra) Els gegants de 
Nivelles, en una col•lecció de 
cromos de principis del segle 
XX (Al mig) Els tres gegants de 
Dendermonde: Goliath, l’Indi i 
Mart (Foto: Gerard Picó) 
(A baix) La parella de gegants 
de Wetteren, el 2012 (Foto: 
Gerard Picó)

Els dos gegants protagonistes de la Ducasse, 
Goliath i Mme Goliath (Foto: Luc Van den Eynde)
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ANGLATERRA-
NORD DE FRANÇA
PER GERARD PICÓ

La regió del Nord de França és una de les grans regions 
geganteres europees. Sorgides a la zona durant el segle 
XVI a remolc dels gegants belgues que havien començat a 
passejar un segle abans, les primeres figures de què tenim 
constància apareixen el 1530 a Douai, el 1556 a Mauberge, 
el 1559 a Cambrai i el 1565 a Lille. A partir d’aleshores, la 
història dels gegants a les dues regions es desenvolupa 
de manera pràcticament paral•lela. Reformes religioses, 
revolucions i transformacions socials afecten de manera 
molt similar les dues zones, i molt poques de les figures 
antigues han arribat fins als nostres dies. 

D’entre tots els gegants francesos, destaca per sobre de 
qualsevol altre l’imponent Gayant de Douai (de més de 8 m i 
350 kg, portat per 6 persones) i la seva família: Marie Cagenon, 
Jacquot, Fillon i Binbin. La festa dedicada a la família més 
cèlebre del món geganter francès va ser declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l’any 2005, 
juntament amb les festes i la imatgeria francesa de Cassel 
(Reuze Papa i Reuze Maman), Pesenàs i Tarascó. 

A Lille podem trobar també dos dels gegants més alts del 
continent, Lydéric i Phinaert, protagonistes d’un dels mites 
fundacionals de la ciutat. Els dos personatges ja passegen 
en forma gegant, com a mínim, des dels primers anys 
del segle XIX; les figures actuals es van estrenar el 1999 i 
requereixen 7 portadors cadascuna. O també el gegant de 
Dunkerque, que va sobre un carro estirat per cavalls, i tota 
la seva guàrdia de gegantons acompanyants.

A Anglaterra, Ja hi ha notícies de la participació de gegants a 
les processons angleses als segles XV i XVI (entre d’altres, un 
Samsó a Leicester, un Goliat a Norwich, un Sant Cristòfol a 
York, etc.); el primer del qual hi ha constància que participa 
a les processons en forma de figura és el Sant Cristòfol de 
Salisbury, citat per primera vegada l’any 1496, durant la visita 
del rei Enric VII. El gegant de Salisbury és un dels pocs que ha 
sobreviscut a la desaparició massiva d’imatgeria provocada 
per la Reforma protestant engegada al segle XVI, que va 
condemnar pràcticament totes les figures angleses, que no 
van saber-se deslliurar de l’acusació d’idolatria. Tot amb 
tot, la seva presència, amb el pas dels anys, va anar-se fent 
més escadussera en les celebracions municipals; el 1873 el 
museu local va comprar-lo al gremi per una lliura i mitja, i va 
continuar les seves actuacions fins el 1977. El gegant original, 
juntament amb el petit Hob-nob (una bèstia, mig mula, 
mig drac, que l’acompanya i li obre pas), descansen en una 
sala del museu des d’aleshores; el 1988, diverses entitats 
locals aconsegueixen recuperar-los per a les festes locals 
i, des d’aleshores, unes còpies simplificades de les figures 
passegen pels carrers tot seguint la seva tradició.

També trobem gegants a la capital, Londres. Diverses 
figures han pres part, al llarg del temps, al Lord Mayor’s 
Show, una desfilada en honor de l’alcalde de la ciutat 
que se celebra cada any. El 1913, per exemple, hi figura un 
gegant de mig cos amb les mans lligades que representa la 
canalització del riu 300 anys enrere, el 1613. I en els darrers 
anys s’ha recuperat la figura de Gog i Magog, dos gegants 
de vímet que tenen la imatge dels dos guardians mítics de 
la ciutat.

A la dècada de 1980, comença una proliferació de gegants 
de grups d’animació locals, sovint de bona qualitat artística 
però fabricats amb materials pocs resistents, la qual cosa 
provoca la contínua rotació de figures i la caiguda en desús 
de molts dels gegants, que ja no poden treure’s a passejar. 
Entre ells destaca el cas del gegant decapitat Bertilak de 
Hautdesert, tot de color verd, que ha acabat retirat en 
un museu de mites i llegendes degut al seu mal estat, 
juntament amb la seva companya Morgan le Fey.

(D’esquerra a dreta) La família gegant 
de Douai durant les Fêtes de Gayant 
(Foto: Ville de Douai) | Reuze Papa i 
Reuze Maman, els gegants de Cassel 
(Foto: Gerard Picó) | El gegant Reuze 
de Dunkerque al seu carro (Foto: 
Marc Roussel) | Aspecte actual del 
Sant Cristòfol de Salisbury i el seu 
company Hob-nob, al museu local 
(Foto: Richard Avery)

A baix (Esquerra) Imatge del gegant 
que va participar al Lord Mayor’s 
Show de 1913, segons una il•lustració 
de Fortunino Matania.  (Dreta) : El 
gegant Bertilak de Hautdesert, amb 
el seu característic cap decapitat a 
les mans.
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La cultura gegantera als Països Baixos ve de molt antic. 
No obstant això, els períodes de guerres i les revolucions 
culturals i religioses viscudes en èpoques passades ha 
deixat només una petita quantitat de gegants supervivents, 
que en els darrers anys han experimentat un creixement 
pràcticament continu, probablement a causa de la 
necessitat de reafirmar la identitat pròpia, tal com també 
passa a Catalunya.

La cultura dels gegants holandesos va originar-se a les 
ciutats flamenques durant l’edat mitjana. En aquella 
època, moltes ciutats i molts pobles dels Països Baixos 
tenien gegants, tot i que l’expansió no ha estat mai tan 
forta com a Flandes.

Malgrat tot, els gegants holandesos han hagut de suportar 
dues onades de destrucció d’imatgeria: la Reforma 
protestant del segle XVI i l’ocupació dels Països Baixos per 
part de França pels volts de l’any 1800. Molt pocs gegants 
han sobreviscut aquests períodes. La tradició gegantera 
més antiga del país que ha perviscut fins avui dia ja apareix 
documentada el 1536: els dos gegants de Venlo. La ciutat es 
troba al sud dels Països Baixos, a prop de la frontera amb 
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PAÏSOS BAIXOS
PER PAUL SPAPENS, PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ 
HOLANDESA DE GEGANTS 

Bèlgica; i és que pràcticament tots els gegants del país es 
troben a les regions meridionals. Això és així a causa de la 
influència cultural de Bèlgica, que té una cultura gegantera 
molt potent. La cultura popular del sud dels Països Baixos 
és molt propera a la belga, de manera que no és estrany 
que hi hagi moltes similituds entre les dues regions.

Actualment, als Països Baixos hi ha un total de 29 gegants, 
xifra que ha crescut amb una mitjana d’una figura nova cada 
any durant els darrers anys. Aquest període va iniciar-se el 
1999, quan les viles de Moergestel, Heukelom i Oisterwijk 
van construir un gegant per a cadascuna. Les noves figures 
van tenir tant d’èxit que diversos municipis, com ara la 
ciutat de Tilburg, també van començar a construir els seus 
propis gegants, en un procés que encara perdura avui dia, 
amb unes característiques ben particulars i interessants.

Calen moltes hores i molta energia per construir figures 
de qualitat; tant les testes com la roba acostumen a 
confeccionar-se amb el màxim nivell de detalls. Els caps, 
per exemple, són modelats per artistes especialitzats en 
el treball amb fang. Al país també hi ha una corrent molt 
interessant de noves tècniques que s’estudien i s’apliquen 

a les figures. Quan la tradició de construcció de figures 
està poc estesa, com en aquest cas, les colles són més 
propenses a acceptar l’experimentació amb materials nous 
(com el plàstic i l’alumini). Actualment, un dels gegants 
dels Països Baixos ja compta amb una càmera integrada 
al cap. Al seu interior, hi duu un monitor que permet als 
portadors controlar els llocs per on passa la figura.

Una de les característiques bàsiques de la societat 
neerlandesa és la necessitat de cooperar dins l’estructura 
d’una associació. És per això que els primers anys d’aquest 
segle va fundar-se la federació que connectat totes les 
associacions holandeses de portadors de gegants, en una 
idea inspirada en la federació dels gegants de Bèlgica. I 
això també queda palès en l’orientació de la federació i 
dels grups que la conformen, amb una clara vocació de 
difusió cap a l’exterior; tots ells participen sovint i de 
manera activa en les activitats geganteres que tenen lloc 
fora de les fronteres del país. Però també dins del territori, 
amb tres trobades de gegants que s’organitzen amb una 
periodicitat regular en tres municipis del país: Oisterwijk, 
Bergen op Zoom i Maastricht.

El gegant Sant Cristòfol de Roermond, amb la seva comitiva (Foto: Paul Spapens) Una corrua de personatges vestits d’època precedeix el pas del 
Gigantius de Maastricht (Foto: Bastiaan Klomp)

Els gegants de Venlo, les figures en actiu més antigues d’Holanda 
(Foto: Akkermansgilde Venlo)

La geganta Hildewaris de Hilvarenbeek amaga un petit teatre de 
titelles al seu interior (Foto: Paul Spapens)
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A les províncies alemanyes del centre d’Europa sorgeix la 
festa del Corpus de la mateixa manera que en molts altres 
països veïns durant la baixa edat mitjana, i ben aviat podem 
trobar-hi personatges que representen figures gegants 
dels dos Testaments,a  ja sigui mitjançant estructures 
grandioses o mitjançant figurants amb xanques: el 1479 
ja hi ha a Künzelsau una representació de Sant Cristòfol, 
i durant el segle XVI a Zerbat i Biberach. Hi ha constància 
de Goliats a Duisburg, Emmerich i Wesel durant el segle 
XVI; a Wartburg, hi ha documentada una representació 
de la lluita de David contra Goliat el 1565, i una altra a 
Zimmern ob Rottweil, de la qual encara es conserven els 
diàlegs. A Dithmarschen es mantenen les representacions 
fins a inicis del segle XIX. A Spire, hi apareixen un Samsó 
i un Goliat a la processó de 1770 i, a Aquisgrà, un gegant 
amb l’efígie del rei Carlemany. Al seguici d’Ingolstadt de 
1507 hi figuren un Sant Cristòfol, un Samsó i un Goliat, i al 
d’Eichstatt, de 1749, una batalla de David i Goliat dalt d’un 
carro. També a la capital de Baviera, a Munic, tenen un 
gegant a finals del segle XVI i inicis del XVII, possiblement 
l’herald que anuncia la processó.
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ÀUSTRIA I 
ALEMANYA
PER GERARD PICÓ

Els gegants austríacs apareixen més tard que els 
alemanys. La primera processó en què es parla d’una 
figura purament gegant és la de Tamsweg, el 1635, en una 
processó de Corpus organitzada pels caputxins bavaresos 
(hi introdueixen un Samsó de 12 peus d’alt que mou el 
cap), que, com la resta de figures que trobem a Àustria, es 
troba a la petita regió de Lungau, a l’estat de Salzburg. A 
partir d’aquí, trobem diverses figures de Goliat i Samsó al 
llarg del segle XVIII i XIX. Per diversos motius, Goliat acaba 
desapareixent, o bé reconvertint-se en Samsó, que és 
el personatge que representen avui dia tots els gegants 
de la regió. A part del de Tamsweg, que és el més antic, 
podem trobar Samsons a Sankt Michael, Mauterndorf, 
Mariapfarr, Ramigstein, Muhr, Unternberg, Sankt Andrä, 
Murau, Krakaudorf, Sankt Margareth i Wöltinger. Tots ells 
reprodueixen el mateix model: una figura de fins a 6 m 
i mig d’alt i entre 80 i 100 kg de pes, portada per un sol 
portador. Van vestits de guerrers, amb casc i armadura; la 
majoria porten una mandíbula d’ase a la mà, d’acord amb 
la narració bíblica. Alguns van acompanyats d’una parella 
de nans, home i dona, abillats amb els vestits típics de la 
regió, per afegir comicitat al conjunt.

Els gegants alemanys no van tenir tanta sort. La reforma 
protestant, iniciada l’any 1513, va acabar per esbandir 
molts dels elements festius lligats a processons dels 
regnes centreeuropeus, així que moltes d’aquestes 
figures van ser destruïdes o venudes a pes. Dels pocs 
supervivents, la majoria dels quals en petites zones rurals, 
alguns encara van abandonar-se després de la Segona 
Guerra Mundial. El moviment nacionalsocialista els havia 
utilitzat com a propaganda de les bones tradicions àries i, 
passada la guerra, no van poder-se desfer d’aquesta idea 
de propaganda.

Alemanya avui dia és pràcticament erma de gegants. La 
referència més clara i propera que tenim és la geganta 
Elisabeth-Christine de Wolfenbüttel, creada l’any 1991 
al taller Can Boter de Tiana gràcies a les ganes d’una 
associació alemanya amb arrels catalanes sorgida a la 
ciutat. Elisabeth-Christine fou esposa de l’arxiduc Carles 
d’Àustria, pretendent de la corona espanyola durant la 
Guerra de Successió enfront de Felip V. La geganta va crear-
se per commemorar el 300 aniversari del seu naixement, i 
va presentar-se al palau de la Generalitat.

(Esquerrra) El Samsó de Mariapfarr passejant amb un dels seus nans (Foto: 
Dorothea Witter-Rieder) (Al mig) El Samsó d’Urnternberg té la imatge 
clàssica dels gegants de la regió, amb la mandíbula d’ase a la mà (Foto: 
Dorothea Witter-Rieder) (Dreta) El Samsó de Tamsweg en un cartell de 1876 
dibuixat per Andrä Morer

 La geganta Elisabeth-Christine de Wolfenbüttel (Foto: Gerard Picó)

També podem trobar figures a la zona dels Alps que 
fa frontera amb Suïssa. En aquesta zona, a la vila de 
Karsau, fa anys que s’hi ha recuperat una figura femenina, 
anomenada Miesme, feta tota de palla i herbes. Ja se’n 
tenen imatges a mitjan segle XIX, i es creu que és l’últim 
supervivent d’una tradició molt estesa per les terres de 
Suïssa i la Selva Negra, destinada a celebrar l’arribada de 
la primavera, en una al•legoria de la fi del fred.
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No us heu preguntat mai quin és el procés de construcció 
que segueixen un gegants, un capgròs o bé una peça de 
bestiari? Des de que neix en un full de paper, es modela 
amb el fang, fins que surt a ballar pels carrers? Segur que 
sí, però poques vegades pensem en què hi ha al darrere 
de tot plegat, en els seus constructors. Els artesans que es 
dediquen a donar vida a les figures de cartró pedra i fibra 
de vidre. 

No som prou conscients de totes les hores que hi 
dediquen i, sobretot, la feinada que comporta realitzar 
aquest projecte. Hi ha tot un procés laboriós darrere seu. 
Aprendre a construir-ne no és pas un procés fàcil; tot el 
contrari, cal saber-ne de tot una mica. Dibuixar, esculpir, 
modelar, anatomia, pintar… I no ens podem oblidar dels 
col•laboradors, fusters, sastres, modistes, tapissers, 
perruquers, joiers i altres artesans que aporten el seu gra 
de sorra dins del projecte.

Actualment hi ha una cinquantena d’artesans a Catalunya 
que es dediquen a la construcció d’imatgeria festiva, i 
podem trobar censats més de 4.000 parelles de gegants, 
més de 1.500 capgrossos i unes 1.000 bèsties que 

08
MADE IN 
CATALUNYA
PER LLUÍS ARDÈVOL I JULIÀ

demostren la bona salut de les festes. Cada any, segons 
fonts de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de 
Catalunya, neixen aproximadament 150 noves figures. No 
obstant això, no tot són flors i violes, ja que avui en dia és 
un ofici que té poc relleu generacional. Hi ha una manca 
de constructors novells, malgrat que gràcies al Curs de 
Professionalització d’Ofici d’imatgeria festiva, realitzat a l’ 
Escola Massana i la FAAOC hi ha una nova fornada de joves 
constructors que, amb el pas del temps, s’obriran camí, tot 
donant vida a noves figures de la nostra imatgeria festiva 
i cuidant-les.

Podem ben presumir del reconeixement que tenen els 
nostres constructors, amb molt de renom dins i fora del 
nostre país; tant, que fins i tot hi ha gegants catalans 
repartits per la península i l’estranger. Ens acompanyeu 
per aquesta ruta?

GEGANTS DE NISSAGA CATALANA

Sempre s’havia dit que a Catalunya s’hi feien bons gegants. 
La prova és que, antigament, els gegants de bona part de 

les poblacions de la península que en tenien provenien de 
mans d’escultors catalans. A tall d’exemple, podríem citar 
Toledo, amb el seus reconeguts “Gigantones de Lorenzana”, 
encarregats l’any 1775 a Barcelona pel cardenal Francisco 
de Lorenzana, i que es poden veure exposats per Corpus. 
O també poblacions gallegues com Allariz i Ribadavia, amb 
gegants construïts per Eusebi Vidal. Són uns clars exemples 
de figures amb més de cent anys sobre les seves espatlles. 
Els gegants d’altres poblacions, com Jaca (construïts a La 
Perfección d’Andrés Casas) o la població gallega d’O Barco 
de Valdeorras (Ourense), els bessons dels gegants de la 
plaça Nova, també van sorgir d’obradors catalans, però 
malauradament ja no es conserven.

ARTESÀ PER ARTESÀ

La reconeguda casa El Ingenio, ubicada al carrer d’en Rauric, 
va construir centenars de parelles per tot Catalunya, la 
majoria fetes de sèrie. Moltes també es van escampar per 
Espanya, sobretot per Navarra, Galícia i Castella. La fama 
que a Catalunya s’hi feien bons gegants encara era vigent i, 

Els gegants de Ribadavia amb el seu aspecte actual (Foto: Iñaki Osorio) (Esquerra) Els gegants de Covaleda, sortits del taller El Ingenio (Foto: Pinares 
Noticias) (Dreta) La parella de gegants de Deba també ha sortit de mans catalanes 
(Foto: Gerard Picó)

Postal antiga dels gegants de Jaca a principis del segle XX

per tant, els ajuntaments, a mesura que rebien els catàlegs 
de l’empresa, compraven gegants, cavallins, capgrossos… 
En fer un seguiment i treure la pols, hem comprovat 
com algunes d’aquestes figures, malauradament, amb 
el temps han desaparegut, s’han llençat o simplement 
romanen oblidades en un magatzem. Moltes d’elles, 
caracteritzades amb la fisonomia de personatges regionals 
o bé coma Reis Catòlics. Citem el cas dels gegants de 
Vinaròs i Algemesí (País Valencià), Tijarafe (La Palma, Illes 
Canàries), Salamanca, Aguilar de Campoo (Palència), Navas 
de Oro (Segòvia), Alcántara (Càceres), Deba (Guipúscoa), 
Tolosa (Guipúscoa), Añorga (Guipúscoa), Covaleda (Soria), 
Sarria (Lugo), Celanova (Ourense), Torrijo de la Cañada 
(Saragossa), Baiona (Pontevedra), Cervera del Río Alhama 
(La Rioja) i una gran concentració per Navarra, amb 
poblacions com ara Elizondo, Falces, Lesaka, Los Arcos, 
San Martín de Unx, Olite/Erriberri, Cintruénigo/Zentroniko 
i Santesteban/Doneztebe, o encara Peralta/Azkoien, amb 
dues parelles (una de reis cristians i l’altra de reis moros); 
concretament, la darrera amb un model desconegut per 
terres catalanes.
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Carros d’Ontinyent, la recreació de tres parelles de Castelló 
de la Plana i els gegants de Guardamar del Segura i Sueca. 
També per la regió del Nord de França, ha realitzat en 
Narcisse de Sequedin, en Jacobus de Steenvoorde, els tres 
gegants de Haubourdin (Marie de la Motte, Pitche i Mitche), 
Edgar l’Motard de Steenvoorde, el gegant Pierre Paulus de 
Châtelet i els gegantons Henri, le Tisserand, i Jeanne, la 
Fileuse, de Pérenchies.

Del taller Ventura i Hosta de Navata, regentat pels artesans 
David Ventura i Neus Hosta, trobem el bust dels gegants 
del barri de San Fermín, a Barbastre (Aragó), el bust de 
la geganta negra de Lerma (Castella i Lleó) i els gegants 
de Narbona (França) i Santa Clara (Estats Units); per a 
Yokohama (Japó) van fer una recreació dels gegants de la 
ciutat de Barcelona amb la indumentària de 1986. També 
els de la Universitat de Virginia (Estats Units), els de Donegal 
(Irlanda) i, darrerament, per a la regió del Nord de França, la 
geganta Émilie de Willems.

El Taller Gabins de Torelló, amb els artesans Judith Camps 
i Gabí Boixader al capdavant, també van realitzar dos 
gegants per a la localitat de Valverde de Alcalá (Madrid), 
però actualment formen part de la comparsa de Concejo 
de Arre (Navarra).

Del taller Can Boter de Tiana, esculpida per Cristina Fortuny 
Albiol, va néixer, l’any 1991, la geganta Elisabeth-Christine del 
Casal Català de Wolfenbüttel (Alemanya), figura finançada 
gràcies als ajuts catalans i alemanys.

I Jordi Arnau Espuga Giné, de les Borges Blanques, un dels 
nous artesans, és l’autor de la geganta Alys de Comines, 
també de la regió del Nord de França.

MIRANT CAP AL FUTUR

Podem dir ben alt que a casa nostra comptem amb un 
complet cens gegant, amb figures fetes tant a casa com 
per altres artesans de la península. Una forma ben senzilla 
de demostrar i assegurar que el fenomen geganter català 
continua actiu i traspassa les nostres fronteres. A gaudir-ne!

Les dues parelles de gegants de Peralta (Foto: peraltanavarra.blogspot.com.es)

Dues gegantes catalanes en terres franceses: Alys de Comines, al centre, i 
Émilie de Willems, a la dreta (Foto: Belle Hélène de Steenvoorde)

Els cinc gegants de la Colla de lo Rei Barbut de Castelló de la Plana 
(Foto: Gerard Picó)

Els gegants d’Alcalá de Henares, amb el gegant de Cervantes al 
centre (Foto: La Luna de Alcalá TV)

(A dalt) Els gegants pagesos que hi ha exposats a la 
Villa Española de Shima  (Foto: japon.esy.es) 

(A baix) El gegant Edgard l’Motard de Steenvoorde 
representa un fanàtic de les motos 

(Foto: Gerard Picó)

Manel Casserras Boix va ser un dels primers artesans que va exportar la seva 
obra fora de la península. L’any 1964, i per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, 
va construir una parella de reis per a Ceuta; malauradament, avui en dia la 
parella resta desapareguda. L’any 1993 se li va encarregar la construcció d’una 
parella de pagesos catalans i uns reis per al Japó, concretament per al Parque 
España de Shima. Les figures es poden veure exposades al Castell de Xavier. 
A part d’aquestes tres parelles, també és l’autor l’any 1994 dels gegants de 
Fraga, desapareguts en un incendi l’any 1998.

El seu fill Josep Manel Casseras Solé, Manelet, va ser l’autor de la reproducció 
dels gegants de Fraga l’any 1999 i de la geganta Manolita Malasaña, figura 
encarregada per a una representació teatral a Madrid l’any 2008. 

Jordi Grau, del taller El Drac Petit de Terrassa, és el pare dels gegants Guerra i 
Pau de Sheffield (Anglaterra) i el gegant Pinxeiro Eliseo d’A Pobra do Caramiñal 
(Galícia), a part dels cinc gegants de la Colla de lo Rei Barbut, de Castelló de 
la Plana (País Valencià).

Toni Mujal, de Cardona, és l’autor de la recreació dels quatre gegants de 
Vila-real (País Valencià); per a Torrejón de Ardoz (Madrid) va realitzar els 
tres Ángeles anunciadores, el gegant del Carnestoltes i la còpia d’una de les 
parelles locals: Francisca Jorge i Juan José de Austria. També hi trobem el 
gegant Cervantes i “el Tuno”, inspirat en el membre d’estudiantina Jesús de 
Hoyos Escorbuto, entre els gegants d’Alcalá de Henares (Madrid). Per a la 
regió del Nord de França, hi trobem el gegant Arnèke Ochtingus d’Ochtezeele 
i l’imponent Jean le Bûcheron de Steenvoorde.

El taller Sarandaca de Granollers, sota la direcció d’en Ramon Aumedes, 
és autor dels gegants de la companyia teatral La Cuadra de Sevilla i els de 
Calanda (Terol). Per al País Valencià trobem el gegant Gaspar del Camí de 
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CALENDARI 
DEL MÓN 
GEGANTER 
2017

01 - GENER
DIUMENGE 1 A DIUMENGE 19 DE FEBRER

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
Exposició “Mirades de gegant 110 anys dels gegants 
de Sant Roc de la Plaça Nova” (Tot el dia)

DILLUNS 2 

BENICARLÓ (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
Passejada dels patges, amb l’acompanyament dels 
gegants (Tarda)

tORREJÓN DE ARDOZ (COMuNItAt DE MADRID)
Passejada dels gegants de Nadal (Tarda)

DIMARTS 3 

sANt ADRIà DE BEsÒs (BARCELONès)
Saló Adrilàndia, amb la participació dels gegants 
(Tot el dia)

tORREJÓN DE ARDOZ (COMuNItAt DE MADRID)
Passejada dels gegants de Nadal (Tarda)

DIMECRES 4 

tORREJÓN DE ARDOZ (COMuNItAt DE MADRID)
Passejada dels gegants de Nadal (Tarda)

DIJOUS 5 

ANGLès (sELvA)
Rebuda dels Reis Mags, amb la participació dels 
grallers i timbalers (Nit)

BENICARLÓ (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

LA BIsBAL D’EMPORDà (BAIx EMPORDà)
Ballada de gegants per rebre els Reis Mags 
d’Orient (Tarda)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

FIGuEREs (ALt EMPORDà)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

LEs FONts (vALLès OCCIDENtAL)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

LLEIDA (sEGRIà)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

MAIALs (sEGRIà)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

MANREsA (BAGEs)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

PAIPORtA (HORtA suD, PAís vALENCIà)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació dels 
nanos (Tarda)

PREMIà DE DALt (MAREsME)
Lliurament de la clau del gegant als Reis Mags 
d’Orient (Tarda)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels grallers 
i tabalers (Tarda)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Cavalcada dels Reis Mags, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONès)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
capgrossos (Tarda)

tORREJÓN DE ARDOZ (COMuNItAt DE MADRID)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

DILLUNS 9 

CAMPOs (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada per acompanyat les autoritats a ofici (Nit)

DIJOUS 12 A DIUMENGE 12 DE MARÇ

BARCELONA-BARCELONEtA (BARCELONès)
Exposició “1r 1/4 de segle dels Gegants de la 
Barceloneta Del comerç a la tradició” a la Casa 
dels Entremesos (Tot el dia)

DISSABTE 14 

ARGENtONA (MAREsME)
Passejada de gegants (Matí)

BARCELONA-GRàCIA (BARCELONès)
Passejada per la festa dels foguerons (Nit)

BARCELONA (BARCELONès)
Seguici de les basíliques de la Barcelona Antiga 
(Tarda)

ELs PALLAREsOs (tARRAGONès)
Porta el teu Gegantó (Tarda)

DIUMENGE 15 

ANGLès (sELvA)
Trobada de gegants i capgrossos; estrena d’un nou 
gegant (Matí)

ARGENtONA (MAREsME)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CORBERA DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants (Matí)

sANt ANtONI DE vILAMAJOR (vALLès)
XVIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt HILARI sACALM (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)ÀLIGA

Ramon Colell Canes
Segon Premi El Fet Geganter 2016
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vALLs-PEssIGOLLA (ALt CAMP)
XIX Trobada de gegants de les comarques 
meridionals (Matí)

DIUMENGE 12 

BARCELONA (BARCELONès)
Col·locació del penó de Santa Eulàlia, amb la 
participació de la gegantona Laia (Matí) - XXXV 
Trobada de gegants i capgrossos de Ciutat Vella - 
seguici i ball de Santa Eulàlia (Matí) - Passejada de 
les Laies (Tarda)

NAvARCLEs (BAGEs)
XXXV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

PALLEJà (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt ADRIà DE BEsÒs (BARCELONès)
Festa dels Passadors, amb la participació dels 
gegants (Matí)

sANt JOAN DEsPí (BAIx LLOBREGAt)
Tres Tombs, amb la participació de la colla 
gegantera (Matí)

DIJOUS 16 

BALsARENY-GEGANtERs (BAGEs)
Traginers a l’escola, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

DIVENDRES 17 

tORà (sEGARRA)
Festa del Brut i la Bruta a l’escola (Matí)

DISSABTE 18 

BALsARENY-GEGANtERs (BAGEs)
Passejada inaugural de la Festa dels Traginers 
(Tarda)

tORà (sEGARRA)
XXIII Festa del Brut i la Bruta (Tot el dia)

DIUMENGE 19 

BALsARENY (BAGEs)
Festa dels Traginers, amb la participació dels 
gegants i gegantons (Matí)

DIMARTS 21 

MANREsA (BAGEs)
Passejada del seguici local (Matí)

DIMECRES 22 

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Rua infantil de Carnestoltes, amb la participació 
dels gegants (Matí)

DIJOUS 23 

BARCELONA (BARCELONès)
Arribada del Rei Carnestoltes i ballada dels 
gegants del Carnaval (Tarda)

ROsEs-OCIARt (ALt EMPORDà)
Arribada del Rei Carnestoltes (Nit)

DISSABTE 25 

CALELLA (MAREsME)
Rua de Carnestoltes infantil, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

CANILLO (PRINCIPAt D’ANDORRA)
Rua de Carnaval, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Rua de Carnaval, amb la participació del gegant 
boig (Tarda)

MAIALs (sEGRIà)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sANt vICENç DE MONtALt (MAREsME)
Festa dels Bòbuls i les Margaridasses, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

sANtA susANNA (MAREsME)
Passejada de gegants (Matí)

sOLsONA-CARNAvAL (sOLsONès)
Baixada dels gegants del Carnaval i penjada del 
ruc al campanar (Tarda)

tORREJÓN DE ARDOZ (COMuNItAt DE MADRID)
Passejada del gegant del Carnaval (Tarda)

vILANOvA I LA GELtRÚ (GARRAF)
Passejada dels gegants de la Cuyna Vella (Tarda)

DIUMENGE 26 

ALELLA (MAREsME)
Passejada de gegants (Matí)

 CAssEL (NORD-PAs DE CALAIs, FRANçA)
Carnaval d’hivern, amb la participació dels gegants; 
festa declarada Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO (Tot el dia)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Ball de gitanes, amb la participació dels gegants (Matí)

MANREsA (BAGEs)
Espectacle de la Fira de l’Aixada, amb la 
participació dels gegants (Tot el dia)

sANt FRuItÓs DE BAGEs (BAGEs)
XIX Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
gegants (Matí)

sOLsONA-CARNAvAL (sOLsONès)
Capta dels gegants del Carnaval (Tarda) - Seguici i 
ballets dels gegants del Carnaval (Tarda)

tORREJÓN DE ARDOZ (COMuNItAt DE MADRID)
Passejada del gegant del Carnaval (Tarda)

vALLs-PEssIGOLLA (ALt CAMP)
Estrena dels gegants nous de la colla (Tarda)

DIUMENGE 15 A DIUMENGE 18 DE JUNY

OLEsA DE MONtsERRAt (BAIx LLOBREGAt)
Exposició sobre els gegants locals (Tot el dia)

DIVENDRES 20 

sÚRIA (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

tARADELL (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 21 

CAstELLBIsBAL (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada dels gegants forasters (Tarda)

PAREts DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Desfilada Infernal (Tarda)

sANt FRuItÓs DE BAGEs (BAGEs)
Ballada de gegants (Matí)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Tallers i ballada de gegants (Tot el dia)

DIUMENGE 22 

CAstELLBIsBAL (vALLès OCCIDENtAL)
XXVI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CERvERA-MALGRAt DE sEGARRA (sEGARRA)
Passejada de gegants (Matí)

LILLA (CONCA DE BARBERà)
Passejada del seguici local (Matí)

MOLLEt DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
XXIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

PAREts DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

PuIG-REIG (BERGuEDà)
Corrida, amb la participació dels gegants (Matí)

sALLENt (BAGEs)
I Trobada de gegants barbuts (Matí)

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
Correfoc infantil, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

DIMECRES 25 

sANt POL DE MAR (MAREsME)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 28 

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
X aplec de gegants i cabuts i III Trobada de la 
Federació Valenciana de Nanos i Gegants (Tot el 
dia)

DIUMENGE 29 

ALCOI (ALCOIà, PAís vALENCIà)
Processó del Jesuset del Miracle, amb la 
participació dels gegants (Matí)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Benedicció dels animals de companyia i de peu 
rodó, amb la participació dels gegants (Matí)

vALLs (ALt CAMP)
Passejada del gegant del Calçot (Matí)

02 - FEBRER
DISSABTE 4 

CALAFELL (BAIx PENEDès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

GRANOLLERs (vALLès ORIENtAL)
Cursa de gegants i gegantons (Tarda)

sANt FELIu DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Assemblea General Ordinària de l’ACGC (Matí)

DISSABTE 4 A DISSABTE 11

BARCELONA (BARCELONès)
Mostra de gegantons “Els amics de la Laia” (Tot el 
dia) - Mostra de gegantons i bestiari d’escoles de 
Barcelona (Tot el dia)

DIUMENGE 5

BOtARELL (BAIx CAMP)
Passejada de gegants (Matí)

tIvIssA-AvALL (RIBERA D’EBRE)
Ballada de gegants a l’ermita de Sant Blai (Matí)

DIVENDRES 10 

BARCELONA (BARCELONès)
Protocols de l’Àliga de Barcelona (Tarda)

DISSABTE 11 

BARCELONA (BARCELONès)
Passejada de gegantons d’escola i de colles de 
Barcelona (Matí)

CENtELLEs (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

G
E

N
E

R
-F

E
B

R
E

R



28 29CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2017 TROBADES, SORTIDES I FESTES 
AMB GEGANTS I CAPGROSSOS

DILLUNS 27 

sOLsONA-CARNAvAL (sOLsONès)
Baixada d’autoritats, sermó i ballets del seguici de 
Carnaval (Tarda)

tORREJÓN DE ARDOZ (COMuNItAt DE MADRID)
Passejada del gegant del Carnaval (Tarda)

DIMARTS 28 

vILANOvA I LA GELtRÚ (GARRAF)
Passejada dels gegants de la Cuyna Vella (Tarda)

03 - MARÇ
DIMECRES 1 

tERRAssA (vALLès OCCIDENtAL)
Enterrament del Carnestoltes, amb la participació 
de gegants (Nit)

vALLs (ALt CAMP)
Baixada de la geganta de la Quaresma (Nit)

DIVENDRES 3 

sANt CuGAt DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Anada a peu dels gegants fins a l’ermita de Sant 
Medir i ballada de gegants (Matí)

DISSABTE 4 

CAMPOs (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Ofrena floral a sor Maria Rafaela, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

DISSABTE 11 

FIGuEREs (ALt EMPORDà)
Popularia, amb la participació dels gegants (Tarda)

vALLs-PEssIGOLLA (ALt CAMP)
Trobada de capgrossos (Matí)

DIUMENGE 12 

LA BAtLLÒRIA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de la geganta local (Matí)

LA CELLERA DE tER (sELvA)
Passejada de gegants per la Fira del Porc (Matí)

EL PRAt DE LLOBREGAt-DELtA (BAIx LLOBREGAt)
XII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANtA PERPètuA DE MOGODA (vALLès OCCIDENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIJOUS 16 A DIMECRES 29

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Exposicions “Concurs de Cartells de les Festes de 
Sant Josep Oriol #SJO17” i “Concurs d’Instagram 
#ConcursSJO16” a la Casa dels 
Entremesos (Tot el dia)

DISSABTE 18 

AvINYÓ (BAGEs)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Pregó de les festes i ballada dels gegants originals 
del Pi (Matí) - Representació del Retaule de Sant 
Josep Oriol (Tarda)

DIUMENGE 19 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Bestieses Els convidats del Lleó i la Mulassa de 
Barcelona (Matí)

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants 
(Matí)

MANREsA-POBLE NOu (BAGEs)
XXVII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

PuIGCERDà (CERDANYA)
Passejada de gegants (Matí)

DIMECRES 22 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Xerrada “La tècnica de dur gegants” a la Casa dels 
Entremesos (Tarda)

DIJOUS 23 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Missa solemne de Sant Josep Oriol i ball dels 
gegants originals del Pi (Tarda)

DIVENDRES 24 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Emmulassa’t (Nit)

DIVENDRES 24 A DIUMENGE 26

MOLLERussA (PLA D’uRGELL)
Festes del Casal Popular l’Arreu, amb la 
participació dels gegants (Tot el dia)

DISSABTE 25 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Passejada dels Oriols (Matí) - Atracaments d’en 
Perot lo Lladre (Tarda)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Ballada de gegants (Tarda)

DISSABTE 25 I DIUMENGE 26

BARCELONA-GRàCIA (BARCELONès)
Diada de capgrossos (Tot el dia)

DIUMENGE 26 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Matinades de grallers (Matí) - Cercavila de Festa 
Major (Matí)

LA LLAGOstA (vALLès ORIENtAL)
VIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

uLLAstRELL (vALLès OCCIDENtAL)
XXI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

04 - ABRIL
DISSABTE 1 

IvARs D’uRGELL (PLA D’uRGELL)
I Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DISSABTE 1 I DIUMENGE 2

NAvARCLEs (BAGEs)
Ballades de gegants amb el Gegant Boig (Tot el dia)

DIUMENGE 2 

MAtARÓ-COLLA D’EN tON (MAREsME)
XVI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt QuIRZE DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
I Diada Gegantera Albert Beltran Hilari (Matí)

DIJOUS 6 A DIUMENGE 23

vIC (OsONA)
Exposició “Gegants de paper” (Tot el dia)

DISSABTE 8 

CENtELLEs (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

FORNELLs DE LA sELvA (GIRONès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

PIERA (ANOIA)
XXII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

vIC (OsONA)
Trobada de gegants, bestiari i caps de llúpia de la 
ciutat (Tarda)

DIUMENGE 9 

MAIALs (sEGRIà)
Festa de Quintos i Quintes, amb la participació dels 
grallers i tabalers (Matí)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Processó, amb la participació de la colla gegantera 
(Tarda)

sÚRIA (BAGEs)
IX Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

tORDERA (MAREsME)
Passejada de gegants i entrega del tortell de Rams 
a la gegantona de Santa Coloma de Farners (Tarda)

vALLGORGuINA-AssOCIACIÓ COLLA GEGANtERA 
(vALLès ORIENtAL)
Taller geganter (Matí)

DIMECRES 12 

REus (BAIx CAMP)
Tallada de l’última cama de la Vella Quaresma i 
ballada dels gegants petits (Matí)

DISSABTE 15 

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants pel mercat medieval (Tot el 
dia)

DIUMENGE 16 

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants pel mercat medieval (Tot el 
dia)

sANtA COLOMA DE FARNERs (sELvA)
Entrega de la mona de Pasqua dels gegants locals 
al gegantó de Tordera i passejada (Matí)

DILLUNS 17 

BARBERà DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Aplec del Pa, amb la participació dels gegants 
(Matí)

 CAssEL (NORD-PAs DE CALAIs, FRANçA)
Carnaval d’estiu, amb la participació dels gegants; 
festa declarada Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO (Tot el dia)

DIVENDRES 21 

PAMPLONA-sANDuZELAI (NAvARRA)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 22 

BARCELONA-sANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONès)
Estrena de la nova imatge dels gegants Coloms 
(Tarda)

LA CELLERA DE tER (sELvA)
Matinades de grallers (Matí)
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L’HOsPItALEt DE LLOBREGAt (BARCELONès)
Fabulari 2017 (Tarda)

LLEIDA (sEGRIà)
Diada de la Cultura Popular (Tot el dia)

LLIçà DE vALL (vALLès ORIENtAL)
XXVIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MANLLEu (OsONA)
XXXII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MOIà (MOIANès)
Celebració del X aniversari dels gegants Toll i 
Teixonera (Tot el dia)

NAvàs (BAGEs)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

PAMPLONA-sANDuZELAI (NAvARRA)
Passejada de gegants (Tarda)

sANt CELONI (vALLès ORIENtAL)
XI Trobada dels gegants de les escoles locals 
(Tarda)

sANt JOAN DEsPí (BAIx LLOBREGAt)
X Trobada de gegants d’escoles i esplais locals 
(Tarda)

tARRAGONA-sAGRAt COR (tARRAGONès)
VI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

vILANOvA DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
XXIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 23 

ANGLès (sELvA)
Fira de Sant Antoni, amb la participació de la colla 
gegantera (Tot el dia)

BALAGuER (NOGuERA)
Presentació del llibre dels gegants (Matí)

LA BAtLLÒRIA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

CALDEs D’EstRAC (MAREsME)
Fira d’Entitats, amb la participació dels gegants 
(Matí)

CANOvELLEs (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

LA CELLERA DE tER (sELvA)
XXVII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CENtELLEs (OsONA)
Celebració del X aniversari dels gegants Cent i 
Teies (Tarda)

CORNELLà DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants (Matí)

FONOLLOsA-CANEt DE FALs (BAGEs)
II Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Parada de productes geganters (Tot el dia)

PAMPLONA-sANDuZELAI (NAvARRA)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt ADRIà DE BEsÒs (BARCELONès)
Tallers de gegants (Matí)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Tallers i ballada de gegants (Tot el dia)

tARADELL (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

vILAssAR DE DALt (MAREsME)
Passejada del capgròs Salvador Riera i presentació 
del programa de festes (Tarda)

DIMARTS 25 

BALsARENY (BAGEs)
Ballada dels gegants i gegantons locals (Matí)

DIVENDRES 28 

CALDEs DE MALAvELLA (sELvA)
Pregó de la Festa de la Malavella, amb la 
participació dels gegantons (Nit)

vILAssAR DE DALt (MAREsME)
Vot de poble i ball dels Sants Màrtirs (Tarda)

DIVENDRES 28 A DIUMENGE 30

 stEENvOORDE (FRANçA)
VI Ronde Européenne de Géants Portés, amb la 
participació de colles catalanes (Tot el dia)

DISSABTE 29 

CALDEs DE MALAvELLA (sELvA)
Representació de la Llegenda de la Malavella, amb 
la participació dels gegants (Tarda)

FIGuEREs (ALt EMPORDà)
Seguici i pregó de Festa Major (Tarda)

HOstALRIC (sELvA)
XXVIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants i representació de la 
Llegenda del Pont del Diable Estrena de la 
restauració del Diable i la Velleta (Tarda)

vILAssAR DE DALt (MAREsME)
Gegantonada; tallers de gegants i capgrossos i 
trobada de gegantons (Matí)

DISSABTE 29 I DIUMENGE 30

GAvà (BAIx LLOBREGAt)
Ballada de gegants a la Fira de l’Espàrrec (Tot el dia)

DIUMENGE 30 

BALsARENY-GEGANtERs (BAGEs)
XVI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CALDEs DE MALAvELLA (sELvA)
Pujada dels gegantons fins a Sant Maurici (Matí)

tORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants pel barri de Montserrat (Matí)

tREMP (PALLARs Jussà)
Passejada de gegants (Matí)

05 - MAIG
DILLUNS 1 

BADALONA (BARCELONès)
Sigues la festa! Mostra de les entitats de cultura 
tradicional i popular (Matí)

BOtARELL (BAIx CAMP)
Passejada de gegants (Matí)

CANEt DE MAR (MAREsME)
Pujada amb els gegants i gegantons a la muntanya 
de la Creu (Tarda)

MAIALs (sEGRIà)
XV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

MONtCADA I REIxAC (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

PREMIà DE DALt (MAREsME)
Ballada dels gegants dins l’ermita (Matí)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Passejada d’arribada del Pi de Maig (Matí)

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
Aplec de Vallhonesta, amb la participació dels 
gegants (Matí)

tALtEÜLL (ROssELLÓ, CAtALuNYA NORD)
Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

vILAssAR DE DALt (MAREsME)
XXXV Trobada de gegants i capgrossos (Matí) - 
Processó i tancament dels Sants Màrtirs, amb la 
participació del seguici (Tarda)

DIVENDRES 5 

BADALONA (BARCELONès)
Pregó de les Festes de Maig i ballada de l’Àliga (Tarda)

DISSABTE 6 

BADALONA (BARCELONès)
Badagegants (Tarda)

BARBERà DE LA CONCA (CONCA DE BARBERà)
Passejada de gegants (Matí)

CAstELLÓ DE LA PLANA (PLANA ALtA, PAís vALENCIà)
Pregonet de les Festes del Lledó, amb la 
participació dels nanos, gegants i cavallets del 
Corpus (Matí)

CELRà (GIRONès)
VI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

FIGuEREs (ALt EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

EL PRAt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Pratifolk; festa de les entitats culturals locals 
(Tarda)

DIUMENGE 7 

AMER (sELvA)
XVIII Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

L’ARBOç (BAIx PENEDès)
Aplec a l’ermita de la Llacuneta, amb la 
participació del seguici infantil (Matí)

CABRILs (MAREsME)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CERDANYOLA DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

JuNEDA (GARRIGuEs)
XXII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LAvERN (ALt PENEDès)
Passejada del seguici local (Matí)

sANt CuGAt DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
VI trobada de gegants i gegantons de les escoles 
locals (Matí)
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tERRAssA (vALLès OCCIDENtAL)
Festa de la Santa Creu i de l’Arbre de Maig, amb 
mostra de balls i ball dels gegants nous dins 
l’església (Matí)

DIMARTS 9 

LLEIDA (sEGRIà)
Pregó de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

DIMECRES 10 

BADALONA (BARCELONès)
Nit de Sant Anastasi, amb la participació del 
seguici (Tarda)

DIJOUS 11 

BADALONA (BARCELONès)
Ofici de Sant Anastasi i ballada de gegants (Matí)

LLEIDA (sEGRIà)
Anada a ofici i processó, amb la participació 
dels gegants (Matí) - Batalla de Flors, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

RIPOLL (RIPOLLès)
Ballada de gegants (Matí)

tORDERA (MAREsME)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 13 

GuIssONA (sEGARRA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos; estrena de la 
marxa dels gegants de Llinars (Tarda)

MAsQuEFA (ANOIA)
Passejada de gegants (Tarda)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Ofici i actuació del seguici popular (Matí)

ELs PALLAREsOs (tARRAGONès)
XIV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

RIPOLL (RIPOLLès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

tàRREGA (uRGELL)
Festa de l’Eixida, amb la participació dels gegants 
(Matí) - La Nit del Tararot (Nit)

tERRAssA (vALLès OCCIDENtAL)
Fira Modernista; ballada dels gegantons 
modernistes (Tarda)

DIUMENGE 14 

ARBÚCIEs (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

BADALONA (BARCELONès)
Faldilles enlaire! Mostra de balls de gegants (Matí)

CAMPOs (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CAstELLAR DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Ballada de gegants a l’aplec de Castellar Vell (Matí)

CAstELLNOu DE sEANA (PLA D’uRGELL)
III Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LA CELLERA DE tER-PAstERAL (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

CORBERA DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
XIX Pujada dels gegants a Sant Ponç (Matí)

LEs FONts (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

LLEIDA (sEGRIà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí) - Ballades 
finals dels gegants (Nit)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Parada de productes geganters (Nit)

MAsQuEFA (ANOIA)
Ofrena floral a Sant Isidre, amb la participació dels 
gegants (Matí)

MONtBLANC-AMICs DELs GEGANts (CONCA DE BARBERà)
XXII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

ELs PALLAREsOs (tARRAGONès)
Passejada de gegants (Matí)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Ballada de gegants (Matí)

tàRREGA (uRGELL)
XXX Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

vANDELLÒs (BAIx CAMP)
Festa de la Germandat, amb la participació dels 
capgrossos (Matí)

vILAFANt (ALt EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DILLUNS 15 

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Passejada dels gegants i nanos (Matí)

 NAMuR (vALÒNIA, BèLGICA)
Folknam; mostra de cultura popular (Tot el dia)

sABADELL (vALLès OCCIDENtAL)
Aplec de la Salut, amb la participació dels gegants 
(Matí)

DISSABTE 20 

CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
XIX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MOLLERussA (PLA D’uRGELL)
XII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt BOI DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
XXVIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 21 

BARCELONA-BARCELONEtA (BARCELONès)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

BARCELONA-GuINARDÓ (BARCELONès)
Passejada de gegants (Matí)

CAstELLDEFELs (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

EL PORt DE LA sELvA (ALt EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sABADELL-CONCÒRDIA (vALLès OCCIDENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIVENDRES 26 

vIC-RIERA (OsONA)
Passada dels gegants i gegantons del barri (Nit)

DISSABTE 27 

BEGuEs (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CALDEs DE MALAvELLA (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

MONtCADA I REIxAC (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Tarda)

RuBí-tEREsA ALtEt (vALLès OCCIDENtAL)
VIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt ADRIà DE BEsÒs (BARCELONès)
Adrifolk, amb la participació dels gegants (Tot el dia)

sANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Inauguració de l’Exposició de Cireres, amb la 
participació dels gegants (Matí)

tERRAssA (vALLès OCCIDENtAL)
VI Diada Antoni Messeguer; mostra de gegants 
bandolers (Tarda)

vACARIssEs (vALLès OCCIDENtAL)
XVIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

vIC-RIERA (OsONA)
XXIV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DISSABTE 27 I DIUMENGE 28

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
Fira del Vapor, amb la participació dels gegants 
(Tot el dia)

DIUMENGE 28 

BARCELONA-sANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONès)
Trobada Nacional de Gegants d’Escola (Matí)

OGAssA (RIPOLLès)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt BOI DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Trepitjada de les catifes de la Capvuitada (Tarda)

sANt CuGAt DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
XXIII Trobada Comarcal de Gegants del Vallès (Matí)

tEROL (ARAGÓ)
XVII Trobada de Gegants de l’Aragó (Matí)

vACARIssEs (vALLès OCCIDENtAL)
Aplec de la Vaca (Matí)

06 - JUNY
DISSABTE 3 

BALsARENY-ELs K + sONEN (BAGEs)
V Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

BREDA (sELvA)
XXI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

L’HOsPItALEt DE LLOBREGAt-DRAC D’OR (BARCELONès)
XXIX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

PIRA (CONCA DE BARBERà)
XII Trobada comarcal de gegants de la Conca de 
Barberà (Tarda)

EL PONt DE vILOMARA (BAGEs)
XXVII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

PREMIà DE MAR (MAREsME)
Rebombori; trobada de colles de cultura popular 
(Tarda)

PuIGCERDà-GEGANts vELLs (CERDANYA)
Presentació de la remodelació dels gegants vells (Nit)

sANt FELIu DE PALLEROLs (GARROtxA)
Passejada dels Cavallets, Gegants i Mulassa (Tarda)

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
Ballada de les gitanes infantils, amb 
l’acompanyament dels gegantons (Tarda)

LA sEu D’uRGELL (ALt uRGELL)
Mostra de balls de gegants (Tot el dia)
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DIUMENGE 4 

BARCELONA-DREtA DE L’EIxAMPLE (BARCELONès)
Concurs de ball de tangos geganters (Matí)

LEs CABANYEs (ALt PENEDès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

MONtCADA I REIxAC (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

PuIGCERDà-GEGANts vELLs (CERDANYA)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LA RàPItA (ALt PENEDès)
Aplec del Castell de Penyafort, amb la participació 
de gegants (Matí)

sANt FELIu DE PALLEROLs (GARROtxA)
Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa (Matí)

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
Ballada de gitanes, amb l’acompanyament dels 
gegants (Matí)

sANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONès)
Trepitjada de les catifes florals a càrrec dels 
gegants locals (Tarda)

LA sEu D’uRGELL (ALt uRGELL)
Mostra de balls de gegants (Tot el dia)

DILLUNS 5 

RuBí (vALLès OCCIDENtAL)
Pujada de gegants fins a l’ermita de sant Muç i 
ballada de gegants (Matí)

sANt FELIu DE PALLEROLs (GARROtxA)
Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa (Matí)

DISSABTE 10 

ALCANÓ (sEGRIà)
II Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CORNELLà DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
XXII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

EL PRAt DE LLOBREGAt-AMPA 
MARE DE Déu DEL CARME (BAIx LLOBREGAt)
XII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt FELIu sAssERRA (BAGEs)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Ballada de gegants (Tarda)

DISSABTE 10 A DILLUNS 10 DE JULIOL

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Exposició “Concurs d’Instagram #ConcursSJO17” a la 
Casa dels Entremesos (Tot el dia)

DISSABTE 10 I DIUMENGE 11

BARCELONA-sARRIà (BARCELONès)
Trobada de gegants i capgrossos; XXX aniversari 
dels gegants del districte (Tot el dia)

DIUMENGE 11 

ARBÚCIEs (sELvA)
Festa de les Enramades i passejada de gegants 
(Tarda)

BARCELONA-FORt PIENC (BARCELONès)
II Trobada de gegants adaptats a diversitat 
funcional (Matí)

LA BAtLLÒRIA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

CALELLA (MAREsME)
Passejada de gegants (Tarda)

CORBERA DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
XXIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LA GARRIGA (vALLès ORIENtAL)
XXVIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LA LLACuNA (ANOIA)
XXIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LLERs (ALt EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

MAtARÓ-HAvANA (MAREsME)
VI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

 MONs (vALÒNIA, BèLGICA)
Festa del Doudou; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (Tot 
el dia)

PuIGCERDà (CERDANYA)
V Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sABADELL (vALLès OCCIDENtAL)
Sabadell, Festa i Tradició; Trobada de gegants i 
capgrossos (Matí)

sANt JOAN DE vILAtORRADA (BAGEs)
Acte institucional del XXXV aniversari dels gegants 
(Matí)

DIMECRES 14 

BERGA (BERGuEDà)
La Patum; festa declarada Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat per la UNESCO - Passada dels 
gegants i el tabaler (Matí) - Salts dels gegants vells, 
les maces i les guites (Tarda)

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALt PENEDès)
XXXVI Diada dels Gegants de la Vigília de Corpus 
(Tarda)

DIJOUS 15 

BERGA (BERGuEDà)
La Patum; festa declarada Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat per la UNESCO - Patum de lluïment 
(Matí) - Patum completa (Nit)

CARDONA-MERCAt (BAGEs)
Passejada dels nans del barri (Tarda)

REus (BAIx CAMP)
Ballades de la Mulassa i els gegants (Matí) - 
Ballades de la Mulassa i els gegants (Tarda)

sANt FELIu DE PALLEROLs (GARROtxA)
Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa (Tarda)

DIJOUS 15 A DIUMENGE 18

BARCELONA (BARCELONès)
Exposició del seguici local a l’Ajuntament (Tot el dia)

DIVENDRES 16 

BERGA (BERGuEDà)
Patum infantil completa (Matí) - Patum infantil de 
lluïment (Matí)

CALELLA (MAREsME)
Passejada de gegants (Tarda)

CARDONA-MERCAt (BAGEs)
Passejada dels nans del barri (Tarda)

DIVENDRES 16 A DIUMENGE 18

LLOREt DE MAR-COLLA GEGANtERA (sELvA)
VII Fira dels Americanos; passejada de gegants (Tot 
el dia)

DISSABTE 17 

BADIA DEL vALLès (BAIx EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CAstELLBELL I EL vILAR (BAGEs)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CAstELLÓ DE LA PLANA (PLANA ALtA, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
nanos, gegants i cavallets (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
Passejada d’entitats (Tarda)

CORNELLà DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de les entitats locals (Tarda)

LA POBLA DE sEGuR (PALLARs Jussà)
Passejada de gegants (Tarda)

OLOt (GARROtxA)
Passejada de gegants (Tarda)

ONtINYENt (vALL D’ALBAIDA, PAís vALENCIà)
Passejada de la vigília de Corpus, amb els gegants 
i cabets (Tarda)

REus (BAIx CAMP)
Ballades de la Mulassa petita i els gegants petits 
(Matí) - Ballades de la Mulassa i els gegants (Tarda)

sANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada del gegantó Situ (Tarda) - Passejada 
nocturna de gegants (Nit)

sItGEs (GARRAF)
Passejada de gegants (Tarda)

sOGORB (ALt PALàNCIA, PAís vALENCIà)
Passejada de gegants (Tarda)

sOLsONA (sOLsONès)
Passacarrers del seguici (Matí)

tORREGROssA (PLA D’uRGELL)
X Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

vALLs-CALçOt (ALt CAMP)
XIX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

vILANOvA I LA GELtRÚ-LA GELtRÚ (GARRAF)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants de la Geltrú (Tarda)

DIUMENGE 18 

ALACANt (ALACANtí, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

ALCOI (ALCOIà, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

ALCOvER (ALt CAMP)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

ALGEMEsí (RIBERA ALtA, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

BADALONA (BARCELONès)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants i l’Àliga (Tarda)

BALAGuER (NOGuERA)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

BARCELONA (BARCELONès)
Processó de Corpus, amb la participació del seguici 
(Tarda)
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BENICARLÓ (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

BERGA (BERGuEDà)
La Patum; festa declarada Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat per la UNESCO - Patum de lluïment 
(Matí) - Patum completa (Nit)

  BERGEN OP ZOOM 
(BRABANt sEPtENtRIONAL, PAïsOs BAIxOs)
Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

CALELLA (MAREsME)
II Trobada de Gegantonets (Matí)

CAssà DE LA sELvA (GIRONès)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
Passejada del seguici local (Matí)

CERvERA (sEGARRA)
Sortida del seguici festiu (Tarda)

DéNIA (MARINA ALtA, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

FLIx (RIBERA D’EBRE)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

GANDIA (sAFOR, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

LA GARRIGA (vALLès ORIENtAL)
Catifes de Corpus, amb la participació dels gegants 
(Tot el dia)

GAvà (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants (Matí)

GuIssONA (sEGARRA)
Passejada de Corpus amb la participació dels 
gegants (Matí)

LLEIDA (sEGRIà)
Sortida del seguici tradicional de Corpus (Tarda)

MONIstROL DE MONtsERRAt-vIsERtA (BAGEs)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants centenaris (Matí)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Processó de Corpus, amb la participació del seguici 
(Tarda)

MORELLA (PORts, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació del seguici 
local (Tarda)

OLOt (GARROtxA)
Ballada de gegants i Sardana de Corpus (Matí)

ONtINYENt (vALL D’ALBAIDA, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació del seguici 
(Tarda)

PAIPORtA (HORtA suD, PAís vALENCIà)
Processó del Corpus, amb la participació dels 
nanos (Tarda)

PALAMÓs (BAIx EMPORDà)
XXIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LA POBLA DE sEGuR (PALLARs Jussà)
Passejada de gegants (Tarda)

EL PRAt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

REus (BAIx CAMP)
Toc a Festa i passejada de gegants (Matí) - 
Processó de Corpus i ballades de la Mulassa i els 
gegants (Tarda)

sALLENt (BAGEs)
Seguici de cultura popular i ballada de gegants i 
nans (Matí)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sItGEs (GARRAF)
Processó de Corpus, amb la participació del seguici 
(Tarda)

sOLsONA (sOLsONès)
Baixada del seguici, ballets i pujada (Matí)

tARRAGONA (tARRAGONès)
Professó de Corpus, amb la participació del seguici 
(Tarda)

tàRREGA (uRGELL)
Processó de Corpus, amb la participació del seguici 
(Tarda)

tORREDEMBARRA (tARRAGONès)
Professó de Corpus, amb la participació del seguici 
(Tarda)

tORtOsA (BAIx EBRE)
Processó de Corpus, amb la participació del seguici 
(Matí)

vALèNCIA (COMARCA DE vALèNCIA, PAís vALENCIà)
Cavalcada del Convit, amb la participació dels ge-
gants de Corpus (Matí) - Processó de Corpus, acom-
panyada pels gegants i les roques de la ciutat (Tarda)

vALLs (ALt CAMP)
Professó de Corpus, amb la participació dels 
gegants i l’Àliga (Tarda)

EL vENDRELL (BAIx PENEDès)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

vINARÒs (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants i nanos (Tarda)

xàtIvA (COstERA, PAís vALENCIà)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants i nanos (Tarda)

DILLUNS 19 

sALLENt (BAGEs)
Balladetes, amb la participació dels gegants (Tarda)

DIVENDRES 23 

BARCELONA (BARCELONès)
Rebuda de la flama del Canigó per part dels 
gegants i l’Àliga de la ciutat (Matí) - Rebuda de la 
Flama del Canigó per part dels gegants i l’Àliga de 
la ciutat (Tarda)

BREDA (sELvA)
Rebuda de la Flama del Canigó, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

CAstELLAR DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Ballada de gegants (Matí)

LA GARRIGA (vALLès ORIENtAL)
Seguici de la flama del Canigó, amb el gegantó 
local (Tarda)

MANLLEu (OsONA)
Arribada de la Flama del Canigó, amb la 
participació dels gegants (Nit)

MONtCADA I REIxAC (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

MONtORNès DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Tarda)

PALAMÓs (BAIx EMPORDà)
Rebuda de la Flama del Canigó i ballada de 
gegants (Tarda)

sANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONès)
Rebuda de la Flama del Canigó, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

vALLs (ALt CAMP)
Anada i sortida de completes, amb la participació 
del seguici (Nit)

DISSABTE 24 

 ELLEZELLEs (vALÒNIA, BèLGICA)
Festa Sabbat des Sorcières (Tot el dia)

LAvERN (ALt PENEDès)
Passejada del seguici local (Tarda)

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
III Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

OLEsA DE MONtsERRAt (BAIx LLOBREGAt)
XXXVIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

PuIG-REIG-CAL MARçAL (BERGuEDà)
Passejada de gegants (Tarda)

REus (BAIx CAMP)
Passejada del pregó, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sANt HILARI sACALM (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

sANt JOAN DE vILAtORRADA (BAGEs)
Passejada i ballada de gegants (Matí)

vALLs (ALt CAMP)
Anada i sortida d’ofici del seguici local (Matí) - 
Tomb del Poble del seguici local (Tarda)

DISSABTE 24 I DIUMENGE 25

ZAMORA (CAstELLA I LLEÓ)
Trobada de gegants i capgrossos “Capitonis Durii”, 
amb la participació de colles catalanes (Tot el dia)

DIUMENGE 25 

CANEt DE MAR (MAREsME)
XXXII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

GIRONELLA-vILADOMIu NOu (BERGuEDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

GuIssONA (sEGARRA)
Passejada dels gegantons (Matí)

REus (BAIx CAMP)
Aixeca el teu gegant (Tarda) - Dóna el teu xumet a 
la mulassa (Tarda)

sANt JOAN DEsPí (BAIx LLOBREGAt)
XXXIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

vALLs (ALt CAMP)
Anada dels gegants de la ciutat fins al santuari del 
Lledó (Matí)

vIC (OsONA)
Passejada del seguici infantil (Tarda)

DILLUNS 26 

REus (BAIx CAMP)
Passejada de la Nit de fer l’Índiu (Nit)

DIMARTS 27 

REus (BAIx CAMP)
Passejada del seguici petit (Tarda)

DIMECRES 28 

PREMIà DE DALt (MAREsME)
Anada al pregó (Tarda)
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REus (BAIx CAMP)
Passejada dels gegants i la Mulassa (Matí) 
- Passejada dels gegants i la Mulassa (Tarda) - 
Anada a Completes del seguici festiu (Nit)

RuBí (vALLès OCCIDENtAL)
Seguici de Festa Major, pregó i entrega del ram a la 
geganta; estrena dels nous vestits (Tarda)

tARRAGONA-sERRALLO (tARRAGONès)
Despertada dels gegants (Nit)

DIJOUS 29 

ALP (CERDANYA)
Passejada de gegants (Matí)

EL MAsNOu (MAREsME)
Ball solemne dels gegants dins l’església i 
passejada (Matí)

PREMIà DE DALt (MAREsME)
Ball de Sant Pere (Matí)

REus (BAIx CAMP)
Toc a Festa i passejada dels gegants i la Mulassa 
(Matí) - Tronada i actuació de lluïment dels grups 
festius de la ciutat (Matí) - Toc de Festa, anada a 
ofici i professó solemne (Tarda)

RuBí (vALLès OCCIDENtAL)
Matí de Festa Major (Matí)

DIVENDRES 30 

CARDONA-FIRA (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

COPONs (ANOIA)
Passejada de gegants pel nucli de Sant Pere 
(Tarda)

tERRAssA (vALLès OCCIDENtAL)
Ballada del seguici i presentació del Capgròs de 
l’Any (Tarda)

DIVENDRES 30 A DIUMENGE 2 DE JULIOL

 OstRAvA (REPÚBLICA txECA)
XXX Aplec Internacional (Tot el dia)

07 - JULIOL
DISSABTE 1 

BARBERà DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Seguici de Festa Major (Tarda)

BARCELONA-CAsC ANtIC (BARCELONès)
XXV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

BOtARELL (BAIx CAMP)
V Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CALAFELL-PLAtJA (BAIx PENEDès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CARDONA-FIRA (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

GAvà (BAIx LLOBREGAt)
Passejada del seguici popular (Tarda)

GIRONA-CAIxA DE tRONs (GIRONès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

L’HOsPItALEt DE LLOBREGAt-LA FLORIDA (BARCELONès)
XXII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

HOstALRIC (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

IGuALADA-BIsBALEt (ANOIA)
XV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

EL MAsNOu (MAREsME)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

LLIçà DE vALL (vALLès ORIENtAL)
Festa de l’escuma, amb la participació dels 
gegantons (Matí)

MAtARÓ-ILuRO (MAREsME)
VIII Mostra de balls de gegants de Mataró (Tarda)

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Desfilada de l’orgull LGTB, amb la participació de la 
geganta (Tarda)

MONtMELÓ (vALLès ORIENtAL)
XXXVII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

PREMIà DE DALt (MAREsME)
Convidada dels gegants (Tarda)

LA RàPItA (ALt PENEDès)
Trobada comarcal de gegants del Penedès i el 
Garraf (Tarda)

RuBí (vALLès OCCIDENtAL)
XXIV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt BOI DE LLOBREGAt-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
Matinades de grallers (Matí)

sANt CuGAt DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt PERE DE vILAMAJOR (vALLès ORIENtAL)
XXVII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

suBIRAts-CAN BAtIstA (ALt PENEDès)
XVI Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

tERRAssA (vALLès OCCIDENtAL)
Cercavila de Festa Major (Tarda)

vIC (OsONA)
Xurriacada; trobada de les comparses festives de 
la ciutat (Tarda)

DISSABTE 1 I DIUMENGE 2

 PéZENAs (OCCItàNIA, FRANçA)
Ronde Européenne des géants et totems (Tot el 
cap de setmana)

DIUMENGE 2 

BARBERà DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
XXVI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CALLÚs (BAGEs)
V Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

MAsLLORENç (BAIx PENEDès)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt BOI DE LLOBREGAt-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
XVII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt FRuItÓs DE BAGEs (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

sANt MIQuEL DE BALENYà (OsONA)
XXV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

tERRAssA (vALLès OCCIDENtAL)
Sortida d’ofici i ballada del seguici (Matí)

DIMARTS 4 

vIC (OsONA)
Passada de la vigília dels gegants i Cap de llúpia (Tarda)

DIMECRES 5 

vIC (OsONA)
Seguici de Sant Miquel dels Sants (Matí)

DIVENDRES 7 

CARDONA-sANt MIQuEL (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
Correfoc, amb la participació dels gegants (Nit)

DISSABTE 8 

CALONGE (BAIx EMPORDà)
XVII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CARDONA-sANt MIQuEL (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

LA CELLERA DE tER (sELvA)
X Trobada comarcal de gegants de la Selva (Tarda)

L’EsQuIROL (OsONA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

JAFRE (BAIx EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

MANREsA-xuP (BAGEs)
XIX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Marxa lúdica contra el càncer (Tarda)

MONIstROL DE MONtsERRAt-vIsERtA (BAGEs)
Passada i ball dels Cabeçuts del carrer Manresa 
(Tarda)

PALLEJà (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

tORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants pel barri de Joanot Martorell 
(Tarda)

DISSABTE 8 I DIUMENGE 9

sOLsONA-CARNAvAL (sOLsONés)
Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

DIUMENGE 9 

LLADÓ (ALt EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

MONIstROL DE MONtsERRAt-vIsERtA (BAGEs)
Passada i ball dels gegants centenaris (Matí) - 
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt MARçAL (ALt PENEDès)
Passejada de gegants (Matí)

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
XXIV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIUMENGE 9 A DIMECRES 12

 DOuAI (NORD-PAs DE CALAIs, FRANçA)
Festes de Gayant; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (Tot 
el dia)

DILLUNS 10 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Ballada dels gegantons davant la capella de Sant 
Cristòfol (Tarda)

GuIssONA (sEGARRA)
Passejada de gegants (Tarda)

DIJOUS 13 

BARCELONA-RAvAL (BARCELONès)
Passejada de gegants i pregó de festes (Tarda)

DIVENDRES 14 

CAMPOs-sA RàPItA (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Nit)

CARDONA-MAJOR (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 15 

BARCELONA-RAvAL (BARCELONès)
Tallers de gegants (Tot el dia)

CALAFELL (BAIx PENEDès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CARDONA-MAJOR (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

CAstELLtERçOL (MOIANès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)
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GuIssONA (sEGARRA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

PuIGCERDà (CERDANYA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt ANDREu DE LLAvANEREs (MAREsME)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

tARRAGONA-sERRALLO (tARRAGONès)
X Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

tIvIssA-AvALL (RIBERA D’EBRE)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 16 

BARCELONA-RAvAL (BARCELONès)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CERvERA (sEGARRA)
Passejada de gegants pel barri del Carme (Tarda)

RIBEs DE FREsER (RIPOLLès)
XXXIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Ballada de gegants al barri de Comabella (Matí)

sÚRIA (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

DIJOUS 20 

NOvELDA (vINALOPÓ MItJà, PAís vALENCIà)
Baixada de la santa, amb l’acompanyament dels 
gegants (Tarda)

DIVENDRES 21 

CARDONA-NOu (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

MAsQuEFA (ANOIA)
Passejada d’inici de la Festa Major (Nit)

PAREts DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Toc d’Inici de la Festa Major (Tarda) - Representació 
de la llegenda de la Pedra del Diable (Nit)

DISSABTE 22 

ALP (CERDANYA)
XVII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

BARCELONA-sANt JAuME (BARCELONès)
IX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

BRàFIM (ALt CAMP)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CALONGE-sANt ANtONI DE CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants (Tarda)

CANOvELLEs (vALLès ORIENtAL)
XXVI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CARDONA-NOu (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
Passejada de gegants pel barri dels Ametllers 
(Tarda)

CORBERA DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants (Matí)

L’EsPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

EsPLuGuEs DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada del seguici local (Tarda)

L’EstARtIt (BAIx EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

LLOREt DE MAR
AssOCIACIÓ DE GEGANts I CAPGROssOs (sELvA)
IV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MAsQuEFA (ANOIA)
Passada de Festa Major (Matí) - Trobada de 
gegants i capgrossos (Tarda)

PAREts DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

EL PONt DE vILOMARA (BAGEs)
Correaigua, amb la participació dels gegants 
(Tarda) 

MIRALCAMP (PLA D’uRGELL)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt FOst DE CAMPsENtELLEs (vALLès ORIENtAL)
VII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt POL DE MAR (MAREsME)
XXXIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

tAvERtEt (OsONA)
XII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

tORDERA (MAREsME)
XXX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

vIC-sANtA ANNA (OsONA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

EL vILOsELL (GARRIGuEs)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 23 

BEGuEs (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants (Matí)

CARDONA (BAGEs)
Passejada de tots els gegants de Cardona (Tarda)

L’EsPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Acte de celebració del XXV aniversari dels Grallers 
de l’Espluga (Matí)

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Passejada de Magdalenes, amb la participació de 
la geganta (Matí)

PAREts DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

EL PONt DE vILOMARA (BAGEs)
Passejada de Festa Major (Tarda)

sANt JuLIà DE vILAtORtA (OsONA)
VI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DILLUNS 24 

BALAGuER (NOGuERA)
Passejada del gegant Sereno (Tarda)

Es CAstELL (MENORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Tarda)

LLEIDA (sEGRIà)
Romeria dels fanalets de Sant Jaume, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

PAREts DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Correfoc de Festa Major, amb la participació del 
gegant Llucifer i el Bitru (Nit)

DIMARTS 25 

Es CAstELL (MENORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Matí)

MAtARÓ (MAREsME)
Crida de la Festa Major, amb la participació del 
seguici (Tarda) - Desvetllament Bellugós de la 
Família Robafaves (Nit)

MONIstROL DE MONtsERRAt-vIsERtA (BAGEs)
Passada per acompanyar les autoritats a ofici 
(Matí)

NOvELDA (vINALOPÓ MItJà, PAís vALENCIà)
Passejada de gegants i ofrena (Tarda)

DIMECRES 26 

L’EsPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Estrena dels gegantons neolítics (Tarda)

DIJOUS 27 

ALELLA (MAREsME)
Passejada de gegants (Tarda)

L’EsPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Cercavila Gran de Festa Major (Tarda)

LA GARRIGA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Tarda)

MAtARÓ (MAREsME)
Anada a ofici del seguici local (Matí) - Passada del 
seguici (Tarda)

DIVENDRES 28 

MAtARÓ (MAREsME)
Anada del seguici local a la residència Sant Josep 
(Matí) - Postal dels Gegants (Tarda) - No n’hi ha 
prou! Ballada del seguici (Nit)

DIVENDRES 28 I DISSABTE 29

PERPINYà (ROssELLÓ, CAtALuNYA NORD)
1a Diada d’Adifolk, amb la participació de tots els 
àmbits de la cultura popular catalana (Tot el dia)

DISSABTE 29 

ALELLA (MAREsME)
Passejada de gegants (Matí)

ARBÚCIEs (sELvA)
XXVI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

BENICARLÓ (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
XXVII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CAPçANEs (PRIORAt)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MOIà (MOIANès)
XXXV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

OLIANA (ALt uRGELL)
XXVII Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

ÒRRIus (MAREsME)
Passejada de gegants (Tarda)

sANt LLORENç D’HORtONs (ALt PENEDès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

tORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants i nans (Tarda)

vALLs-PEssIGOLLA (ALt CAMP)
IV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 30 

L’EsPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Ballada de Festa Major i bateig dels nous 
gegantons neolítics (Matí)

POLLENçA (MALLORCA)
XIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt CuGAt sEsGARRIGuEs (ALt PENEDès)
Passejada de gegants (Matí)

DILLUNS 31 

CABRERA DE MAR (MAREsME)
Emplaça’t; ballada del seguici local (Nit)
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08 - AGOST
DIMARTS 1 

sANt FELIu DE PALLEROLs (GARROtxA)
Ball dels Cavallets petits, Gegants i Mulassa (Tarda)

sORt (PALLARs sOBIRà)
Passejada de gegants (Matí)

tORELLÓ (OsONA)
Passejada i ballada de gegants i nans (Matí)

DIMECRES 2 

CABRERA DE MAR (MAREsME)
Convidada dels Senyors de Burriac (Tarda)

OLIANA (ALt uRGELL)
Passejada i concert de gralles (Matí)

vIDREREs (sELvA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DIVENDRES 4 

BALAGuER (NOGuERA)
Ballada de gegants (Nit)

CALDEs DE MALAvELLA (sELvA)
Passejada d’inici de la Festa Major (Nit)

vILANOvA I LA GELtRÚ (GARRAF)
Cercavila de la vigília, amb la participació del 
seguici (Tarda)

DISSABTE 5 

ANDORRA LA vELLA (PRINCIPAt D’ANDORRA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CALDEs DE MALAvELLA (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

CAstELLÓ D’EMPÚRIEs (ALt EMPORDà)
XXXIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

LA LLACuNA (ANOIA)
Passejada de les entitats de cultura popular locals 
(Tarda)

ELs PALLAREsOs (tARRAGONès)
Despertada dels gegants (Nit)

LA RàPItA (ALt PENEDès)
Passejada de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

vILALLOBENt (CERDANYA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

vILANOvA I LA GELtRÚ (GARRAF)
Anada a ofici i passada de balls i entremesos 
(Matí) - Cercavila del Vot del Poble (Tarda)

DIUMENGE 6 

ALP-LA MOLINA (CERDANYA)
Ofrena floral dels gegants a la Mare de Déu de les 
Neus (Matí)

ORDAL (ALt PENEDès)
Ballada de gegants (Matí)

ELs PALLAREsOs (tARRAGONès)
Anada a ofici dels gegants (Matí)

DIMECRES 9 

 BRussEL·LEs (BèLGICA)
Festa del Meyboom; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (Tot 
el dia)

DIJOUS 10 

sANt LLORENç D’HORtONs (ALt PENEDès)
Passejada de gegants (Matí) - Passejada de 
gegants (Tarda) - Representació del Terrazel, amb 
la participació dels gegants (Nit)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Ballada de gegants (Nit)

DIVENDRES 11 

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
Passejada inaugural amb els capgrossos i el Cu-cut 
dalt del ruc (Tarda)

CAMPOs (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants i pregó de festes (Nit)

MANLLEu (OsONA)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 12 

CALAFELL-sEGuR DE CALAFELL (BAIx PENEDès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CAstELLCIR (MOIANès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MAIALs (sEGRIà)
Correbars, amb la participació dels grallers i 
tabalers (Tarda)

MALGRAt DE MAR (MAREsME)
LV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

QuEIxANs (CERDANYA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

RIuDARENEs-CAN FORNACA (sELvA)
VIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANtA susANNA (MAREsME)
XIX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

tARRAGONA-PAssEIG tORROJA (tARRAGONès)
IV Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 13 

DuEsAIGÜEs (BAIx CAMP)
XX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

FALsEt (PRIORAt)
Passejada de Festa Major (Matí)

MAIALs (sEGRIà)
Proclamació de pubilles i hereus, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

DILLUNS 14 

AMER (sELvA)
Passejada d’inici de la Festa Major (Tarda)

BADALONA (BARCELONès)
Passejada de Festa Major (Tarda)

LA BIsBAL D’EMPORDà (BAIx EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Festa Major petita i V Cercanit, amb la participació 
dels gegants Estrena de les rèpliques infantils del 
Diable i la Velleta (Tarda)

MOIà (MOIANès)
Passejada de la vigília (Tarda)

DIMARTS 15 

AIGuAFREDA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

AMER (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

BADALONA (BARCELONès)
Ofici solemne de Festa Major i tornada d’ofici (Matí)

BARCELONA-GRàCIA (BARCELONès)
Seguici de Festa Major (Matí)

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
XXXVI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

LA BIsBAL DEL PENEDès (BAIx PENEDès)
Passejada de gegants (Matí)

BOtARELL (BAIx CAMP)
Passejada de gegants (Matí)

CARDEDEu (vALLès ORIENtAL)
Ballada del seguici local (Matí)

COPONs (ANOIA)
Passejada de gegants (Matí)

L’EsQuIROL (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

FALsEt (PRIORAt)
Cercavila de l’Espígol, amb la participació dels 
gegants i la mulassa (Matí)

GÓsOL (BERGuEDà)
Ballada de gegants i capgrossos (Matí)

LIEJA-OutREMEusE (vALÒNIA, BèLGICA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

MAIALs (sEGRIà)
Passejada de gegants (Matí)

MOIà (MOIANès)
Passejada de Festa Major (Matí)

MONtMELÓ (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Tot el dia)

NAvARCLEs (BAGEs)
Mostra de balls de gegants (Matí)

RIBEs DE FREsER (RIPOLLès)
Passejada de gegants (Matí)

ROsEs (ALt EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

vALLDOREIx (vALLès OCCIDENtAL)
Ballada de gegants (Matí)

DIMECRES 16 

AMER (sELvA)
Sardana de l’Alcalde, amb la participació dels 
gegants (Nit)

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
Ball dels gegants centenaris amb cobla (Matí) - 
Seguici de Sant Roc (Matí)

sANtA COLOMA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants (Matí)

DIJOUS 17 

AMER (sELvA)
Passejada de tancament de la Festa Major (Tarda)

LA BIsBAL D’EMPORDà (BAIx EMPORDà)
Ballada de gegants i capgrossos (Tarda)

CAstELLBIsBAL (vALLès OCCIDENtAL)
Seguici popular i Encetada de la Festa Major; 
estrena dels capgrossos (Tarda)

MOIà (MOIANès)
Acompanyament de les autoritats a la Festa de la 
Vellesa (Tarda)

A
G

O
S

T



44 45CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2017 TROBADES, SORTIDES I FESTES 
AMB GEGANTS I CAPGROSSOS

sANt ANtONI DE vILAMAJOR (vALLès)
Passejada d’inici de la Festa Major (Tarda)

DIVENDRES 18 

tARADELL (OsONA)
Passejada de gegants per presentar la pubilla del 
poble (Nit)

tARRAGONA (tARRAGONès)
Arribada de l’aigua de Sant Magí, amb la 
participació dels gegants i nanos (Tarda)

DISSABTE 19 

BARBERà DE LA CONCA (CONCA DE BARBERà)
Passejada de gegants (Matí)

BENICARLÓ (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
Passejada dels gegants convidats a les Festes 
Patronals (Tarda)

CALONGE-sANt ANtONI DE CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants (Tarda)

tARRAGONA (tARRAGONès)
Professó de Sant Magí, amb la participació dels 
gegants i nanos (Tarda)

DIUMENGE 20 

FONOLLOsA (BAGEs)
IV Mostra de balls de gegants (Matí)

MOLLEt DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Tarda)

LA ROCA DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

sANt ANtONI DE vILAMAJOR (vALLès)
Matinades de grallers (Matí) - Passejada festiva de 
gegants (Tarda)

DIMECRES 23 

IGuALADA (ANOIA)
Trasllat de la imatge de Sant Bartomeu, amb la 
participació dels Gegants Vells (Matí) - Passacalle 
del seguici tradicional i històric de la ciutat (Nit)

MANREsA (BAGEs)
Baixada del seguici fins a l’ajuntament (Nit)

sItGEs (GARRAF)
Sortida del seguici local (Matí) - Processó cívica i 
baixada dels balls populars per les escales (Tarda)

DIJOUS 24 

BENICARLÓ (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
Processó dels Sants Patrons, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

IGuALADA (ANOIA)
Processó de Sant Bartomeu, amb la participació 
del seguici (Tarda)

MANREsA (BAGEs)
Activitats geganteres adreçades als infants (Tarda)

sItGEs (GARRAF)
Matinal del seguici festiu i sortida d’ofici (Matí) - Pro-
cessó de Sant Bartomeu i entrada del sant (Tarda)

tORDERA (MAREsME)
Passejada i ballada de gegants (Matí)

tORRELLEs DE FOIx (ALt PENEDès)
Passejada de la vigília (Tarda)

vILAssAR DE DALt (MAREsME)
Passejada d’inici de la Festa Major (Tarda)

DIVENDRES 25 

AvIà (BERGuEDà)
Passejada de gegants (Tarda)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants (Nit)

MANREsA (BAGEs)
Passejada nocturna de les colles de la ciutat (Nit)

sANt HILARI sACALM (sELvA)
Passejada de gegants (Matí) - Ballada de gegants 
(Tarda)

tARADELL (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

tORRELLEs DE FOIx (ALt PENEDès)
Passejada de Festa Major (Tarda)

tORROELLA DE MONtGRí (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants (Matí)

vILAssAR DE DALt (MAREsME)
Concert de gralla (Matí) - Jocs gegants (Matí) - 
GEGANiT; passejada nocturna dels gegants (Nit)

DIVENDRES 25 A DIUMENGE 27

 AtH (vALÒNIA, BèLGICA)
Festa de la Ducasse; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (Tot 
el dia)

DISSABTE 26 

L’ARBOç (BAIx PENEDès)
Passejada del seguici popular (Tarda)

LA BAtLLÒRIA (vALLès ORIENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
Passejada dels gegants Fantasmes (Nit)

MANREsA (BAGEs)
Passejada de Festa Major (Tarda)

PINEDA DE MAR (MAREsME)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt HILARI sACALM (sELvA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANtA MARIA D’OLÓ (MOIANès)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

LA sEu D’uRGELL (ALt uRGELL)
XXVI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

tORRELLEs DE FOIx (ALt PENEDès)
Passejada de gegants (Tarda)

vILANOvA DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Passejada de Festa Major (Tarda)

DIUMENGE 27 

L’ARBOç (BAIx PENEDès)
Anada i tornada d’ofici amb els gegants de Cal Fiol 
i els gegants vells (Matí) - Processó de Sant Julià, 
amb la participació del seguici (Tarda)

L’EsCALA (ALt EMPORDà)
XXIX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

IGuALADA (ANOIA)
Retorn de la imatge de Sant Bartomeu, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

LILLA (CONCA DE BARBERà)
Passejada del seguici local (Matí)

MANREsA (BAGEs)
Acompanyament de les autoritats i ballada del 
seguici (Matí)

NAvàs (BAGEs)
Ballada de gegants (Matí)

PuIGCERDà (CERDANYA)
Passejada de gegants (Matí)

RIPOLLEt (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

tAvERtEt (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

tORtOsA (BAIx EBRE)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DILLUNS 28 

L’ARBOç (BAIx PENEDès)
Passejada del seguici popular infantil (Tot el dia)

DIMARTS 29 

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALt PENEDès)
Tronada i primera sortida del seguici (Matí) - 
Processó de sant Fèlix fins a la basílica, amb 
l’acompanyament del seguici (Tarda)

DIMECRES 30 

GRANOLLERs (vALLès ORIENtAL)
Va de Rams Passejada de les gegantes de la ciutat 
per rebre els rams (Tarda)

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALt PENEDès)
Sortida d’ofici i ballada del seguici (Matí) - 
Processó i entrada de Sant Fèlix (Tarda)

DIJOUS 31 

 DENDERMONDE (FLANDEs, BèLGICA)
Festa del Katuit; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (Tot 
el dia)

GRANOLLERs (vALLès ORIENtAL)
Cercavila del pregó i ball de Giravoltes (Tarda)

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALt PENEDès)
Mostra dels balls del seguici (Matí) - Processó de 
tornada del sant a casa dels administradors, amb 
l’acompanyament del seguici (Tarda)

09 - SETEMBRE
DIVENDRES 1 

sABADELL (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Tarda)

sANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONès)
Seguici inaugural de Festa Major (Tarda)

sANtA PERPètuA DE MOGODA (vALLès OCCIDENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DISSABTE 2 

L’AMEtLLA DE MEROLA (BERGuEDà)
XXVIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

LEs BORGEs BLANQuEs (GARRIGuEs)
XXXV Trobada de gegants, grallers i correfocs; 
declarada Festa Popular d’Interès Cultural (Tarda)

CENtELLEs (OsONA)
XXXVIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

GRANOLLERs (vALLès ORIENtAL)
Convidada dels gegants de la Ciutat (Tot el dia)

MANREsA (BAGEs)
Trobada d’àligues (Tarda)

MONtCADA I REIxAC (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Nit)

LA ROCA DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
XXVII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

RuBí (vALLès OCCIDENtAL)
Esclat de Festa, amb les entitats de cultura popular 
locals (Tarda)

sABADELL (vALLès OCCIDENtAL)
Seguici de Festa Major (Tarda)

sANt ANDREu DE LA BARCA-AIGÜEstOsEs
(BAIx LLOBREGAt)
XI Trobada de gegants de la gegantona Ètnia 
(Tarda)

sANt QuIRZE DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
XXIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)
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DIUMENGE 3 

 LOssER (OvERIJssEL, PAïsOs BAIxOs)
Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

MANLLEu (OsONA)
Passejada de gegants pel barri del Puig (Tarda)

RuBí (vALLès OCCIDENtAL)
Trobada de la imatgeria local (Matí)

sANt HIPÒLIt DE vOLtREGà (OsONA)
XIX Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIUMENGE 3 I DILLUNS 4

sABADELL (vALLès OCCIDENtAL)
Exposició dels gegants locals (Tot el dia)

DILLUNS 4 

sABADELL (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de tots els gegants de la ciutat (Tarda)

DIMECRES 6 

MAÓ (MENORCA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

DIJOUS 7 

GuIssONA (sEGARRA)
Passejada inaugural de Festa Major i ballada de 
gegants (Tarda)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Seguici popular de Festa Major (Tarda)

MAÓ (MENORCA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

MONtBLANC-AMICs DELs GEGANts (CONCA DE BARBERà)
Beu les Bèsties (Nit)

sOLsONA (sOLsONès)
Passacarrers del seguici (Matí)

DIJOUS 7 A DIUMENGE 10

BREDA (sELvA)
Festa Major, amb la participació dels gegants (Tot 
el dia)

DIVENDRES 8 

ALGEMEsí (RIBERA ALtA, PAís vALENCIà)
Processoneta del Matí, amb la participació del 
seguici (Matí) - Processó de Volta General, amb la 
participació del seguici (Tarda)

CAMBRILs (BAIx CAMP)
Anada i sortida d’ofici del seguici festiu (Matí)

CANEt DE MAR (MAREsME)
Pujada amb els gegants a la Misericòrdia i ofrena 
floral (Tarda)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Concert vermut de gralles (Matí) - Entrega del ram 
a la geganta i anada a ofici; ballada de gegants i 
ofrena a la patrona (Matí)

MAÓ (MENORCA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Ofici i actuació del seguici popular (Matí)

MONtBLANC-AMICs DELs GEGANts (CONCA DE BARBERà)
Convidada dels Veguers (Tarda)

OLOt (GARROtxA)
Processó de la Mare de Déu del Tura i passejada 
dels gegants, nans i cavallets (Matí)

PuIGCERDà (CERDANYA)
Passejada de gegants i ofrena floral (Matí)

sABADELL-GRàCIA (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de torxes amb els gegants (Nit)

sOLsONA (sOLsONès)
Baixada del seguici, ballets i pujada (Matí) - 
Processó, amb la participació del seguici (Tarda)

tREMP (PALLARs Jussà)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 9 

CALDEs D’EstRAC (MAREsME)
XXXVI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CARDONA (BAGEs)
Passejada nocturna de gegants (Nit)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Correboig; cercavila jove amb el gegant boig (Nit)

MAÓ (MENORCA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Ofici i actuació del seguici popular (Matí) - 
Passejada i actuació del seguici petit (Tarda)

PALMA DE MALLORCA (MALLORCA)
XXI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANAÜJA (sEGARRA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt ADRIà DE BEsÒs (BARCELONès)
VIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANt CELONI (vALLès ORIENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sOLsONA (sOLsONès)
Baixada del seguici, ballets i pujada (Matí)

DIUMENGE 10 

ALELLA (MAREsME)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

ANGLès (sELvA)
Marxa de torxes, amb la participació de la colla 
gegantera (Nit)

BREDA (sELvA)
Pujada dels gegants fins a Santa Anna (Nit)

CARDONA (BAGEs)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CAstELLAR DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de Festa Major (Matí)

GIRONA-sANtA EuGèNIA DE tER (GIRONès)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

GuIssONA (sEGARRA)
V Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LLIçà D’AMuNt (vALLès ORIENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

MOLLERussA (PLA D’uRGELL)
Marxa de Torxes per la Independència, amb la 
participació dels gegants (Nit)

sABADELL-GRàCIA (vALLès OCCIDENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sALLENt (BAGEs)
Ballada de gegants i nans (Matí)

sANt JuLIà DE CERDANYOLA (BERGuEDà)
Passejada de Festa Major (Matí)

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
Aplec de Castellet, amb la participació dels gegants 
(Tot el dia)

tàRREGA (uRGELL)
Passejada de gegants (Matí)

vIC (OsONA)
Actes de la Diada, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

DILLUNS 11 

AMER (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

BADALONA (BARCELONès)
Ballada de l’Àliga (Matí)

BARBERà DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Acte de protocol amb els Cavallets de Barberà 
(Matí)

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Ofrena floral a Rafael de Casanova, amb la 
participació dels gegants (Matí)

CANOvELLEs (vALLès ORIENtAL)
Ballada de gegants (Matí)

LA LLAGOstA (vALLès ORIENtAL)
Passejada familiar gegant (Matí)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Matinades de grallers (Matí) - Toc a plegar, amb la 
participació dels gegants (Tarda) - Veredicte de Festa 
Major, amb la participació del gegant boig (Nit)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
XL Enlairament de la Senyera a les Torretes, amb la 
participació dels gegants (Matí)

MONtMAJOR (BERGuEDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

ELs PALLAREsOs (tARRAGONès)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants 
(Matí)

PREMIà DE DALt (MAREsME)
Passejada i ballada de gegants (Matí)

sANt ADRIà DE BEsÒs (BARCELONès)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants 
(Matí)

sANt FRuItÓs DE BAGEs (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

sANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONès)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants 
(Matí)

tORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

DIVENDRES 15 

BuNYOLA (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada inaugural de Festa Major (Tarda)

sANt FELIu DE CODINEs (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 16 

BALAGuER (NOGuERA)
Passejada de gegants pel mercat medieval (Tot el dia)

BELLPuIG (uRGELL)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CAPELLADEs (ANOIA)
Trobada de Capgrossos (Tot el dia)

PONts (NOGuERA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

PREMIà DE DALt (MAREsME)
Passejada i ballada de gegants (Tarda)

REus (BAIx CAMP)
XIX Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

RIuDARENEs (sELvA)
XXIII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

tORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants i nans (Tarda)

vALLDOREIx (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 16 A DILLUNS 25

BARCELONA (BARCELONès)
Exposició del seguici local al palau de la Virreina 
(Tot el dia)

DIUMENGE 17 

CANEt DE MAR (MAREsME)
Passejada de gegants per la Fira Modernista (Matí)

CAstELLAR DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Pujada i ballada al Puig de la Creu (Matí)
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CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
Pujada dels gegants a l’església de Santa Maria 
(Tot el dia)

MONtORNès DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
XXVIII Trobada de gegants i capgrossos; Dansa de 
la Batalla (Matí)

sANt FELIu DE CODINEs (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

tORELLÓ (OsONA)
Passejada i ballada de gegants i nans (Matí)

DIMARTS 19 

tARRAGONA (tARRAGONès)
Santa Tecla Petita; seguici popular infantil (Tarda)

DIJOUS 21 

BARCELONA (BARCELONès)
Toc d’Inici amb el seguici popular (Tarda)

tARRAGONA (tARRAGONès)
Arrencada dels gegants (Tarda)

DIVENDRES 22 

EsPLuGuEs DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Seguici del pregó (Nit)

EL PRAt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Toc d’inici dels gegants vells (Tarda)

sItGEs (GARRAF)
Processó cívica, amb la participació del seguici 
local (Tarda)

tARRAGONA (tARRAGONès)
Cercavila de la vigília, amb la participació del 
seguici (Tarda)

DISSABTE 23 

BARCELONA (BARCELONès)
Xambanga; passejada nocturna de les colles de la 
ciutat (Nit)

CALDERs (MOIANès)
II Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CALELLA (MAREsME)
Acompanyament de les autoritats i mostra de balls 
(Matí)

CERvERA (sEGARRA)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

EL PRAt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Matinades de grallers (Matí)

PuIG-REIG-FONOLLEt (BERGuEDà)
Passejada de gegants (Tarda)

REus (BAIx CAMP)
Passejada del seguici petit (Tarda)

sANtA COLOMA DE FARNERs (sELvA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANtPEDOR (BAGEs)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sItGEs (GARRAF)
Sortida d’ofici del seguici local (Matí) - Processó de 
Santa Tecla, amb la participació del seguici (Tarda)

tARRAGONA (tARRAGONès)
Anada i tornada d’ofici (Matí) - Fes-te una foto 
amb els Nanos Nous (Matí) - Professó de Santa 
Tecla, amb la participació del seguici (Tarda)

vALLGORGuINA-AssOCIACIÓ COLLA GEGANtERA 
(vALLès ORIENtAL)
II Trobada de gegants i capgrossos; estrena de les 
noves figures (Tarda)

DIUMENGE 24 

ABARÁN (ALt sEGuRA, MÚRCIA)
XVIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

ARBÚCIEs (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

BALAGuER (NOGuERA)
Fira d’Entitats, amb la participació dels gegants 
(Tot el dia)

BARCELONA (BARCELONès)
Matí Gegant; mostra de balls de gegants (Matí) - 
Seguici d’autoritats, amb la participació del seguici 
popular (Matí) - Cavalcada de la Mercè (Tarda)

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Processó de la Mare de Déu de la Mercè, amb la 
participació dels gegants i cabuts (Tarda)

BuNYOLA (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Matí)

CALELLA (MAREsME)
XXXV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CERvERA (sEGARRA)
Anada a ofici del seguici local (Matí)

EL PRAt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

EsPLuGuEs DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
XXXIII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

L’AMEtLLA DE MEROLA (BERGuEDà)
Ballada de gegants (Matí)

REus (BAIx CAMP)
Toc de Festa i sortida del seguici (Tarda)

tARADELL (OsONA)
XXIV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

vALLGORGuINA-COLLA DE GEGANtERs DE vALLGORGuINA
(vALLès ORIENtAL)
XXXII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

vANDELLÒs (BAIx CAMP)
IV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DILLUNS 25 

CERvERA (sEGARRA)
Passejada del seguici infantil (Tarda)

REus (BAIx CAMP)
Baixada del seguici fins al santuari de la Mare de 
Déu de Misericòrdia (Matí) - Ballada del seguici 
festiu (Tarda)

DIJOUS 28 

LLEIDA (sEGRIà)
Anem de Festa! Passejada d’anada al pregó (Tarda)

DIVENDRES 29 

LLEIDA (sEGRIà)
Seguici de les Festes de Tardor (Matí)

MOLINs DE REI (BAIx LLOBREGAt)
Passejada dels Gegants Vells (Matí)

DISSABTE 30 

CALAFELL (BAIx PENEDès)
Passejada de gegants (Tarda)

CORNELLà DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants pel barri del Pedró (Tarda)

GRANOLLERs (vALLès ORIENtAL)
Diada dels Sants Metges, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

MOLINs DE REI (BAIx LLOBREGAt)
Passada dels Gegants Nous (Tarda)

RIuDELLOts DE LA sELvA (sELvA)
XXII Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DISSABTE 30 I DIUMENGE 1

tORREJÓN DE ARDOZ (COMuNItAt DE MADRID)
IV Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

10 - OCTUBRE
DIUMENGE 1 

BALsARENY (BAGEs)
Ballada dels gegants i gegantons locals (Matí)

BARCELONA-HOstAFRANCs (BARCELONès)
Passejada dels gegants del Pi (Matí)

BARCELONA-sARRIà (BARCELONès)
XXIV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CAstELLAR DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Ballada de gegants (Matí)

MOLINs DE REI (BAIx LLOBREGAt)
XXXII Trobada de gegants i capgrossos (Matí) - 
Tarda Gegant (Tarda)

 NIvELLEs (vALÒNIA, BèLGICA)
Festa Tour Sainte-Gertrude (Tot el dia)

RIPOLLEt (vALLès OCCIDENtAL)
XXVII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

tORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

tORNABOus (uRGELL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

vERDÚ (uRGELL)
II Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DILLUNS 2 

PuIG-REIG-CAL PONs (BERGuEDà)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 7 

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila del Most, amb la participació de gegants 
(Tarda)

sANt BOI DE LLOBREGAt-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants (Matí)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Tallers i ballada de gegants (Tot el dia)

tORELLÓ (OsONA)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)
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sANt JOAN DE vILAtORRADA (BAGEs)
XX Trobada Comarcal de Gegants del Bages-
Berguedà (Tarda)

DIUMENGE 22 

sANt PERE MOLANtA (ALt PENEDès)
XVII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

vALLs (ALt CAMP)
Anada i sortida d’ofici (Matí)

DISSABTE 28 

BADALONA (BARCELONès)
V Fira de Gegants i Capgrossos (Tot el dia)

MAtARÓ-sANt sIMÓ (MAREsME)
Aplec de Sant Simó, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

MONIstROL DE MONtsERRAt-vIsERtA (BAGEs)
Ballada i passada dels gegants (Tot el dia)

sANt JOAN DE vILAtORRADA (BAGEs)
Passejada de gegants per la fira Embarrats (Tarda)

DIUMENGE 29 

LA BAtLLÒRIA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

MONIstROL DE MONtsERRAt-vIsERtA (BAGEs)
Passada de gegants (Tarda)

CABRILs (MAREsME)
Trobada Comarcal de gegants del Maresme

MONtCADA I REIxAC (vALLès OCCIDENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

RODA DE tER (OsONA)
XV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIMARTS 31 

ANGLès (sELvA)
Festa de la Castanyada i Halloween, amb la 
participació de la colla gegantera (Tarda)

FORNELLs DE LA sELvA (GIRONès)
Castanyada popular, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

11 - NOVEMBRE
DIMECRES 1 

HOstALRIC (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

OLIANA (ALt uRGELL)
Mostra de gegants (Matí)

DIJOUS 2 

ÒRRIus (MAREsME)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 4 

MONtBLANC-vILA (CONCA DE BARBERà)
III Diada dels gegants i nanos (Tarda)

sANt BOI DE LLOBREGAt-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
Mostra de balls de gegants (Tarda)

tREMP (PALLARs Jussà)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 4 I DIUMENGE 5

PuIGCERDà (CERDANYA)
Fira del Cavall, amb la participació de la colla 
gegantera (Tot el dia)

DIUMENGE 5 

ARBÚCIEs (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

tEIà (MAREsME)
XXXI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DISSABTE 7 I DIUMENGE 8

CALDEs DE MALAvELLA (sELvA)
XXIV Vila Gegantera Gironina (Tot el dia)

vACARIssEs, RELLINARs I uLLAstRELL 
(vALLès OCCIDENtAL)
XI Fira del Món Geganter (Tot el dia)

DIUMENGE 8 

ALCOvER (ALt CAMP)
XXVI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

BARCELONA-EsQuERRA DE L’EIxAMPLE (BARCELONès)
Trobada de gegants nous (Matí)

BREDA (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

LEs FONts (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Tarda)

HORtA DE sANt JOAN (tERRA ALtA)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants i capgrossos; XXV aniversari del 
Diable i la Velleta (Matí)

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Inauguració del local social, amb la participació de 
la geganta (Tarda)

MONtBLANC-AMICs DELs GEGANts (CONCA DE BARBERà)
Passejada del bestiari infantil (Matí)

LA vALL D’uIxÓ (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Cercavila de la Conquesta, amb la participació dels 
gegants i cabuts (Tarda)

DILLUNS 9 

BENICARLÓ (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
Passejada festiva del 9 d’Octubre (Matí)

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Desfilada del 9 d’Octubre, amb la participació dels 
gegants i cabuts (Matí)

NOvELDA (vINALOPÓ MItJà, PAís vALENCIà)
Festa del 9 d’Octubre, amb la participació dels 
gegants (Matí)

DIJOUS 12 

sANt CuGAt DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Anada de la gegantona a l’ermita de la Salut (Matí)

DIJOUS 12 A DIUMENGE 15

REus (BAIx CAMP)
Congrés internacional de gegants i imatgeria 
festiva (Tot el dia)

DISSABTE 14 

LA sEu D’uRGELL (ALt uRGELL)
Mostra de balls de gegants (Tot el dia)

sANt FELIu DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIUMENGE 15 

EsPINALBEt (BERGuEDà)
XXV Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

MONtBLANC-AMICs DELs GEGANts (CONCA DE BARBERà)
Passejada del bestiari infantil (Matí)

sANt CuGAt sEsGARRIGuEs (ALt PENEDès)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

LA sEu D’uRGELL (ALt uRGELL)
Mostra de balls de gegants (Tot el dia)

DIJOUS 19 

CAMPOs (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants per inaugurar la Fira 
d’Octubre (Matí)

DIVENDRES 20 

LLIçà DE vALL (vALLès ORIENtAL)
Representació teatral i ballada de gegants (Tot el 
dia)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Ballada de gegants (Tarda)

DISSABTE 21 

BARCELONA-CAsC ANtIC (BARCELONès)
XIV Ballada d’imatgeria història a Santa Maria del 
Mar (Tarda)

RuBí (vALLès OCCIDENtAL)
Trobada dels gegants locals (Tarda)
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12 - DESEMBRE
DISSABTE 2 

BALAGuER (NOGuERA)
Fira de Santa Llúcia, amb la participació dels 
gegants (Tot el dia)

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de la Carassa de Nadal per la fira de Santa 
Llúcia (Matí)

BARCELONA-sANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONès)
Esclat Andreuenc de Festa Major (Tarda)

PuIGCERDà (CERDANYA)
Passejada i encesa dels llums de Nadal (Tarda)

DIUMENGE 3 

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de la Carassa de Nadal per la fira de Santa 
Llúcia (Matí)

BARCELONA-sANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONès)
Cercavila de Festa Major (Matí)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants per la Fira dels Torrons (Matí)

sANt ANDREu DE LA BARCA-AIGÜEstOsEs (BAIx LLOBREGAt)
XXII Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIMECRES 6 

MALGRAt DE MAR (MAREsME)
LVI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt BOI DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants (Tot el dia)

DIVENDRES 8 

AIGuAFREDA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

GIRONELLA (BERGuEDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt MARçAL (ALt PENEDès)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 9 

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de la Carassa de Nadal per la fira de Santa 
Llúcia (Matí)

DIUMENGE 10 

L’ARBOç (BAIx PENEDès)
Passejada de la gegantona puntaire Teresina (Matí)

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de la Carassa de Nadal per la fira de Santa 
Llúcia (Matí)

MONtEsQuIu (OsONA)
VI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIVENDRES 15 A DIUMENGE 17

EL PRAt DE LLOBREGAt-DELtA (BAIx LLOBREGAt)
Fira Avícola, amb la participació dels gegants (Tot 
el dia)

DISSABTE 16 

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de la Carassa de Nadal per la fira de Santa 
Llúcia (Matí)

FORNELLs DE LA sELvA (GIRONès)
Tió popular, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

GAvà (BAIx LLOBREGAt)
Passejada del seguici popular (Tarda)

DIUMENGE 17 

BALAGuER (NOGuERA)
Tallers de gegants (Tot el dia)

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de la Carassa de Nadal per la fira de Santa 
Llúcia (Matí)

LA BAtLLÒRIA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

BREDA (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

CALDEs D’EstRAC (MAREsME)
XXXVI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants pel nucli antic (Tarda)

CAMPOs (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Jornada solidària, amb la participació dels gegants 
(Matí)

GuIssONA (sEGARRA)
Passejada de gegants (Matí)

HOstALRIC (sELvA)
Passejada de gegants a favor de La Marató (Tarda)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Passejada solidària a favor de La Marató; V 
aniversari dels Grallers del Diable (Matí)

EL PRAt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants del món de la pagesia (Matí)

RuBí (vALLès OCCIDENtAL)
Representació del Poema de Nadal, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

sANt FRuItÓs DE BAGEs (BAGEs)
Ballada de gegants (Matí)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
Participació de la colla gegantera a la fira de Santa 
Llúcia (Matí)

sANt vICENç DE CAstELLEt (BAGEs)
Passejada dels gegantons per anar a cagar el Tió 
(Tarda)

DIMECRES 8 A DIUMENGE 12

BALAGuER (NOGuERA)
Festa Major, amb la participació dels gegants (Matí)

DISSABTE 11 

JAFRE (BAIx EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

PuIG-REIG (BERGuEDà)
Trobada de gegantons (Tarda)

sANt CELONI (vALLès ORIENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

sANtA COLOMA DE FARNERs (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

vIC-sANtA ANNA (OsONA)
Passejada amb els grallers i la castanyera (Tarda)

DIUMENGE 12 

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants i ballada als jardins del 
castell (Matí)

CERDANYOLA DEL vALLès (vALLès OCCIDENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

LA LLAGOstA (vALLès ORIENtAL)
Zumba Gegant x La Marató TV3 (Matí)

PuIG-REIG (BERGuEDà)
XXXVI Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DISSABTE 18 

MAIALs (sEGRIà)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 18 I DIUMENGE 19

LLOREt DE MAR-COLLA GEGANtERA (sELvA)
VII Trobada de gegants i capgrossos (Tot el dia)

DISSABTE 18 A DIVENDRES 1 DE DESEMBRE

BARCELONA-sANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONès)
V Mostra d’Imatgeria Festiva de Sant Andreu de 
Palomar (Tot el dia)

DIUMENGE 19 

MAIALs (sEGRIà)
Mostra de músics (Matí)

sANt LLORENç sAvALL (vALLès ORIENtAL)
IX Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DIMECRES 22 

sANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Anada al pregó i Esclat de Festa Major (Tarda)

DISSABTE 25 I DIUMENGE 26

BuNYOLA (MALLORCA, ILLEs BALEARs)
Fira de Santa Catalina; passejada de gegants (Tot el dia)

DIUMENGE 26 

AIGuAFREDA (vALLès ORIENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

MONtORNès DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

LA ROCA DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
VIII Història de Gegants (Matí)

sANt ANDREu DE LLAvANEREs (MAREsME)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

sANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Balls de lluïment del seguici i IX Mostra de Grups 
Folklòrics (Matí)

tORROELLA DE MONtGRí (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants (Matí)

vALLGORGuINA (vALLès ORIENtAL)
Passejada de gegants (Matí)

DIMECRES 29 A DILLUNS 2 D’ABRIL

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
Exposició “Perquè avui és Santa Llúcia Pels volts de 
la Plaça Nova” (Tot el dia)

DIJOUS 30 

BARCELONA-sANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONès)
Anada a ofici dels gegants (Tarda)
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AGRAÏMENTS

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 
agraeix la col•laboració de les colles geganteres 
associades, dels vocals territorials, dels amics 
geganters i de totes les persones i entitats que 
han aportat dades per a la confecció d’aquest 
calendari de trobades, sortides i festes amb gegants 
i capgrossos.

NOTES

També podeu consultar aquest calendari en 
format digital, així com les agendes detallades i 
actualitzades, al lloc web de l’Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya:

www.gegants.cat 

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya no 
es fa responsable de qualsevol canvi que les colles 
duguin a terme en els actes després de la publicació 
d’aquest calendari.
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vIC-sANtA ANNA (OsONA)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 23 

CAstELLÓ DE LA PLANA (PLANA ALtA, PAís vALENCIà)
Representació del Betlem de la Pigà, amb la 
participació dels nanos, gegants i cavallets (Nit)

sANt vICENç DELs HORts (BAIx LLOBREGAt)
Ballada de gegants i Tió popular (Tot el dia)

sANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONès)
Matinades de grallers (Matí)

DIUMENGE 24 

CALAFELL (BAIx PENEDès)
Festa del Caga Tió, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

EL PRAt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants pel barri de la Barceloneta 
(Matí)

DILLUNS 25 

CAstELLBIsBAL (vALLès OCCIDENtAL)
Quinto de Nadal (Nit)

DIMARTS 26 

CAstELLBIsBAL (vALLès OCCIDENtAL)
Quinto de Sant Esteve (Nit)

CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
III Festivitat de Sant Esteve, amb la participació 
dels gegants (Matí)

DIMECRES 27 

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIà)
Passejada de la Carta Pobla (Tarda)

DISSABTE 30 

CENtELLEs (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

DIUMENGE 31 

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

LEs BORGEs BLANQuEs (GARRIGuEs)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

CALAFELL (BAIx PENEDès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

CALELLA (MAREsME)
Sortida de l’Home dels Nassos (Nit)

L’EsPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

FLIx (RIBERA D’EBRE)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

GIRONA (GIRONès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

L’HOsPItALEt DE LLOBREGAt-LA FLORIDA (BARCELONès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

LA JONQuERA (ALt EMPORDà)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

LLEIDA (sEGRIà)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

MOLLERussA (PLA D’uRGELL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

MOLLEt DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

MONtCADA I REIxAC (vALLès OCCIDENtAL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

MONtORNès DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

MONt-ROIG DEL CAMP (BAIx CAMP)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

OLOt (GARROtxA)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

ONtINYENt (vALL D’ALBAIDA, PAís vALENCIà)
Sortida de l’Home dels Nassos

PAREts DEL vALLès (vALLès ORIENtAL)
Sortida de l’Home dels Nassos

LA POBLA DE MAFuMEt (tARRAGONès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

EL PRAt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

REus (BAIx CAMP)
Sortida de l’Home dels Nassos

sANt BOI DE LLOBREGAt-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
Sortida de l’Home dels Nassos

sANt FRuItÓs DE BAGEs (BAGEs)
Sortida de l’Home dels Nassos

sANtA COLOMA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants

sANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONès)
Passejada dels gegants vells

LA séNIA (MONtsIà)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

sENtMENAt (vALLès OCCIDENtAL)
Sortida de l’Home dels Nassos

tARRAGONA (tARRAGONès)
Sortida de l’Home dels Nassos

tERRAssA (vALLès OCCIDENtAL)
Sortida de l’Home dels Nassos

tIvIssA (RIBERA D’EBRE)
Sortida de l’Home dels Nassos

tORROELLA DE MONtGRí (BAIx EMPORDà)
Sortida de l’Home dels Nassos

vALLs-PEssIGOLLA (ALt CAMP)
Sortida de l’Home dels Nassos

vANDELLÒs (BAIx CAMP)
Sortida de l’Home dels Nassos

vILA-RODONA (ALt CAMP)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

vILA-sECA (tARRAGONès)
Sortida de l’Home dels Nassos

vINARÒs (BAIx MAEstRAt, PAís vALENCIà)
Sortida de l’Home dels Nassos

ESCLAT DE PES

Víctor Pisa Vilaseca
Tercer Premi El Fet Geganter 2016
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Patrocinador Exclusiu
de l’Agrupació Amb el suport


