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DISSABTE 18 D’OCTUBRE DE 2014 - Sant Lluc 
 
 

 ALCOVER (Alt Camp).- Festa Major 
Anada i Tornada d’Ofici – Processó dels Sants Copatrons – Seguici Popular 

08,00h.- Pels carrers de la vila, matinades, amb els Grallers d’Alcover, 
Grallers dels Xiquets d’Alcover i els Xoriguers. 
11,00h.- Des de la casa de la vila, anada a ofici de la corporació 
municipal, acompanyada de gegants i capgrossos i els Grallers 
d’Alcover. 
11,15h.- A l’església Nova, ofici solemne en honor dels copatrons Santa 
Úrsula i Sant Pròsper.  
11,30h.- A l’església Vella, actuació del Ball de Dames i Vells, (tot 
seguit, segona actuació a l’església Vella), acompanyats per la Banda 

de Música de l’EMMA. 
Tot seguit, pels carrers de la vila, processó dels Sants copatrons amb la participació del seguici 
popular: Ball de Diables Bruixots d’Alcover, Gegants Miquel i Saura, Gegantons Roc i Srta. 

Remei, Capgrossos, la Glorieta, Colla Castellera Xiquets d’Alcover, Ball 
de Bastons de Cambrils i els Grallers d’Alcover. 
En finalitzar la processó, els membres del seguici popular saludaran 
l’entrada dels sants a l’església, acompanyats dels focs d’artifici de la 
pirotècnia Igual.  
A continuació, des de l’església, tornada d’ofici de la corporació municipal 
i tot el seguici popular. 
Tot arribant a la plaça Nova, entrada i lluïment del seguici popular i 
segona lectura de versots a càrrec del Ball de Diables Bruixots d’Alcover.  

Gegantons d’Alcover (Foto Ajuntament d’Alcover) 
 
 

 BADALONA (Barcelonès) 
III Fira de Gegants i Capgrossos 

Lloc ubicació de la Fira: A la Rambla. 
Matí: 
11,00h.- Inauguració de la Fira. 
11,00h.- Tallers: Al llarg del matí podreu fer-vos un capgrós, una 
miniatura d’un gegant, aprendre a enfaixar-vos o bé pintar el mural 
gegant. 
12,30h.- L’Hora del Conte (al Racó d’en Gual): Hi ha un bon grapat de 
contes que parlen de gegants. A la fira us explicarem un de ben especial. 
13,00h.- Mostra de Balls de Capgrossos: Les diverses comparses de 
capgrossos que hi ha a Badalona ens oferiran els seus balls. A l’acabar, 
convidarem a tothom a ballar una estona amb ells!. 
Tarda: 
17,00h.- Jocs Infantils: Vine i coneix jugant al “Qui és Qui”, al “Twister” o 
a “Aquesta la saps?” els gegants i els capgrossos de Badalona. 
18,30h.- Mostra de Balls de Gegants: Els gegants seran els protagonistes 
de la tarda. La mostra de balls i la Fira acabaran amb un ball conjunt: “El 
Valset de Badalona”. 
Al llarg de tot el dia: 

Paradetes: Diverses colles oferiran informació i marxandatge de les entitats i els gegants. 
Mostra de Figures festives: Al voltant de Roca i Pi. 
LA FIRA: 
La Fira va néixer amb la intenció de promoure el món geganter, la cultura catalana i d’incentivar la 
participació ciutadana a les festes de Badalona. D’altra banda, és també l’oportunitat de poder fer una 
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trobada de gegants a nivell de la ciutat per tal que tots aquells que s’acostin a la Rambla puguin conèixer 
les figures festives de la nostra vila. Aquest acte ha estat organitzat per les colles de gegants i capgrossos 
de Badalona, de manera que entre tots hem aconseguit omplir d’actes i activitats tot un dia perquè tant els 
més menuts com els més grans puguin gaudir-ho al màxim. 

Tot plegat començarà amb un breu acte inaugural i, de seguida, tothom qui ho 
vulgui podrà participar als “Tallers”, on s’ensenyarà com enfaixar-se, com 
portar gegants o com fer-se un capgròs. A més, hi haurà un mural gegant 
perquè tothom qui ho vulgui pugui pintar-hi i també hi haurà la possibilitat de 
fer-se miniatures de gegants. Al dos quarts d’una serà l’hora del conte, el 

moment perquè la canalla descobreixi d’una manera diferent els gegants de Badalona i d’arreu del país. A 
les 13 h. hi haurà una mostra de balls de capgrossos i al final d’aquest acte serà el moment en el que es 
convidarà a ballar a tots els qui hagin construït el seu propi capgròs durant els tallers del matí. Després de 
dinar serà el torn dels músics de les colles que tocaran diverses peces per amenitzar un inici de tarda ben 
mogut, i és que la segona meitat de la jornada anirà dedicada als gegants. De 17h. a 18:30 h. hi haurà 
jocs per la canalla, i a partir de les 18:30 h. tindrà lloc la mostra de balls de gegants. La diada es clourà 
amb el “Valset de Badalona”, un ball que serà dansat pels més de trenta gegants que assistiran a la Fira 
2014. 

Al llarg de tot el dia també hi haurà l’exposició de gegants i capgrossos a la 
Rambla, on tothom qui ho vulgui podrà fer fotografies i podrà veure de ben a 
prop des dels gegantons més petits fins als gegants més alts. A més hi haurà 
diverses paradetes de les entitats que donaran informació sobre el món 
geganter. La música ambient durant la jornada tampoc faltarà.  
Serà una diada per deixar-se endur per la majestuositat dels gegants i pel so 
de les gralles, un dia per gaudir, com mai, d’aquest bocí de la cultura catalana. 
ENTITATS PARTICIPANTS:  
Hi participaran els gegants i els capgrossos de la Ciutat, els gegants de la 
Colla de Geganters de Badalona, els gegants i els capgrossos de l’escola 
Progrés – Badalona Port, els gegants i els capgrossos de l’escola Lola 
Anglada, els capgrossos de l’Esbart Sant Jordi, els gegants i el capgròs de 
l’escola Jungfrau, els gegants de l’escola Ventós-Mir, els capgrossos de 
l’escola Mercè Rodoreda, el gegant de l’escola Salesians, els gegants de 
l’escola Joan Coret, la gegantona de l’escola Llibertat, els gegants i els 
capgrossos de la Faràndula de Badalona, els capgrossos de l’Associació de 
Veïns de Lloreda, els capgrossos del Círcol Catòlic, el capgròs de l’Associació 
de Veïns del Centre, els gegants de l’escola Betúlia, els gegants de l’escola 
Joan Maragall, els gegants de Pomar, el Follet Petit i en Bullafer. 
Aquesta serà la Fira més grossa de totes: hi haurà una trentena de gegants i 
més de 50 capgrossos! 
SOLIDARITAT:  
D’altra banda, la Fira d’enguany tindrà un toc solidari. Durant tota la jornada hi 
haurà un estand de l’entitat Adra, la qual forma part de la Fundació Banc dels 
Aliments. La intenció és poder recollir una quantitat GEGANT d’aliments i així 

contribuir entre tots a un dels gran problemes que hi ha al nostre país en aquests moments. Així doncs, 
des de l’organització de la Fira fem una crida a portar llegums, pasta, oli, farinetes, llaunes de conserva, 
farina, etc. per tal de col·laborar amb el Banc dels Aliments. 
 

(Ref. Text i fotos de la fira de la Colla de Geganters de Badalona) 

 
 

 BANYOLES (Pla de l’Estany).- Festa Major Sant Martirià 
Taller de Capgrossos - Trobada de Gegants i Capgrossos – Estrena del Capgrós de La 
Balca 

Gegants de Banyoles (Foto Joan-Miquel Merino) 
 

Matí: Taller de Capgrossos 
11,00h.- A la plaça dels Estudis: Taller de construcció de Capgrossos 
amb material de rebuig. Activitat familiar amb infants de 3 a 10 anys. 
Tarda: Trobada de Gegants i Capgrossos 
17,45h.- Plantada de gegants, davant de l’Ajuntament, moment en que 
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tindrà lloc la presentació del Capgrós de La Balca. 
18,00h.- Passejada de gegants, que finalitzarà a la Muralla. 
 

Colles participants segons el programa oficial de la Festa Major: 4.- Balenyà, Tortellà, 
Vacarisses, i els gegants amfitrions de Banyoles. 

 
 

 FELANITX (Mallorca, Illes Balears).- Fira de Felanitx 
VIII Trobada de Gegants i Capgrossos 

17,30h.- Plantada de gegants, a la plaça de sa Font de Santa 
Margalida. 
18,00h.- Passejada de gegants. 
19,00h.- Al Parc Municipal de sa Torre: Balls de Gegants i inauguració 
de la fira. 
 
Gegants de Felanitx (Foto desconegut) 

 
 

 GOLMÉS (Pla d’Urgell).- Correllengua 
Passejada de Gegants 
17,00h.- Inici de la passejada de gegants, a càrrec de la Colla de Geganters “Els Gabatxets” i la 
Colla de Geganters de Castellnou de Seana. 

 
 
 

 HOSTALRIC (Selva) 
VII Trobada Comarcal de Gegants i Capgrossos de la Selva – 25è Aniversari dels Gegants 
d’Hostalric, Cap Destopa i Mafalda 

 
De 16, 30 a 17,30h.- Plantada de gegants, a la plaça de Catalunya (INS 
Vescomtat de Cabrera i final carrer Ravalet). 
17,30h.- Passejada de gegants. 
19,00h.- Ball de Bastons amb l’Esbart Dansaire el Cabirol de Sils, parlaments 
i ball comarcal dels gegants de la Selva “La Dansa de la Selva”. 
 
 
 
 
 

 
 

 EL PLA DE SANTA MARIA (Alt Camp).- Fira del Vent 
XV Trobada de Gegants i Capgrossos 

 
Els gegants del Pla de Santa Maria (Foto Joan-Miquel Merino) 
 

16,30h.- Plantada de gegants, a la plaça de Sant Ramon. 
17,30h.- Passejada de gegants. 
18,30h.- Arribada al Pavelló Poliesportiu, ballada de gegants i lliurament 
de records. 
 

Colles participants segons el programa oficial de la Fira: 8.- Les Borges 
Blanques, Botarell, Creixell, Llorenç del Penedès, la Riba-Amics de la Riba, la Selva del Camp, 
Tarragona-Passeig Torroja, i els gegants amfitrions del Pla de Santa Maria. 

 
 
 

 RUBÍ (Vallès Occidental).- Fira de Sant Galderic 
Passejada i Ballada de Gegants 
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17,00h.- Plantada de gegants, a la plaça del Dr. Guardiet. 
17,30h.- Passejada de gegants. 
18,00h.- Ballada de gegants, a la plaça del Dr. Guardiet. 
Colles participants: Rubí-Escola Teresa Altet, Rubí-Barri del Pinar i Rubí ciutat. 
 
 
 
 
 

 

 SANT JOAN DE MEDIONA (Alt Penedès).- Correllengua 
Cercavila de Cultura Popular 
17,00h.- Des de davant del Casal: Inici de la Cercavila de Cultura Popular, amb la participació 
dels gegants. 

 
 

 SENTMENAT (Vallès Occidental).- Correllengua 
Ballada de Gegants 

 
11,00h.- A la plaça de la Vila: Ballada dels gegants de Sentmenat. 
 
 
 
 
 
 
Gegants de Sentmenat (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 
 
 

DIUMENGE 19 D’OCTUBRE DE 2014 – Santa Verona  
 
 

 ALCOVER (Alt Camp).- Festa Major 
Anada i Tornada d’Ofici 

08,00h.- Pels carrers de la vila: Matinades Gralleres, amb els Grallers d’Alcover, 
Grallers dels Xiquets d’Alcover i els Xoriguers. 
11,00h.- Des de la Casa de la Vila: Anada a ofici de la corporació municipal, 
acompanyada de gegants, capgrossos, Grallers d’Alcover, Grallers dels Xiquets 
d’Alcover i els Xoriguers.  
11,30h.- A l’església Nova: Ofici solemne en honor dels copatrons Santa Úrsula i 
Sant Pròsper. 
Tot seguit, des del pati de l’Església, tornada d’ofici de la corporació municipal, 
acompanyada de gegants, capgrossos i Grallers d’Alcover. 

El gegant d’Alcover 
(Foto Programa Festa Major Alcover 2014) 

 
 

 BALSARENY (Bages).- Festa de les Entitats 
Ballada de Gegants 

 
13,00h.- A la plaça de la mel: Ballada dels gegants de Balsareny. 
 
 
 
 
 
 
Balsareny, el gegant Marc (Foto Joan-Miquel Merino) 
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 BARCELONA (Barcelonès).- Festa de “L’Àgora del País que Volem” 
Ballada de Gegants i Tallers Geganters a càrrec dels Geganters de la Llacuna 

 
Gegants nous de la Llacuna, Andreu i Maria (Foto www.bombers.cat) 
 

De les 11 a les 13,30h.- Al parc de la Ciutadella: “L’Àgora del País que 
Volem”. 
Durant la trajectòria dels Geganters i grallers de La Llacuna, a més de 
realitzar actuacions també han fet tallers per a totes les edats i en 

diverses poblacions. Tallers a escoles, tallers a altres països, tallers a centres penitenciaris com 
el Centre Penitenciari de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, etc. 
Pel diumenge 19 d'octubre faran, a part d'algunes actuacions amb els gegants i els músics, 
tallers de com està fet un gegant i la seva estructura i vestuari, com es porta un gegant, quins 
instruments acompanyen als gegants i en que consisteixen (gralla, Caixa, tabal, etc.) 
Organitza: El País que Volem, Fundació La Roda, Ens de l'Associacionisme Cultural Català 

 
 

 CALDES DE MONTBUI (Vallès Oriental).- Capvuitada 
Cercavila de Capvuitada 

 
12,00h.- Des de la plaça de la Font del Lleó: Inici de la Cercavila de 
Capvuitada amb la participació dels bastoners, sardanistes, castellers, i 
els gegants. 
 
 
 
El Lleó de Caldes de Montbui (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 

 CASTELLAR DEL RIU-ESPINALBET (Berguedà) 
XXII Trobada de Gegants i Capgrossos, amb la participació de gegants andorrans 

 
11,00h.- Plantada de gegants, a la carretera dels Rasos/cruïlla Sant 
Galderic. 
11,30h.- Passejada de gegants, camí d’Espinalbet fins a l’església, on 
tindrà lloc una ballada de gegants i el lliurament de records. 
 

Colles participants: 8.- Aiguafreda, Bellpuig, Gironella, Montmajor, 
Poboleda, Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), Tàrrega, i els gegants 
amfitrions d’Espinalbet (Castellar del Riu). 
 
 

 
 

 CASTELLVÍ DE LA MARCA (Alt Penedès).- Festa del Most 
Cercavila de Cultura Popular 

 
11,00h.- Des de la plaça de la Vila: Inici de la Cercavila de Cultura Popular, 
amb la participació de gegants i capgrossos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:agrupacio@gegants.cat
http://www.bombers.cat/


Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya - C/ Anselm Clavé, 3 (La Nau) – 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
(Barcelona) – Tel.: 93 685 80 00 Ext. 1755 - agrupacio@gegants.cat – web: www.gegants.cat 

7 

 

 FELANITX (Mallorca, Illes Balears).- Fira de Felanitx 
Passejada de Gegants 

 
10,00h.- Al Parc Municipal de sa Torre: Inici de la passejada dels gegants per la 
Fira. Sortida dels gegants Maria Enganxa i D’Es Maculí pel recinte de sa fira. 
 
 
 
 
 
 
Felanitx, la geganta Maria Enganxa (Foto desconegut) 

 
 

 MONTBLANC (Conca de Barberà).- Festival Clickània 2014 
Seguici Petit 

 
12,00h.- Des de la plaça de Sant Francesc (recinte firal): Inici de la 
cercavila del Seguici Petit de la Vila de Montblanc, amb la 
participació de l’Aligot, el Drac Petit i la Mulasseta. 
 

 

 OLOT (Garrotxa).- Fira de Sant Lluc 
Passejada de Gegants - Bateig del Gegant de l’Associació d’Amics del Tren d’Olot-Girona 

 
15,30h.- Al Pati de l’Hospici: Bateig del Gegant de l’Associació d’Amics del Tren 
d’Olot-Girona, obra d’en Tavi Algueró i Àngel Rigall i obsequi de l’artista irlandesa 
Aideen Barry, en el marc del projecte europeu Changing tracks. Organitza: Amics 
del Tren. 
16,00h.- Des de la plaça del Carme: Inici de la passejada de gegants dels barris 
d’Olot i del Gegant dels Amics del tren Olot-Girona, que finalitzarà a la plaça 
Major. Organitza: Xarxa de Barris i Amics del Tren. 

 
 

 PINEDA DE MAR (Maresme) 
XXIV Trobada Comarcal de Gegants i Capgrossos del Maresme – Elecció de IV “Gegant 
Hereu del Maresme” 

 
10,00h.- Plantada de gegants, a la plaça d’Espanya. 
11,00h.- Passejada de Gegants. 
12,30h.- Entrada a plaça, Ball dels Gegants del Maresme, i elecció del 
“Gegant Hereu del Maresme”. 
 
Gegants de Pineda de Mar (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 

 LA RIBA (Alt Camp) 
XVII Vila de Grallers de les Comarques Meridionals de Catalunya 

 
12,30h.- Rebuda dels Grups de Grallers i Dolçainers participants a la trobada, 
al pati de les escoles. 
13,00h.- Inici de la cercavila de grallers i dolçainers pels carrers de la Riba. 
13,45h.- Entrada a la plaça Major, on finalitzarà la trobada amb l’acte de 
traspàs de l’anterior Vila Grallera a la població de La Riba i amb un final de 
festa. 
 

Colles inscrites a la XVII Vila Grallera amb data 07/10/2014: La Roca 
Fumada,Gegants,Grallers i Caps de Juneda (Garrigues); Associació de 
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Grallers i Geganters "La Palanca" de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) XVI Vila 
Grallera,2012; Colla Gegantera i Dolçainera de l'Esbart Dansaire Rapitenc (Montsià) XII Vila 
Grallera, 2007; Colla Pessigolla de Valls(Alt Camp); Colla Gegantera i Grallers de la Societat 
Bisbalenca de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) IV Vila Grallera, 1999; Amics de La Riba 
(Alt Camp) XVII Vila Grallera, 2014 

 
 

 SANT CUGAT SESGARRIGUES (Alt Penedès).- Festa del Most 
VII Trobada de Gegants i Capgrossos amb la participació de gegants procedents de 
Navarra 

 
Gegants nous de Sant Cugat Sesgarrigues (Foto Joan-Miquel Merino) 
 

09,30h.- Plantada de gegants, a la plaça de l’Església. 
12,00h.- Passejada de gegants. 
 

Colles participants segons el programa oficial de la Festa del Most: 7.- 
Cascante (Navarra), Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Piera, Sant 

Cugat del Vallès, Sant Marçal, i els gegants amfitrions de Sant Cugat Sesgarrigues.  
 
 

 SANT VICENÇ DE MONTALT (Maresme).- Correllengua 

Passejada i Ballada de Gegants 
12,00h.- A la plaça del Poble: Arribada i ballada dels gegants de Sant Vicenç de Montalt, i inici 
de la Festa del Correllengua. 

 
 

 ULLDECONA (Montsià).- Festes de Sant Lluc 
Passejada de Gegants 

 
13,00h.- Inici de la passejada dels gegants d’Ulldecona, per la fira i el carrer 
Major. 
 
 
 
 
 
 
 
Ulldecona, gegant Lluc (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 
 
 
 
 
 

DIMECRES 22 D’OCTUBRE DE 2014 – Santa Maria Salomé   
 
 

 VALLS (Alt Camp).- Fira de Santa Úrsula 
Presentació de la Joguina del Gegantó Lladrefaves 
18,30h.- A la Biblioteca Carles Cardó – Espai Ca Creus: Presentació de la joguina del geganto 
Lladrefaves, creada per Casa Bonifàs. 
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DIJOUS 23 D’OCTUBRE DE 2014 – Sant Joan Capistrano 
 

 BARCELONA (Barcelonès) 
Xerrada dels dijous: Qui era en Mataporcs?. Flabiolaires a la Plaça Nova 

20,00h.- A la sala d’actes de la Casa dels Entremesos (carrer 
de les Beates, 2): QUI ERA EN MATAPORCS?. 
FLABIOLAIRES A LA PLAÇA NOVA. 
Xerrada dels dijous a la Casa dels Entremesos, espai de 
tertúlia o d’intercanvi de coneixements, a càrrec d’Angel 
Vallverdú i Rom, flabiolaire, compositor i divulgador del 
flabiol. 
Conferència dins del marc de les celebracions del: 4 ¼, 425 
anys de les Festes de Sant Roc de Barcelona. 

Per a molts plaçanovins en Mataporcs era aquell home amb barretina i bigoti enorme que tocava 
el flabiol amb els gegants i els nans. Per als que no eren plaçanovins, en el millor dels casos, era 
el Matador; aquell home amb barretina i bigoti enorme que tocava el flabiol amb els gegants, els 
nans, el ball de bastons, el ball de panderos, el ball de cercolets... Per a molts més encara era 
tot això i no sabrien posar-li nom. Intentarem saber alguna cosa d’aquest personatge que ha 
marcat una època en la música tradicional de casa nostra i que segueix despertant la curiositat 
de no pocs. 
Organitza: Associació de Festes de la Plaça Nova i La Casa dels Entremesos de Barcelona. 
(Entrada lliure, aforament limitat) 

 
 

 BARVA DE HEREDIA (Costa Rica, Amèrica central) 
Actuació de Benvinguda per part dels Geganters catalans de La Llacuna amb la seva 
geganta Maria 

La Llacuna, la geganta Vella, la Maria (Foto Joan-Miquel Merino) 
 

18,30h (hora local).- Actuació de benvinguda per part de la geganta Maria i els 
geganters de La Llacuna, a la població Barva de Heredia. 
El motiu d’aquest viatge a Costa Rica, que s’allargarà fins el dia 5 de novembre,  és 
l'agermanament de la Colla de Geganters de la Llacuna amb varies entitats de Costa 
Rica (Los Chapetones de More de Barva de Heredia, Mascarada de Cartago, etc.). Els 
geganters de la Llacuna participaran amb la seva geganta vella, la Maria, que 
representa a una bombera catalana, i durant la seva estada visitaran les poblacions 
costa-riquenyes de Barva d’Heredia, San Juan, San Rafael de Heredia, la capital San 

José de Costa Rica, Cartago, i Paraiso; així com també visitaran la població nicaragüenca de León. 
De totes aquestes visites, cal destacar la que realitzaran a la ciutat de Cartago, on participaran a la 15ena 

Mascarada Nacional de Gigantes (trobada de Gegants), que 
aquest any serà de caire internacional, ja que tindrà una 
representació gegantera procedent dels països de Panamà, 
Nivaragua i Catalunya.  
Val a dir que en aquest viatge dels geganters i la geganta Maria 
de La Llacuna, també participaran geganters de la colla de 
Calella. 

“Mascaras” a Barva de Heredia (Foto web Municipalidad de Barva de Heredia) 
 
 
 

 

DIVENDRES 24 D’OCTUBRE DE 2014 – St. Antoni Maria Claret i St. Martirià 
 
 

 SANT JUAN (Costa Rica, Amèrica central) 
Passejada de la Geganta catalana de la Llacuna, la Maria 
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17,00h (hora local).- Inici de la passejada dels gegants de La Llacuna per la 
localitat de San Juan. 
 
 
 
 
 
 
La Llacuna, la geganta Vella, la Maria (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 

 GIRONA (Gironès).- Fires de Sant Narcís 
Passejada Espectacle i Ballada dels Gegants i Capgrossos de Girona 

 
18,00h.- Des del Parc de Vista Alegre: Inici de la passejada-
espectacle dels gegants i capgrossos de Girona, que finalitzarà a la 
plaça del Vi. 
19,30h.- A la plaça del Vi: Ball dels gegants i capgrossos de Girona. 
 
Gegants i Capgrossos de Girona (Foto Museu Història Girona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPOSICIONS 

 

 

 
REUS (Baix Camp) 

EXPOSICIÓ D’ÀLIGUES DE CATALUNYA: “LA SENYORA DE LA FESTA” 
Lloc: Museu de Reus – Del 30 de setembre al 31 d’octubre de 2014 

 
Del 30 de setembre i fins el 31 d’octubre de 2014, al Museu de Reus, espai plaça de la 
Llibertat, restarà ubicada una exposició d’Àligues de Catalunya, que porta per títol “La 
Senyora de la Festa”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Àliga de Reus (Foto Joan-Miquel Merino) 

 

 

 

 

RIPOLLET (Vallès Occidental) 
EXPOSICIÓ: “GEGANTS DE PAPER” 

Lloc: Centre Cultural – Del 30 de setembre al 24 d’octubre de 2014 
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Aquesta exposició itinerant, promoguda per la Colla de Geganters de Rubí, és un petit 
homenatge a tots aquells dibuixants i il·lustradors, Opiso, Junceda, Tomàs Padró, Picarol, 
Apel·les Mestres, Llopart, Moliné, Brunet, Llaveries, Apa, Pellicer, Miró, etc., que van deixar la 
seva empremta humorística gegantera reproduïda a diversos mitjans de comunicació al segle 
XIX i principi del segle XX, principalment a les publicacions més destacades de l’època 
esmentada, com foren els setmanaris La Campana de Gràcia, L’Esquella de la Torratxa, La 
Tomasa i el Cu-Cut, on el tema dels gegants s’aprofitava per a criticar i ironitzar sobre la vida 
social i els polítics del moment. 
Dates: Del 30 de setembre al 24 d’octubre de 2014. 
Lloc: Centre Cultural de Ripollet, Rambla de Sant Jordi, 2-4 – cultura@ripollet.cat  
Telèfon: 93 504 60 25 
Horari de visites; 

- De dilluns a dissabte: De 10 a 13h i de 18 a 21h 
- Diumenges i festius: De 12 a 14h 

Organitza: CRAC 
Col·laboren: Ajuntament de Ripollet i Patronat Municipal de Cultura 
Producció de la mostra “Gegants de Paper”: Colla de Geganters de Rubí 

 
 

 

 

 

OLOT (Garrotxa) 
EXPOSICIÓ: “GEGANTS D’OLOT 125 ANYS” 

Lloc: Museu dels Sants – Del 6 de setembre de 2014 al 6 d’abril de 2015 
 

Olot, bust original de la gegantessa obra de Celestí Devesa (Foto Joan-Miquel Merino) (Ref. 

Museu dels Sants d’Olot) 

 

L'exposició per a la commemoració del 125è aniversari dels Gegants d'Olot. 
Aplicació de gamificació, storytelling i narrativa transmedia. 
La mostra vol ser un espai intergeneracional per compartir moments viscuts 
amb els Gegants d’Olot com a protagonistes i, a la vegada, poder-ne conèixer 
l’evolució al llarg dels seus 125 anys d’història, ja que, des de que van ser 
concebuts per Miquel Blay i Celestí Devesa, han sofert uns quants canvis, 
alguns de notables i altres de més subtils. 
Amb aquesta exposició, el Museu dels Sants us proposa un joc a partir del 
qual descobrireu diferents aspectes de la història dels Gegants i de la gent 
que hi ha estat vinculada. 
A l’exposició s’hi poden veure peces i fotografies que fins ara no s’havien 
exposat mai al públic. 
Dades exposició: 

Dates: del 6 de setembre de 2014 al 6 d’abril de 2015 
Lloc: Museu dels Sants, carrer Joaquim Vayreda, 9 – Olot (Garrotxa) 

Horari de visites: 
- De dimarts a divendres: de 10a 13h, i de 15 a 18. 
- Dissabtes: d’11 a 14h i de 16 a 19 
- Diumenges: d’11 a 14h. 

Organitza: Museu dels Sants 
 
 

 

 

BARCELONA (Barcelonès) 
EXPOSICIÓ: “4 ¼. 425 ANYS DE FESTES DE SANT ROC A BARCELONA” 

De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova 
Lloc: Casa dels Entremesos - Del 8 de juliol al 23 de novembre de 2014 
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Exposició sobre diferents aspectes dels 425 anys de les Festes de Sant Roc al barri de 
la Catedral de Barcelona. Una visió des de l’any 1519 quan Barcelona va proclamar 
patró sant Roc, des de l’any 1563 quan el Consell de Cent va fer vot de ciutat al sant, i 
des del 1589 quan els veïns del barri de la Catedral van fundar la Confraria de Sant 
Roch de la Plassa Nova i van començar a celebrar les festes, tot passant per les 
diferents celebracions realitzades durant quatre segle i un quart i fins arribar als 
nostres dies, amb unes Festes de Sant Roc consolidades com a tradició i patrimoni 
festiu de tota la ciutat de Barcelona. 
 

 

 

 

 

(Foto Joan-Miquel Merino) 

 

 

 

 

ESTRENES DE GEGANTS, CAPGROSSOS I BESTIARI 

 

 

 

PREMIÀ DE MAR (Maresme) 
S’ESTRENA UN GEGANT ADAPTAT PER A PERSONES 

AMB DISCAPACITAT FÍSICA I/O SENSORIAL 
 

El passat 4 d’octubre es va fer la presentació oficial del nou gegant premianenc Martí, 
adaptat per a persones amb discapacitat física i/o sensorial. L’acte de presentació va 
començar amb una concentració a la plaça de l’Ajuntament i va finalitzar a la plaça de la 
Sardana, on es va fer el bateig d’en Martí, apadrinat per en Pigat i la Lucía, gegants de 
Vilassar de Mar. El moment més emocionant de l’acte va ser quan el nou Martí, després 
d’haver rebut la forca i el barret del seu predecessor, va fer el seu primer ball portat per una 
representant de l’entitat Segle XXI i acompanyat dels gegants Ester i Omar. Tot seguit, els 
gegants de Vilassar de Mar s’hi van sumar i van fer un ball acompanyant els tres gegants 
de Premià de Mar. 
El nou Martí està preparat perquè el puguin portar persones amb cadira de rodes, ja que 
disposa d’unes rodes per facilitar el seu desplaçament, a més d’uns ancoratges extensibles 
perquè s’hi puguin agafar cadires de rodes de diverses mides. Per a les persones amb 
discapacitat auditiva, el gegant disposa d’uns pilots lluminosos que s’accionen des de fora i 
permeten indicar al geganter cap a on ha d’anar. Les persones amb discapacitat visual 
també podran portar el gegant, ja que aquest compta amb un sistema de megafonia a 
l’interior que permet seguir les indicacions de direcció i/o ritme que es donen en cada 
moment des de l’exterior. 
L’acte es va organitzar des de la regidoria de cultura amb la col·laboració de les entitats 
Segle XXI i Debòlit. 

(Ref. Text procedència Ajuntament de Premià de Mar) 

 

Premià de Mar, el nou gegant Martí (Foto Joan-Miquel Merino) 

 

 
Detalls de l’interior del gegant Martí de Premià de Mar (Fotos Joan-Miquel Merino) 
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PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (Vallès Occidental) 
ESTRENEN UN NOU GEGANTÓ A PALAU 

“EN VAILET” 
 

El passat diumenge dia 5 d’octubre, i dins dels actes commemoratiu dels 20è aniversari de la 
Colla de Geganters de Palau-solità i Plegamans, durant la celebració de la trobada de 
gegants, va tenir lloc la presentació del nou gegantó de la vila, sorgit d’un concurs de gegants 
organitzat per la pròpia colla, i al que van obtar tres gegantons creats per particulars, la 
“Bulma diabòlica”, en “Roc”, i en “Vailet”, i per votació popular fou triat aquest darrer, en 
Vailet, que a partir d’ara serà dut per la Colla de Geganters de Palau. 
 

 

 

En Vailet de Palau-solità i Plegamans (Foto Colla de Geganters de Palau) 

 

 

 

L’ALCORA (L’Alcalatén, País Valencià) 
AUGMENTA LA SEVA FAMÍLIA D’ENTREMESOS 
AMB L’ESTRENA D’UN NOU CABUT (capgrós) 

 
La Colla Gegantera de l'Alcora va organitzar el dissabte 4 d’octubre de 2014, amb la 
col·laboració de l'ajuntament, la III Trobada de gegants i cabuts de la localitat. L'acte 
va comptar amb la participació de les colles de Tortosa, Vinaròs, Benicarló, Alcalà de 
Xivert, Benicàssim, Almassora, Vila-real, Borriana, Onda, Alcorisa i l'Alcora.  
Durant la trobada va tenir lloc l’estrena d’un nou cabut, dedicat i en homenatge a 
“Pepe Arqueta”. 
 

 

 

 

 

 

 

L’Alcora, el nou cabut  i en Pepe Arqueta (Foto Marcos Porcar) 

 

 

 

 

EL BAR LA TONETA DE MATARÓ (Maresme) 
JA DISPOSA DE LA SEVA PRÒPIA GEGANTONA, 

una reproducció de la gegantona de Mataró 
 

El passat dia 10 d’octubre, el Bar La Toneta de Mataró, va presentar la seva 
gegantona, una reproducció de la gegantona Toneta de Mataró, que a partir 
d’ara podrem gaudir si visitem l’esmentat bar que es troba ubicat a la plaça 
de l’Ajuntament, i que ha estat construïda per Eloi Romañà de “La Vella 
Verda”, de Mataró. 
 

 

 

 

 

 

 

Mataró, gegantona del Bar La Toneta (Foto La Vella Verda) 
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CALDES DE MONTBUI (Vallès Oriental) 
COMPTA AMB UN NOU GEGANTÓ 

 

Enguany a Caldes de Montbui han commemorat el 50è aniversari dels seus gegants, 
Farellàs i Guisla, i el passat diumenge 12 d’octubre, tingué lloc una trobada de gegants, 
moment en que la Colla de Geganters de Caldes de Montbui va aprofitar per presentar 
un nou gegantó, que porta una indumentària igual a la dels geganters. La nova figura és 
obra de Dolors Sans, de Vilafranca del Penedès.  
Una curiositat del nou gegantó, és que a la mà esquerra porta una miniatura del gegant 
Farellàs de Caldes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caldes de Montbui, el nou gegantó (Foto Colla de Geganters de Caldes de Montbui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANÇAMENT PROVISIONAL DE L’AGENDA GEGANTERA 
DEL CAP DE SETMANA DIES 25 i 26 D’OCTUBRE DE 2014 

 

 
 

DISSABTE 25 D’OCTUBRE DE 2014 – Sant Bernat Calbó 
 
 

 BARCELONA-Montjuïc (Barcelonès).- Festa del Club Super-3 
Participació de Gegants i Capgrossos a la festa 

 
Tot el dia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 BARVA DE HEREDIA (Costa Rica, Amèrica central) 
Passejada de la Geganta catalana de la Llacuna, la Maria 

 
17,00h (hora local).- Passejada de la geganta catalana de la Llacuna, la Maria, 
pels carrers de la localitat de Barva de Heredia. 
 
 
 
 
 
Any 2008.- La Llacuna: La geganta vella, la Maria, ballant a la plaça de Sant Pere de la Ciutat del Vaticà (Foto 
Colla de Geganters de La Llacuna) 
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 BELLVÍS (Pla d’Urgell).- Festa Major Mare de Déu de les Soques 
Processó de la Mare de Déu de les Soques 
Matí.- Processó amb la participació dels gegants de Bellvís. 

 
 

 GIRONA (Gironès).- Fires de Sant Narcís 
Matinades Gralleres 

 
08,00h.- Des de la plaça del Marquès de Camps: Sortida de les Matinades 
Gralleres de Sant Narcís, organitzades per l’Associació Colla Gegantera 
Fal·lera Gironina, que finalitzaran a la plaça de Sant Feliu, on tothom qui 
vulgui podrà “donar un peto al Cul de la Lleona”.  
 
 
 
 
Girona, plaça de Sant Feliu, “el Cul de la Lleona) (Foto Wiquipèdia) 

 
 

 MATARÓ-Sant Simó (Maresme).- Festes de Sant Simó 
Trobada de Gegants i Capgrossos 
Tarda 

 
 

 MONISTROL DE MONTSERRAT-Carrer Viserta (Bages).- XXI Fira de la Coca i el 
Mató 
Passejada de Gegants i Exposició 
Tarda.- Passejada dels gegants del Carrer Viserta pel recinte firal. 
Tot el dia.- Exposició: “L’Any del Centenari dels Gegants del Carrer Viserta”. 

 
 
 

 SAN RAFAEL DE HEREDIA (Costa Rica, Amèrica central) 
Passejada de la Geganta catalana de la Llacuna, la Maria 

 
09,00h (hora local).- Passejada de la geganta catalana de la Llacuna pels 
carrers de la població de San Rafael de Heredia. 
 
 
 
 
 
 
La Llacuna: la geganta vella, la Maria (Foto Colla de Geganters de La Llacuna) 

 
 
 

 VALLS (Alt Camp).- Fira de Santa Úrsula 
XV Trobada de Bestiari Escolar Infantil 
17,00h.- Des del passeig dels Caputxins: Inici de la 15ena Trobada de Bestiari Escolar Infantil. 

 
 
 
 
 

DIUMENGE 26 D’OCTUBRE DE 2014 – Sant Llucà i Sant Marcià 
 
 

 ALP (Cerdanya).- XXVIII Festa dels Avis 
Passejada de Gegants 
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11,30h.- Inici de la passejada dels gegants d’Alp, amb l’acompanyament dels 
Grallers d’Alp. 
 
 
 
 
 
 
Gegants i gegantó d’Alp (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 

 L’ARBOÇ (Baix Penedès).- Festa de l’Enramada/Festa de la Coca 
Passejada de Gegantons 

 
13,30h.- Inici de la passejada dels gegantons de l’Arboç, Gumersind i 
Teresina. 
 
 
 
 
Gegantons de l’Arboç (Foto Amadeu Muntalà 

 
 
 

 AVIÀ (Berguedà).- Aplec de Sant Serni 
Ballada de Gegants 
Matí.- Anada dels gegants fins a l’ermita de Sant Serni, i ballada dels gegants. 

 
 
 

 BARCELONA-Montjuïc (Barcelonès).- Festa del Club Super-3 
Participació de Gegants i Capgrossos a la festa 

 
Tot el dia 
 
 
 
 
 
 

 
 

 BARCELONA (Barcelonès) 
Diada dels Falcons de Barcelona 

 
En “Niku”, la mascota dels Falcons de Barcelona (Foto Joan-Miquel Merino) 
 

10,30h.- Plantada de gegants, a la Casa dels Entremesos (plaça de les 
Beates). 
11,15h.- Inici de la cercavila amb la participació dels gegants del Pi i 
de la Barceloneta, els Trinigrallaos (xarnaga amb gralles), Falcons de 
Llorenç del Penedès i Falcons de Barcelona.  
12,30h.- Al Born: Actuació dels Falcons de Llorenç del Penedès, ball de 

cadascuna de les colles de gegants i actuació dels Falcons de Barcelona. En acabar, els 
falcons faran tots junts una figura i hi haurà el ball de lluïment de les dues colles de gegants. 

 
 
 

 BELLVÍS (Pla d’Urgell).- Festa Major Mare de Déu de les Soques 
Passejada de Gegants 
Matí 
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 MONISTROL DE MONTSERRAT-Carrer Viserta (Bages).- XXI Fira de la Coca i el 
Mató 
Passejada de Gegants i Exposició 
Matí.- Passejada dels gegants del Carrer Viserta pel recinte firal. 
Tot el dia.- Exposició: “L’Any del Centenari dels Gegants del Carrer Viserta”. 

 
 

 ONDA (Plana Baixa, País Valencià) 
I Trobada de Gegants i Cabuts (capgrossos) – Presentació dels nous Gegants d’Onda 

Matí: 
12,00h.- Plantada de gegants, a la plaça de Sant Josep, i recepció a les 
colles participants a la trobada.  
Tarda: 
18,00h.- Al Raval de Sant Josep: Presentació de les colles participants a la 
trobada, lliurament de records i balls. Apadrinament dels nous gegants 
d’Onda, els jueus, Yedid i Guira, i dels capgrossos Esperanseta, Roc, 
Blasa i Bartolo, a càrrec de l’Associació de Gegants i Cabuts de Borriana, i 
a continuació desfilada. 
19,30h.- Desfilada de carrosses, amb les agrupacions de gegants i cabuts, 
els grups participants en la mostra de balls, barris de la població, Reina i 

Dames de la Fira, Reina Infantil amb la seua Cort d’Honor i la Banda de la U. M. Santa Cecília 
d’Onda. 
 

Colles participants: 9.- Alcalà de Xivert, l’Alcora, Almassora, Benicàssim, Borriana, la Vall d’Uixó, 
Vila-real, Vinaròs, i els gegants amfitrions d’Onda. 

 
 

 RODA DE TER (Osona) 
Trobada de Gegants i Capgrossos – Estrena de la Gegantona Elionor 

 
10,30h.- Plantada de gegants, al passeig del Ter. 
11,00h.- Passejada de gegants. 
12,30h.- Estrena de la gegantona Elionor i fi de festa a la plaça Major. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 SANT HILARI SACALM (Selva) 
Trobada de Gegants i Capgrossos – Estrena i Bateig del Gegant General Moragues 

 
10,30h.- Passejada de gegants, que sortirà des de la plaça Porxada. 
12,00h.- Bateig del nou gegant el General Moragues, a la plaça del General 
Moragues, més jocs gegants per la mainada. 
Donació del bust del General Moragues per part de l’escultora local Maria 
Teresa Deiver. 
 

Colles participants: 8.- Arbúcies, Cardona, la Cellera de Ter, Hostalric, Joan 
Serra, Sant Hilari Sacalm, la Seu d’Urgell i Sort. 
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 SANT JOAN DE VILATORRADA (Bages).- Fira Embarrats 
XXXII Trobada de Gegants i Capgrossos – 5è Aniversari del Gegantó El Palillet 

10,00h.- Plantada de gegants, a la plaça Major. 
11,30h.- Passejada de gegants. 
13,00h.- Entrada a plaça, balls de gegants de lluïment, lliurament de records, i 
fi de festa, a la plaça Major. 
 

Colles participants: 9.- Manresa-Ciutat, Montmajor, Parets del Vallès, 
Santpedor, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Joan Despí, Santa Perpètua de 
Mogoda, Vilassar de Dalt, i els gegants amfitrions de Sant Joan de Vilatorrada.  
 

 

 SANT JUST DESVERN (Baix Llobregat).- Festes de Tardor 
Ballada de Gegants 

 
De 10 a 12h.- Ballades dels gegants de Sant Just Desvern, al voltant de 
la Casa de la Vila i de Can Ginestar. 
 
 
 
 
Gegants de Sant Just Desvern (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 

 SANT PERE MOLANTA (Alt Penedès).- Festes de Santa Griselda 
XIV Trobada de Gegants i Capgrossos 

 
11,00h.- Plantada de gegants. 
12,00h.- Passejada de gegants. 
 

Colles participants: 7.- Barcelona-Guinardó, Manlleu, Montornès del Vallès, 
Pallejà, el Prat de Llobregat-Delta Prat, Vilanova d’Espoia, i els gegants 
amfitrions de Sant Pere Molanta. 
 
 
 
 

 

 VALLS (Alt Camp).- Fira de Santa Úrsula 
Anada i Sortida d’Ofici 

 
10,50h.- Des de la plaça del Blat: Anada a Ofici amb els quatre gegants 
de la ciutat, la corporació municipal i els sonadors de Bufalodre. 
12,20h.- Sortida d’ofici de la corporació municipal. Balladetes dels 
Gegants i de la Mulassa de Valls, acompanyats musicalment per 
Bufalodre. 
 
 
 
 
Miniatures dels gegants de Valls (Foto Joan-Miquel Merino) 
 

 
 

Dimecres, 15 d’octubre de 2014  
 
Joan-Miquel MERINO 
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 
La Nau – C/ Anselm Clavé, 3 – 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 

mailto:agrupacio@gegants.cat


Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya - C/ Anselm Clavé, 3 (La Nau) – 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
(Barcelona) – Tel.: 93 685 80 00 Ext. 1755 - agrupacio@gegants.cat – web: www.gegants.cat 

19 

 

Horari de despatx i visites a “La Nau”: Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19h 
Telèfon fixe Agrupació: 93 685 80 00 Extensió: 1755 
E-mail Agrupació: agrupació@gegants.cat 
E-mail particular: bomboneres@yahoo.es  
Mòbil particular: 647 176 277 

 
 

SI VOLEU QUE LA VOSTRA ACTIVITAT SIGUI INCLOSA EN AQUESTA AGENDA 
GEGANTERA INFORMATIVA, QUE ES PUBLICA SETMANALMENT, ENVIEU-NOS LES 

VOSTRES INFORMACIONS, QUINZE DIES ABANS DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT, 
ALS CORREUS ELECTRÒNICS SEGÜENTS: 

bomboneres@yahoo.es 
comunicacions@gegants.cat 

 
 

NOTA: L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, no es fa responsable de les informacions 
publicades en aquesta agenda o de les variacions que es produeixin a les activitats, dades que 

procedeixen de les pròpies colles organitzadores, o bé han estat obtingudes a través de les webs  
municipals o de les agendes de festes existents a les xarxes socials.  

mailto:agrupacio@gegants.cat
mailto:bomboneres@yahoo.es
mailto:bomboneres@yahoo.es

