
AGENDA GEGANTERA
2015-14
del 2 al 8 d’abril

www.gegants.cat/agenda



Dijous, 2 d’abril - Dijous Sant

๏ VINARÒS (Baix Maestrat, País Valencià)
Processó de Dijous Sant, amb la participació dels dolçainers i tabalers 

(Nit)

Divendres, 3 d’abril - Divendres Sant

๏ CORNELLÀ DEL TERRI (Pla de l’Estany)

Festa Major
11.30 h - Des de la plaça de Maig. Tamborinades a càrrec del grup de 

percussionistes de la Colla Gegantera de la Vall del Terri

Dissabte, 4 d’abril - Dissabte Sant

๏ CENTELLES (Osona)
Col·laboració a la marató de sang per part dels Geganters de 

Centelles (Matí)

๏ CALONGE (Baix Empordà)

XVIII Mercat medieval de Calonge
11.00 h i 18.30 h - Passejada de gegants i grallers pel recinte del 

mercat medieval; estrena del vestit nou de la geganta Valentina.

Diumenge, 5 d’abril - Diumenge de Glòria

๏ AVIÀ (Berguedà)
12.00 h - Sortida dels Caramellaires, amb l'acompanyament dels 

gegants
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๏ CALONGE (Baix Empordà)

XVIII Mercat medieval de Calonge
11.00 h i 18.30 h - Passejada de gegants i grallers pel recinte del 

mercat medieval; estrena del vestit nou de la geganta Valentina.

๏ CORNELLÀ DEL TERRI (Pla de l’Estany)

Festa Major
11.30 h - Des de la plaça de Maig. Passejada dels gegants locals

๏ PALAFOLLS (Maresme)

Trobada de Gegants i Capgrossos
11.30 h - Des de la Plaça de Joaquim Ruyra fins a la plaça Major. 

Passejada de gegants i capgrossos.

Colles participants: Alella, Argentona, Barcelona-Trinitat Vella, 

Dosrius, Sant Vicenç de Montalt i la colla amfitriona de Palafolls

๏ SANTA COLOMA DE FARNERS (Selva)
12.00 h - Sardanes per la cobla Flama de Farners. A la mitja part, els 

gegants de Santa Coloma de Farners faran entrega de la mona de 

pasqua al seu fillol, en Bartomeu de Tordera.

๏ VILAFRANCA DE CONFLENT (Conflent, Catalunya Nord)

Trobada de Gegants i Capgrossos
9.00 h - A la Placette. Plantada de gegants

10.30 h - Cercavila pels carrers del poble

15.30 h - Segona cercavila pels carrers del poble

Colles participants: Barcelona-Pi, Navàs, Sant Celoni i els amfitrions 

de Vilafranca de Conflent
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Dilluns, 6 d’abril - Dilluns de Pasqua

๏ L'ALCORA (Alcalatén, País Valencià)

Festa del Rotllo
12:00 h - Baixada des de l’ermita de de Sant Cristòfol, passejada dels 

gegants i capgrossos locals i repartiment del Rotllo

๏ BARBERÀ DEL VALLÈS (Vallès Occidental)

XXX Aplec del Pa
10.30 h - Passejada dels gegants locals pels carrers del barri de La 

Romàntica.

Recorregut: plaça del Mil·lenari, ronda de Santa maria, carrer de 

Ramon Berenguer IV, Onze de Setembre, via de Sant Oleguer, i plaça 

del Mil·lenari

๏ CANOVELLES (Vallès Oriental)

Aplec de Canovelles
11.15 h - A l’Era de Can Castells. Ballada de gegants i ballada de 

sardanes amb la cobla Punt Cat

๏ CASSEL (França)

Carnaval de Pasqua. Festa declarada Patrimoni Oral i Immaterial de 
la Humanitat per la Unesco

6.00 h: Matinades a càrrec de tambors, timbals, caixes i platerets

17.00 h: Des de la Grand’Place. Passejada dels gegants Reuze Papa i 

Reuze Maman, acompanyats de capgrossos i de la banda Cassel 

Harmony pels carrers de la ciutat

22.00 h - A la Grand’Place. Arribada dels gegants i focs artificials.
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๏ CORNELLÀ DEL TERRI (Pla de l’Estany)

Festa Major
12.00 h - A la plaça del Maig. Plantada de l’arbre i Ball del cornut, i 

passejada dels grallers i capgrossos locals, els portadors de l’arbre, 

els balladors, el Cornut i acompanyants.

๏ ESPARREGUERA (Baix Llobregat)

Aplec de Santa Maria del Puig
12.00 h - Ballada de sardanes amb la cobla Ressò. A la mitja part, 

actuació dels Geganters i els Castellers d’Esparreguera
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El cap de setmana de Pasqua Florida, la imatgeria de la vila de 
Cornellà del Terri, al Pla de l’Estany, pren part de la celebració de la 
Festa Major de la localitat, que va ser afegida al Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalunya l’any 1999.

Els elements més destacats de la 

festa són la Plantada de l’arbre i el 

Ball del cornut, que tenen lloc el 

Dilluns de Pasqua. Un arbre escollit 

amb cura, conegut com a Maig, es 

guarneix amb pi, banyes i corns, i 

es planta al bell mig de la plaça 

que porta el seu nom.

Al seu voltant es balla el Ball del 

Cornut, una antiga dansa que es va 

reincorporar a la celebració l’any 

1976, en què un grup de parelles 

ballen amb un personatge que 

porta unes grans banyes de boc al 

cap, que l’identifiquen i donen nom 

al ball. Abans, tots els participants 

han passejat per la vila, acompanyats del grup de gralles i la 

imatgeria local.
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L’activitat destacada

Foto: Ajuntament de Cornellà del Terri



Divendres 10
๏ EL PRAT DE LLOBREGAT-Stant Cosme i Sant Damià 

(Baix Llobregat)

Estrena de les noves figures (Tarda)

Dissabte 11
๏ OLOST (Osona)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

๏ EL PRAT DE LLOREGAT-Sant Cosme i Sant Damià (Baix 
Llobregat)

I Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

๏ SANT LLUÍS (Menorca, Illes Balears)

50è aniversari dels capgrossos. Trobada Insular de Capgrossos i 
casament dels gegants (Tarda)

Diumenge 12 
๏ ARENYS DE MUNT (Maresme)

XXX Trobada de Gegants i Capgrossos; 30è aniversari de la Colla de 
Geganters d'Arenys de Munt (Matí)

๏ FONOLLOSA-Canet de Fals (Bages)

Passejada dels gegants de Fonollosa (Matí)

๏ MONTMELÓ (Vallès Oriental)

VI Jornades Geganteres (Matí)

๏ PERALADA (Alt Empordà)

II Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)
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๏ SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Baix Llobregat)

Passejada dels gegants (Matí)

๏ TARRAGONA-Escola Sagrat Cor (Tarragonès)

XVII Trobada de Gegants i Capgrossos d'Escola de Catalunya (Matí)

Dilluns 13 
๏ L'ALCORA (Alcalatén, País Valencià)

Romiatge a l'ermita de Sant Vicent, amb la participació dels gegants 
(Matí)
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๏ ESTRENA DE NOVES FIGURES
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Les darreres novetats

L’Eliana (Camp de Túria, 
País Valencià)

Presentació oficial dels nous 
gegants locals i de la seva 
música pròpia, composta per 
Paco Blasco
(imatge: www.vivaeliana.com)

Sant Antoni (Eivissa)

Estrena de dos capgrossos, 
donatiu de l’Associació Cultural 
Valenciana
(imatge: www.santantoni.net)

http://www.santantoni.net
http://www.santantoni.net

