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Dijous 27 
๏ GRANOLLERS (Vallès Oriental)

Festa Major
19.00 h - A la plaça de la Porxada. Tronada d’inici i passejada dels 

elements festius de la ciutat.

Recorregut: plaça de la Porxada, carrer de Barcelona, de Castella, 

plaça de la Corona, carrer d’Anselm Clavé, carrer de Sant Roc i plaça 

de la Porxada.

Grups participants: colom, gegants de la ciutat, capgrossos, comitiva 

blanca encapçalada pel gegant Galí, comitiva blava encapçalada pel 

gegant biscarri, diables, drac i Xics de Granollers.

20.00 h - A la plaça de la Porxada. Entrada a plaça de la comitiva i 

ball de giravoltes dels gegants de la ciutat.

๏ MANRESA (Bages)

Festa Major
De 18.00  a 19.30 h - A la plaça Major. Miragegants. Entremesos pels 

petits amb caps i conte representat pels nans.

19.30 h - Des de la plaça Major. Passejada de les entitats locals fins 

als Jardins del Casino, amb la participació de gegants.

๏ MÓRA D’EBRE (Ribera d’Ebre)

Festa Major
17.00 h - A la residència Natzaret. Acte de lliurament de premis dels 

diversos campionats i actuació dels gegants, capgrossos i grallers 

locals.
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๏ SANTA OLIVA (Baix Penedès)

Festa Major
11.00 h - Des del Casal. Vot del poble a la Mare de Déu del Remei, 

acompanyada pels gegants locals.

Divendres 28 
๏ AVIÀ (Berguedà)

Festa Major
18.30 h - Des de l’Ateneu. XXVI passejada amb els gegants i nans 

locals pels carrers del poble, amb l’acompanyament de l’Antiga 

Destil·leria.

๏ MANRESA (Bages)

Festa Major
21.00 h - Des del carrer de Bonavista. Gegannit, passejada nocturna 

dels gegants de les colles de la ciutat.

Recorregut: carrer de Bonavista, passeig de Pere III, plaça de Sant 

Domènec, carrer Nou i Plana de l’Om.

๏ MATADEPERA (Vallès Occidental)

Festa Major
20.00 h - Des de la plaça de l’Ajuntament. Cercavila del Pregó de 

Festa Major, amb la participació dels gegants.

๏ MATARÓ-Carrer de Sant Ramon (Maresme)

Serenata del Carrer Sant Ramon
18.00 h - Passejada de la Família Robafaves pels carrers del barri.
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๏ PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (Vallès Occidental)

Festa Major
21.00 h - A la plaça de la Vila. Ballada dels gegants locals.

๏ SANT HILARI SACALM (Selva)

Festa Major
11.00 h - Des de la plaça de l’Església. Passejada dels gegants i 

capgrossos locals pels carrers del poble.

19.00 h - A la plaça de Verdaguer. Ballada de gegants.

๏ SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Vallès Occidental)

Festa Major
19.45 h - A la plaça d’Anselm Clavé. Ballada dels gegants locals.

20.30 h - Passejada d’inici de Festa Major.

๏ SANTA OLIVA (Baix Penedès)

Festa Major
19.00 h - Des del Local Cultural. Passejada del seguici local pels 

carrers del poble.

Grups participants: drac, diables, capgrossos, gegants i ball de 

bastons.

๏ VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS (Ripollès)

Festa Major
19.00 h - Passejada del gegant i la resta de faràndula local pels 

carrers del poble.
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Dissabte 29 
๏ L'ALCORA (Alcalatén, País Valencià)

Festes del Crist
11.30 h - Passejada dels gegants locals pels carrers del poble.

๏ L’AMETLLA DE MEROLA (Berguedà)

XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos, 25è aniversari dels gegants
12.00 h - Mostra de balls.

17.00 h - A la biblioteca. Inauguració de l’exposició “Gegants de 

paper”.

18.00 h - A la plaça de l’Església. Plantada de gegants.

19.00 h - Inici de la passejada pels carrers del poble.

Colles participants: Andorra la Vella, Navàs, Sant Pol de Mar, Santa 

Maria d’Oló i els gegants amfitrions de l’Ametlla de Merola.

๏ BARCELONA (Barcelonès)

La Festa Catalana
19.30 h - A l’avinguda de la Catedral. Actuació dels Castellers de 

Barcelona, els Castellers BRivalls de Cornudella i els gegants del Casc 

Antic.

๏ BLANES (Selva)

XVII Trobada de Gegants i Capgrossos
18.00 h - Al passeig de Cortils i Vieta. Plantada de gegants.

19.00 h - Inici de la passejada.

Recorregut: carrer de la Muralla, del Raval, Ample i passeig de Cortils 

i Vieta.

A continuació - Ballada dels gegants participants.
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Colles participants: Barcelona-Barceloneta, Blanes-Esbart Joaquim 

Ruyra, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners i els gegants 

amfitrions de Blanes.

๏ LES BORGES DEL CAMP (Baix Camp)

XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos
17.00 h - Al passeig de l’Hort del Dasca. Plantada de gegants.

20.00 h - Inici de la passejada pels carrers del poble fins a la plaça de 

l’Església.

A continuació - Ballada final dels gegants participants.

Colles participants: l’Aleixar, Alforja, Almostert, les Borges del Camp, 

Duesaigües, Porrera, Reus-Institut Pere Mata, la Selva del Camp, 

Valls-Calçot, Vila-seca, Vilallonga del Camp i els gegants amfitrions de 

les Borges del Camp.

๏ CALAHORRA (La Rioja)

Encuentro Nacional de Gigantes, amb la participació dels gegants 
catalans de Moià

10.30: Plantada de Gegants

12.00: Desfilada

13.00: Dinar

18.00: Desfilada

Colles participants: Moià, Tolosa (Guipúscoa), Cabanillas (Navarra), 

Mas de las Matas (Terol), Onda (Castelló), Calatayud (Saragossa), 

Fitero (Navarra), Bergara (Guipúscoa), Alagón (Saragossa) i els 

gegants amfitrions de Calahora (La Rioja)
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๏ CERVERA (Segarra)

Aquelarre
23.00 h - Des de la Universitat. Sortida de la Cercavila de l’Aquelarre, 

amb la participació dels gegants de l’Aquelarre.

๏ DENDERMONDE (Bèlgica)

Processó Reuzenommegang Katuit. Festa declarada Patrimoni Oral i 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Tot el dia)

๏ DOSRIUS (Maresme)

Festa Major
17.00 h - Des del carrer de Rials. Passejada dels gegants locals.

๏ GRANOLLERS (Vallès Oriental)

Convidada dels Gegants de la Ciutat
12.15 h - A la plaça de Maluquer i Salvador. Rebuda als gegants 

convidats, els egants de la Ciutat de Valls.

12.15 h - Passejada dels gegants.

Recorregut: carrer de Travesseres, plaça de la Caserna, carrer de 

Santa Anna, de Sant Roc i plaça de la Porxada.

13.00 h - Ballada de gegants davant de l’AJuntament.

17.30 h - Des de la plaça de la Porxada. Cercavia de Festa Major.

Recorregut: plaça de la Porxada, de l’Església, carrer de Ricomà, del 

Museu, de Barcelona, del Príncep de Viana, plaça de la Corona, carrer 

d’ANselm Clavé, de Sant Roc i plaça de la Porxada.

19.00 h - Mostra de balls i comiat dels gegants convidats.
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๏ JUNEDA (Garrigues)

Festa Major
11.00 h -  A la plaça de l’Església. Ballada dels gegants i capgrossos 

locals.

๏ LLANÇÀ (Alt Empordà)

Fira del Mar i de l’Escamarlà
19.00 h - Passejada dels gegants locals.

๏ MANRESA (Bages)

Festa Major
17.30 h - Des de la plaça Major. Tronada manresana i cercavila 

popular.

Recorregut: plaça Major, carrer de Sant Miquel, Plana de l’Om, carrer 

del Born, de Sant Domènec, de Guimerà, passeig de Pere III, carrer 

Nou, de Sant Mquel i plaça Major.

Grups participants: trabucaires, grups de danses, bastoners, 

castellers, gegants (Geganters de Manresa, del Poble Nou i del Xup) i 

Nanos nous de Tarragona.

๏ MIRALCAMP (Pla d’Urgell)

V Trobada de gegants i capgrossos
18.00 h - A la plaça de Sant Jaume. Plantada de gegants.

19.00 h - Inici de la passejada pels carrers del poble fins a la plaça de 

Sant Jaume.

๏ MONCOFA (La Plana Baixa, País Valencià)

I Trobada de Gegants i Capgrossos
17.00 h - Plantada de les figures.
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18.30 h - Actuació de Pep Gimeno "El Botifarra".

20.00 h - Inici de la passejada.

21.00 h - Balls de lluïment.

๏ MÓRA D’EBRE (Ribera d’Ebre)

Festa del Riu
17.00 h - Davant del Club Nàutic. Ballada dels gegants Sirgadors de 

Móra d’Ebre.

๏ PINEDA DE MAR (Maresme)

XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos
18.30 h - A la plaça del Mar. Plantada de gegants.

20.00 h - Inici de la passejada pels carrers del poble.

Recorregut: plaça del Mar, avinguda de Montserrat, carrer del Doctor 

Bertomeu, plaça de les Mèlies, carrer de Roig i Jalpí, de Mèlies, 

d’Espanya.

Colles participants: Barcelona-Poblenou, Canet de Mar, Malgrat de 

Mar, Palafolls, Peralada, Ribes de Freser, Sant Adrià de Besòs, Thuïr 

(Catalunya Nord) i els gegants amfitrions de Pineda de Mar.

๏ SANT BARTOMEU DEL GRAU (Osona)

Trobada de Gegants i Capgrossos
17.00 h - Davant del Bar restaurant “El Geu”. Plantada de gegants.

18.00 h - Inici de la passejada pels carrers del poble.

Colles participants: Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Sant Julià de 

Vilatorta, Santa Coloma de Cervelló i els gegants amfitrions de Sant 

Bartomeu del Grau.
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๏ SANT HILARI SACALM (Selva)

Festa Major
11.00 h - Des de la plaça de l’Església. Passejada dels gegants i 

capgrossos locals pels carrers del poble.

๏ SANT QUIRZE DEL VALLES (Vallès Occidental)

XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos
18.00 h - A la rambla de Lluís Companys. Plantada de gegants.

19.00 h - Inici de la passejada.

20.00 h - Al parc de les Morisques. Ballada de gegants.

Colles participants: Badia del Vallès, Barcelona-Poble Sec, Martorelles, 

Premià de Dalt, Queixans, Sabadell (Ciutat, Concòrdia, Gràcia), Sant 

Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa-Les Fonts i els 

gegants amfitrions de Sant Quirze del Vallès.

๏ LA SEU D'URGELL (Alt Urgell)

XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos
17.00 h - A la plaça dels Oms. Plantada de gegants.

17.30 h - Inici de la passejada.

18.00 h - A la plaça de les Monges. Ballada de gegants.

18.45 h - Continuació de la passejada.

20.15 h - A la plaça dels Oms. Ballada final.

Colles participants: Alp, Ascó, Balsareny, Barcelona-Sagrera, Bellver, 

les Borges Blanques, Castellbell i el Vilar, l’Esquirolet, Montellà i 

Martinet, Montmeló, Olost, Puigcerdà, Sant Cugat del Vallès, Sant 

Iscle , Santpedor, Sort, Tàrrega, Vilallobent i els gegants amfitrions de 

la Seu d’Urgell.
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๏ TORÀ (Segarra)

II Trobada de Gegants i Capgrossos
18.00 h - A la plaça del Vall. Plantada de gegants.

19.00 h - Inici de la passejada.

Colles participants: Bellvìs, Guissona, Guixers, Tàrrega-Tararots, 

Vimbodí i Poblet i els gegants amfitrions de Torà.

๏ TORTOSA (Baix Ebre)

Festa Major
18.00 h - Des de Casa dels Gegants. Sortida del Seguici festiu de la 

Cinta, format pels gegants i la cort de bèsties de la ciutat.

Recorregut: parc municipal Teodor Gonzàlez, avinguda de la 

Generalitat, carrer del Doctor Vilà i plaça de l’Ajuntament.

18.45 h. Seguici de tornada de Festa Major, amb la participació dels 

gegants i la cort de bèsties de la ciutat.

๏ ULLDECONA (Montsià)

XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos
16.30 h - A la plaça de Catalunya. Plantada de gegants.

18.00 h - Inici de la passejada pels carrers del poble.

Recorregut: Plaça de Catalunya, avinguda de Ramon Salomon, carrer 

de Guifré, Murada de Dalt, carrer del Calvari, plaça de Sales i Ferré, 

carrer Major, plaça de l’Església, carrer Major, del Mar, de Vicent Aubà 

fins al pavelló.

Colles participants: Alcalà de Xivert, Alcanar, l’Alcora, Sant Carles de la 

Ràpita, Tivissa, Valldealgorfa, Vinaròs i els gegants amfitrions 

d’Ulldecona.
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๏ VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès)

Festa Major
12.00 h - A la Rambla de Nostra Senyora. Tronada i cercavila d’inici 

de Festa Major, amb la participació del seguici festiu local.

A continuació - A la plaça de la Vila. Balls de lluïment del seguici.

19.30 h - Des de l’avinguda de Lluís Companys. Processó per portar 

Sant Fèlix fins a la basílica, amb l’acompanyament del seguici festiu 

local.

Diumenge 30 
๏ ALBINYANA-Les Peces (Baix Penedès)

Festa Major
17.30 h - Passejada pels carrers del poble, amb la participació de 

gegants, capgrossos i bastoners.

๏ CENTELLES (Osona)

XXXVI Trobada de Gegants i Capgrossos - bateig del nou gegantó
9.00 h - A la plaça Major. Plantada de gegants.

11.00 h - Bateig del nou gegantó Martí i presentació dels padrins.

11.30 h - Inici de la passejada pels carrers del poble.

Recorregut: carrer de Socós, de Sant Joan, de Sant Jaume, de 

Coromines, de Sant Josep, de Socós i plaça Major.

13.00 h - A la plaça Major. Ballada de gegants.

Colles participants: Barcelona-Geganta Violeta, les Borges Blanques, 

Castellcir, Montblanc, Sant Miquel de Balenyà, Sant Pere de Torelló, 

Sant Vicenç de Castellet, Sant Vicenç dels Horts, Santa Eulàlia de 

Ronçana, Vallgorguina i els gegants amfitrions de Centelles.
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๏ L'ESCALA (Alt Empordà)

XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos
17.00 h - A la plaça de les Escoles. Plantada de gegants.

17.30 h - Inici de la passejada pels carrers del poble.

Recorregut: carrer d’Enric Serra, plaça de l’Església, carrer del Mar, 

passeig de Lluís Albert, port d’en Perris, passeig de J. M. Isern, la 

Punta i la Riba.

A continuació - Ballada de gegants.

Colles participants: Castelló d’Empúries, Corçà, l’Estartit, Figueres-

Capgrossos del Casal de la Gent Gran, Llagostera, Vilafant i els 

gegants amfitrions de l’Escala.

๏ GRANOLLERS (Vallès Oriental)

Festa Major
18.00 h - Des de la plaça de la Porxada. Seguici dels rajolers, amb la 

participació dels elements festius de les colles dels Blancs i dels Blaus.

Recorregut: plaça de la Porxada, carrer de Sant Roc, d’Anselm Clavçe, 

plaça de la Corona, carrer d’Alfons I, de Francesc Macià i Palau 

d’Esports.

๏ ELS GUIAMETS (Priorat)

I Cursa Solidària
12.00 h - Al pantà dels Guiamets. Actuació dels grups folklòrics de la 

zona.

Grups participants: mulassa de Falset i gegants de Botarell, Capçanes 

i Riudecols.
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๏ LILLA (Conca de Barberà)

Festa Major
13.00 h - Passejada dels gegants, gegantons, capgrossos i bestiari 

locals.

๏ MANRESA (Bages)

Festa Major
10.30 h - Des de la plaça Major. Seguici de Festa Major.

10.45 h - Davant de la basílica de la Seu. Plantada de la imatgeria.

12.30 h - Des de la Seu. Arribada del seguici de Festa Major.

A continuació - A la plaça Major. Ballada de la imatgeria acompanyada 

per la Cobla Ciutat de Manresa.

๏ MATADEPERA (Vallès Occidental)

Trobada de Gegants i Capgrossos
10.00 h - A la plaça de l’Ajuntament. Plantada de gegants.

11.30 h - Inici de la passejada.

Recorregut: carretera de Terrassa, carrer de Sant Joan, de Sant 

Llorenç, de Sant Isidre, plaça de Cal Baldiró, carretera de Terrassa, 

carrer de Pere Aldavert i plaça del Casal de Cultura.

A continuació - Ballada de gegants.

Colles participants: Argelers de la Marenda (França), Barcelona-

Sarrià, les Borges Blanques, la Garriga, Navarcles, el Pont de 

Vilomara, Ribes de Freser, Súria-Poble Vell, Terrassa-Sant Pere i els 

gegants amfitrions de Matadepera.
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๏ MÓRA D’EBRE (Ribera d’Ebre)

XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos
17.00 h - A l’estació d’autobusos. Plantada de gegants.

18.30 h - Inici de la passejada.

Recorregut: raval del Sol, carrer del Doctor Peris, de Bonaire, de Sant 

Antoni, avinguda de les Comarques Catalanes, carrer d’Antoni Asens i 

passeig del Pont.

A continuació - Ballada de gegants i final de festa.

Colles participants: Bellpuig, les Borges Blanques, Falset, Flix, Horta 

de Sant Joan, Marçà, Mont-roig del Camp, Reus-Institut Pere Mata, la 

Selva del Camp, Tarragona-Casc Antic, Tarragona-Ponent, Vilallonga 

del Camp i els gegants amfitrions de Móra d’Ebre.

๏ RIPOLLET (Vallès Occidental)

Passejada de gegants
11.30 h - A la rambla de Sant Jordi. Plantada de gegants.

12.15 h - Inici de la passejada de gegants.

13.15 h - A la plaça de Pere Quart. Ballada de gegants.

Colles participants: Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i els 

gegants amfitrions de Ripollet.

๏ SANT JOAN SAMORA (Alt Penedès)

Trobada de Gegants i Capgrossos
18.00 h - Inici de la passejada.

๏ SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Occidental)

Festa Major
12.00 h - Des de la plaça Major. Passejada dels gegants locals.
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๏ LA SÉNIA (Montsià)

Festa Major
18.00 h - Des del passeig de la Clotada. Desfilada de carrosses de fi 

de festa, amb la participació dels gegants.

๏ ULLDECONA (Montsià)

Festa Major
18.00 h - Desfilada de carrosses, amb la participació dels manotes 

locals.

๏ URTX (Cerdanya)

Festa Major
12.00 h - Des de la plaça Major. Passejada de gegants i grallers.

๏ LA VALL D’EN BAS-El Mallol (Garrotxa)

Festa Major
18.00 h - Audició de sardanes i ballada de la geganta local Estruga 

Maigarda.

๏ VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès)

Festa Major
11.45 h - A la plaça de la Vila. Sortida d’ofici. Entrada a plaça i 

ballada de tots els elements del seguici festiu.

19.30 h - Des de la plaça de Jaume I. Sortida de la processó, amb la 

participació del seguici de la ciutat.

En arribar a la plaça de Jaume I - Entrada de Sant Fèlix i actuació 

conjunta de tots els elements del seguici.
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Dilluns 31
๏ VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès)

Festa Major
11.00 h - A la plaça de la Vila. Sortida d’ofici. Entrada a plaça i 

ballada de tots els elements del seguici festiu.

A continuació - Actuació de lluïment de tots els balls i dels falcons.

19.30 h - Des de la plaça de Jaume I. Sortida de la processó de 

retorn, amb la participació del seguici de la ciutat.

Dimarts 1 
๏ CENTELLES (Osona)

Festa Major
12.00 h - A la plaça Major. Ballada dels gegants locals i de la família 

de capgrossos Mitja Pela.

๏ SANT CELONI (Vallès Oriental)

Festa Major
18.30 h - Des de diferents punts de la vila. Passejada de Festa Major 

dels gegants i capgrossos locals, els gegants de les escoles, el drac i 

els diables.

Dimecres 2
๏ TORREDEMBARRA (Tarragonès)

Festa Major
23.00 h - Des de la plaça del Castell. Desvetllament dels gegants 

locals i passejada.
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El setembre de 1990, la vila berguedana de l’Ametlla de Merola va 
estrenar els seus gegants Mateu i Maria. D’aquesta manera, es 
completava el conjunt de la imatgeria local, conjuntament amb el 
grup de quatre capgrossos ametllans, figures centenàries de gran 
valor

Els gegants, encarregats al gran 

escultor solsoní Manel Casserras, 

representen un teixidor i una 

filadora, les feines que antigament 

feien viure la colònia. Per celebrar el 

seu primer quart de segle de vida, 

aquest proper dissabte l’Ametlla de 

Merola ha organitzat tot un seguit 

d’activitats per als seus gegants, 

entre les quals destaca la tradicional 

trobada de gegants vinguts de 

diversos punts del territori o la 

inauguració de l’exposició “Gegants 

de paper” sobre la relació dels 

il·lustradors de primers de segle amb 

els gegants catalans, exposició .
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L’activitat destacada



Dijous 3
๏ AGRAMUNT (Urgell)

Passejada de la vigília (Tarda)

๏ SANT CELONI (Vallès Oriental)

Ballada dels gegants i capgrossos locals (Tarda)

๏ TORREDEMBARRA (Tarragonès)

Cercavila de la vigília (Tarda)

๏ TORTOSA (Baix Ebre)

Sortida del Seguici festiu de la ciutat (Tarda)

Divendres 4 
๏ AGRAMUNT (Urgell)

Presentació dels dos nous “caparrons” de la vila (Tarda)

๏ FALSET (Priorat)

Passejada de la imatgeria infantil del poble (Tarda)

๏ GANDESA (Terra Alta)

Desfilada de carrosses, amb l’acompanyament dels gegants (Tarda)

๏ LLINARS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Toc d'Inici i cercavila de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

๏ OLOT (Garrotxa)

assejada dels gegants, nans, cavallets, cap de lligamosques i la 
faràndula de la ciutat (Tarda)

๏ SABADELL (Vallès Occidental)

Despertar de Festa Major (Tarda)
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I la setmana vinent...



๏ SANT CELONI (Vallès Oriental)

Ballada dels gegants locals (Tarda)

๏ SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)

Seguici Popular d'inici de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

๏ SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Vallès Occidental)

Passejada dels gegants locals (Tarda)

๏ TORREDEMBARRA (Tarragonès)

Passades del seguici local (tot el dia)

Dissabte 5
๏ ANGLÈS (Selva)

XIX Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

๏ BARCELONA-Horta (Barcelonès)

Passejada de Festa Major, amb els grups de cultura popular del 
barri (Tarda)

๏ LES BORGES BLANQUES (Garrigues)

XXXIII Trobada de Gegants, grallers i correfocs (Tarda)

๏ BREDA (Selva)

XIX Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

๏ CADAQUÉS (Alt Empordà)

Passejada dels gegants locals (Tarda)

๏ CALDES D'ESTRAC (Maresme)

XXXIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)
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I la setmana vinent...



๏ LLINARS DEL VALLES (Vallès Oriental)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

๏ MONTCADA I REIXAC-Terra Nostra (Vallès Occidental)

Inauguració del Ball del fanalet per part dels gegants de Terra 
Nostra

๏ OLOT (Garrotxa)

Ballada del Gat i els gegants de Sant Miquel (Matí)

๏ PALAFOLLS (Maresme)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) - Tallers geganters per la 
mainada (Tot el dia)

๏ PIERA (Anoia)

Trobada de Gegants i Capgrossos; 20è aniversari dels gegants 
Jaume i Elisenda (Tarda)

๏ RUBÍ (Vallès Occidental)

XVII Trobada de Gegants i Capgrossos de Sant Roc (Tarda)

๏ SABADELL (Vallès Occidental)

Cercavila de Festa Major, amb la participació dels grups de cultura 
de la ciutat (Tarda)

๏ SANT ADRIÀ DE BESÓS (Barcelonès)

Passejada de gegants (Tarda)

๏ SANT ANDREU DE LA BARCA-Aigüestoses (Baix 
Llobregat)

IX Trobada de Gegants i Capgrossos de la gegantona Ètnia (Tarda)

๏ SANT CELONI (Vallès Oriental)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)
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I la setmana vinent...



๏ SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)

XX Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

๏ SARRIÀ DE TER (Gironès)

XXVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

๏ TORTOSA (Baix Ebre)

Ban cavalcada amb el seguici festiu de la ciutat (Matí)

Diumenge 6 
๏ AGRAMUNT (Urgell)

Tradi-Sió, seguici popular d’Agramunt (Tarda)

๏ LA BEGUDA ALTA (Alt Penedès)

XXVIII Trobada de Gegants i Capgrossos - Trobada de Gegants de 
Toni Mujal (Matí)

๏ L'ALCORA (Alcalatén, País Valencià)

Pregó infantil (Tarda)

๏ FALSET (Priorat)

Trobada de Gegants i Elements de Festa (Matí)

๏ MANLLEU-El Puig (Osona)

Passejada de gegants (Tarda)

๏ MAÓ (Menorca, Illes Balears)

Passacarrers de gegants i ballada del tradicional ball "Es 
Mahon" (Tarda)

๏ MONTMAJOR (Berguedà)

Ballada de gegants i capgrossos (Tarda)
๏
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I la setmana vinent...



๏ OLOT (Garrotxa)

Ballada dels nans, gegants i cavallets (Matí)

๏ RELLINARS (Vallès Occidental)

XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

๏ SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ (Osona)

XVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

๏ SANTA EUGÈNIA DE BERGA (Osona)

Passejada i ballada dels gegants (Matí)

๏ SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Vallès Occidental)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

๏ SENTMENAT (Vallès Occidental)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

๏ TORTOSA (Baix Ebre)

Seguici de Festa Major, amb els gegants i la cort de bèsties de la 
ciutat (Matí)

๏ VILANOVA DEL CAMÍ (Anoia)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

Dilluns 7 
๏ ANGLÈS (Selva)

Tornaboda (Tarda)

๏ LES BORGES DEL CAMP (Baix Camp)

Ballada dels gegants locals (Matí)

๏ MAÓ (Menorca, Illes Balears)

Passacarrers de gegants (Tarda)
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๏ MONTBLANC (Conca de Barberà)

Cercavila i actuació del Seguici Petit (Tarda)

๏ MONTBLANC-Amics dels Gegants (Conca de Barberà)

Beu les Bèsties, cercavila del bestiari montblanquí (Nit)

๏ SABADELL (Vallès Occidental)

Passejada de les colles locals (Tarda)

๏ SANT SADURNÍ D’ANOIA (Alt Penedès)

Trobada del folklore popular local, amb la participació dels gegants 
(Matí)

๏ SOLSONA (Solsonès)

Passacarrers dels gegants i la resta d’entremesos (Matí)

Dimarts 8 
๏ LA JONQUERA (Alt Empordà)

Passejada dels gegants locals (Tarda)

๏ MAÓ (Menorca, Illes Balears)

Passacarrers de gegants (Matí)

๏ MONTBLANC (Conca de Barberà)

Matinades gralleres - Ofici - Actuació de Lluïment del Seguici 
Popular, amb els gegants, nanos i bestiari (Matí)

๏ MONTBLANC-Amics dels Gegants (Conca de Barberà)

La Convidada dels Veguers (Tarda)

๏ OLOT (Garrotxa)

Passejada dels gegants, nans, cavallets i cap de lligamosques 
acompanyats per la cobla La Principal d’Olot (Tot el dia)
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๏ PUIGCERDÀ (Cerdanya)

Passejada de gegants (Matí)

๏ SANT SADURNÍ D’ANOIA (Alt Penedès)

Festa de la Fil·loxera (Tarda)

๏ SOLSONA (Solsonès)

Sortida dels gegants i ballets tradicionals (Matí) - Capta de Gegants 
(Tarda)

๏ VILADECANS (Baix Llobregat)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

Dimecres 9 
๏ MAÓ (Menorca, Illes Balears)

Darreres ballades dels gegants (Tarda)

๏ MONTBLANC (Conca de Barberà)

Ofici - Actuació de Lluïment del Seguici Popular, amb la participació 
dels gegants, nanos i bestiari (Matí)

๏ SOLSONA (Solsonès)

Sortida dels gegants i ballets tradicionals (Matí)

Dimecres 9 a Dijous 10
๏ LIER (Bèlgica)

"Gummarusfeest", festa celebrada cada 25 anys
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๏ ESTRENES DE FIGURES
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TERRASSA (Vallès Occidental)

Valentí Grau - Capgròs de l’Any 2015
(foto: Facebook - El Quarto de Reixa)

L E S B O R G E S B L A N Q U E S -
Estimem els gegants (Garrigues)

Marc Antoni i Cleòpatra
(foto: https://www.facebook.com/colla.elsgegants)

Les darreres novetats


