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Dissabte 5 
๏ BALAGUER (Noguera)

Participació de la Colla de Geganters a la Fira de Santa Llúcia (Tot el 

dia)

๏ OGASSA (Ripollès)

Festa Major d’hivern
13.00 h - Ballada dels gegants locals.

Diumenge 6 
๏ ALMOSTER (Baix Camp)

XXXV Fira de l’Oli
11.00 h - Actuacions del seguici festiu local.

๏ LLINARS DEL VALLES (Vallès Oriental)

XIX Fira dels Torrons
10.30 h - Passejada dels gegants de Sant Pere de Vilamajor i de 

Llinars del Vallès pels carrers de Llinars.

๏ MALGRAT DE MAR (Maresme)

XXV Trobada Comarcal de Gegants i Capgrossos del Maresme
10.00 h - Als carrers del Mar i del Carme. Plantada de gegants.

11.30 h - Passejada de gegants.

Recorregut: carrer del Carme, de Fonlladosa, passeig de la Riera, 

avinguda de la Costa Brava i parc de Francesc Macià.

13.00 h - Ball del Maresme i elecció de l’Hereu de 2015.

Colles participants: Alella, Arenys de Munt, Argentona, Argentona-

Argeganters, Badalona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Canet de 
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Mar, Llavaneres, el Masnou, Mataró-Francesc, Mataró-Iluro, Palafolls, 

Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de 

Gramener, Santa Susanna, Teià, Tordera i els gegants amfitrions de 

Malgrat de Mar.

๏ MONTESQUIU (Osona)

IV Trobada de Gegants i Capgrossos
11.00 h - Inici de la passejada de gegants.

Colles participants: Lliçà d’Amunt, Lloret de Mar, Martorelles, 

Navarcles, Olot-Sant Roc, Peralada, 

๏ SANT BOI DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Passejada de gegants (Matí)

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

Fira de Sant Nicolau
13.00 h - Passejada de la geganta Bruixa del Mallol.

18.00 h - Passejada de la geganta Bruixa del Mallol i la comparsa dels 

Xot’s.

Dilluns 7 
๏ CASTELLDEFELS (Baix Llobregat)

Festa Major d’hivern
19.00 h - Des de la plaça de l’Església. Passejada dels grups de 

cultura locals, amb la participació dels gegants.

๏ ONTINYENT (Vall d'Albaida, País Valencià)

Festes de la Puríssima
18.30 h - A la plaça Major. Estrena de la Tartuga d’Ontinyent i 

passejada dels gegants i cabets locals.
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Dimarts 8 
๏ AIGUAFREDA (Vallès Oriental)

Festa Major d’hivern
12.30 h - Des de la Carpa-Envelat. Passejada dels gegants i 

capgrossos locals.

๏ CAMBRILS (Baix Camp)

Festa Major d’hivern
12.00 h - Des de l’església. Professó de la Immaculada, amb la 

participació dels gegants locals.

A continuació - A la plaça de l’Església. Ballada dels elements festius 

locals.

๏ GIRONELLA (Berguedà)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

๏ ONTINYENT (Vall d'Albaida, País Valencià)
Processó cívico-religiosa de la Puríssima, amb la participació dels 

gegants, cabets i altres elements festius (Tarda)

๏ SANT MARÇAL (Alt Penedès)
Passejada de gegants (Matí)
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Ara fa vint-i-cinc anys, la vila 
costanera de Malgrat de Mar va 
estrenar la seva primera parella de 
gegants, en Bernat Estornell i 
l’Eulàlia, com a representació del 
primer batlle de la vila i la seva 
esposa. Per celebrar l’efemèride, 
Malgrat aco l l i rà la Trobada 
Comarcal de gegants del Mares,e 
que arriba a la seva XXV edició.

El gegant Bernat Estornell, que lluu el 

faixí d’Hereu del Maresme que va 

obtenir l’any passat a Pineda de Mar, 

passarà el càrrec al final de la 

celebració a un dels gegants del 

Maresme que es presentin com a 

candidats. Abans d’aquest moment, la 

vintena de colles participants a la 

trobada dansaran al ritme del Ball del 

Maresme, amb una coreograf ia 

conjunta de les colles maresmenques 

dels pobles de mar i els d’interior.
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Divendres 11
๏ BARCELONA (Barcelonès)

Sortida de la Carassa de Barcelona (Tarda)

Dissabte 12 
๏ BARCELONA (Barcelonès)

Sortida de la Carassa de Barcelona (Matí)

๏ CASTELLBISBAL (Vallès Occidental)

Participació dels gegants al sopar de la Marató de TV3 (Nit)

๏ GAVÀ (Baix Llobregat)

Cercavila de "Xerinolis", amb la participació dels gegants (Tarda)

๏ VALLS (Alt Camp)

Estrena i passejada del capgròs Fumera (Tarda)

Diumenge 13 
๏ ALELLA (Maresme)

Participació dels gegants a la Marató de TV3 (Matí)

๏ BALAGUER (Noguera)

Participació a la Marató de la Colla de Geganters (Matí)

๏ BARCELONA (Barcelonès)

Sortida de la Carassa de Barcelona (Matí)

๏ BRÀFIM (Alt Camp)

I Trobada de Gegants i Capgrossos d’Hivern (Matí)

๏ BREDA (Selva)

Participació dels gegants als actes de la Marató de TV3 (Tarda)
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๏ CALDES D'ESTRAC (Maresme)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

๏ CAMBRILS (Baix Camp)

Sortida i actuació del seguici local (Matí)

๏ L'ESTARTIT (Baix Empordà)

Ballada de gegants (Matí)

๏ FLAÇÀ (Gironès)

Participació dels gegants als actes de la Marató de TV3 (Matí)

๏ HOSTALRIC (Selva)

Passejada de gegants (Matí)

๏ EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

๏ RUBÍ (Vallès Occidental)

Representació del "Poema de Nadal", amb la participació dels 
gegants (Tarda)

๏ SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Occidental)

Paradeta promocional dels geganters (Matí)

๏ TARADELL (Osona)

Passejada de gegants (Matí)

๏ VALLS (Alt Camp)

Estrena i passejada del capgròs Fumera (Matí)
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๏ RESTAURACIONS DE FIGURES
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Les darreres novetats

L’AMETLLA DE MEROLA 
(Berguedà)

Cascavell
(foto: Facebook - Gegants LʼAmetlla de 
Merola)

CALELLA (Maresme)

Nan el Flabiol
(foto: Twitter - @gegantscalella)


