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Divendres 20 

 RUBÍ (Vallès Occidental) 
19.30 h - A l’Ateneu. Xerrada “La Patum: salvaguarda i protecció d’una festa medieval al segle XXI” a càr-

rec d’Albert Rumbo, gerent del Patronat Municipal de la Patum de Berga. 

Dissabte 21 

 BARCELONA-Nou Barris (Barcelonès) 

IV Trobada de Gegants; agermanament amb els gegants de Llucmajor 

10.30 h - A la plaça de Sóller. Plantada dels gegants locals i dels gegants de Llucmajor. 

11.00 h - Inici de la passejada de gegants. 

Recorregut: carrer de Deià, d’Alcúdia, de Bunyola, plaça de Llucmajor, passeig de Verdum,carrer de Pi i 

Molist i plaça Major del districte. 

12.30 h - Al saló de plens de la seu del districte. Acte d’agermanament amb els gegants de Llucmajor. 

13.00 h - Ballada final. 

16.30 h - A la plaça d’Àngel Pestanya. Plantada de gegants. 

18.00 h - Inici de la passejada de gegants. 

Recorregut: carrer d’Enric Casanovas, de Pablo Iglesias, deJoaquim Valls, Via Júlia, plaça de Llucmajor, 

passeig deVerdum, carrer del Doctor Pi i Molist i plaça Major del Districte. 

19.00 h - Ballada de gegants. 

 CASSÀ DE LA SELVA (Gironès) 

Festa Major 

17.30 h - Des del parc de l’Estació. Passejada dels gegants i capgrossos pels carrers del poble. 

 CASTELLDEFELS (Baix Llobregat) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

16.30 h - A la plaça de Joan XXIII. Plantada de gegants. 

18.00 h - Inici de la passejada de gegants. 

Recorregut: carrer de Juan de la Cierva, de l’Església, d’Albert Einstein, Major, d’Arcadi Balaguer i plaça 

de l’Església. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Colles participants: Barcelona-Sant Andreu de Palomar, begues, Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, 

Sant Carles de la Ràpita, Sant Cugat Sesgarrigues i els gegants amfitrions de Castelldefels. 

 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

XXI Trobada de Gegants i Capgrossos del Corpus 

17.30 h - Des de la plaça de l’Església. Passejada de gegants pels carrers de la ciutat. 

Colles participants: Manlleu, Mediona, Pallejà, Sant Vicenç de Montalt, Tàrrega i els gegants amfitrions 

de Cornellà de Llobregat. 

 LINYOLA (Pla d’Urgell) 

Festa Major 

12.00 h - Bateig dels gegants centenaris locals, apadrinats pels gegants de La Faràndula de Badalona. 

 MOLLERUSSA (Pla d'Urgell) 

XI Trobada de Gegants i Capgrossos 

18.30 h - Des de la plaça de Manuel Bertrand. Inici de la passejada de gegants pels carrers del poble. 

Recorregut: carrer d’Arbeca, del Doctor Gàllego, plaça de Sant Jaume, camí de Belianes, avinguda de la 

Pau, rotonda de la Sardana, carrer de Cervera, avinguda de Catalunya, carrer de Ferrer i Busquets, plaça 

de l’Ajuntament i de Manuel Bertrand. 

Colles participants: Bellpuig, Bellvís, les Borges Blanques-Vila, les Borges Blanques-Estimem els gegants, 

l’Espluga Calba, la Fuliola i Boldú, Golmés, Ivars d’Urgell, Juneda, Linyola, Miralcamp, Rosselló, Torre-

grossa, Valls-Pessigolla i els gegants amfitrions de Mollerussa. 

 MONCOFA (Plana Baixa, País Valencià) 

II Trobada de Gegants i Cabuts; estrena dels nous capgrossos 

17.00 h - A la plaça de la Constitució. Plantada de gegants. 

19.00 h - Bateig dels nous capgrossos i inici de la passejada. 

20.00 h - Ballada de gegants. 

Colles participants: Benicàssim, Borriana, Castelló de la Plana-Corpus, Gandia, Onda, Uixó, Vinaròs i la 

geganta amfitriona de Moncofa. 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 SABADELL-Concòrdia (Vallès Occidental) 

XXII Trobada de Gegants del Vallès 

11.00 h - A la plaça de la Llibertat. Tallers simultanis de balls de gegants, gralles i percussió. 

A continuació - Plantada dels gegantons de les escoles de Sabadell. 

18.00 h - Inici de la passejada de gegantons pels carrers de la ciutat. 

 SANT BOI DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos 

16.30 h - A la plaça de l’Ajuntament. Plantada de gegants. 

17.15 h - Arribada dels gegants i ball d’aniversari. 

17.30 h - Inici de la passejada de gegants pels carrers de la ciutat. 

 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

XL Exposició de Cireres 

10.00 h - Des de l’Ajuntament. Recepció d’autoritats i entitats i seguici fins a la inauguració. 

11.00 h - Davant de l’exposició. Ballada dels gegants locals. 

12.00 h - A la plaça de Lluís Companys. Concert de música tradicional. 

12.30 h - Des del Recinte Firal. Tancada dels gegants. 

 

Diumenge 22 

 AITONA (Segrià) 

Festa Major 

19.30 h - Des de l’Ajuntament. Passejada dels gegantons locals. 

 ARBÚCIES (Selva) 

XXII Concurs de Catifes de Flors Naturals 

18.30 h - Passejada dels gegants pels carrers per on s’han confeccionat catifes de flors. 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 BADALONA (Barcelonès) 

Festes de Maig 

18.00 h - A la plaça Roja. Tanquem la festa, amb la participació dels gegants. 

 BARCELONA-Barceloneta (Barcelonès) 

XXV Trobada de Gegants i Capgrossos. XXV aniversari dels gegants, els 
gegantins de motxilla i la torre del rellotge 

10.00 h - Al Moll dels Pescadors. Plantada de gegants. 

11.30 h - Inici de la passejada de gegants pels carrers del barri. 

13.00 h - Al Moll de la Barceloneta. Ballada de gegants. 

Colles participants: Alella, Barcelona (Pi, Plaça Nova, Poble Sec, Princesa, Raval, Sagrada Família, Sant 

Jaume, Sant Pere de les Puel·les), Centelles, Mataró-Iluro, Teià i els gegants amfitrions del barri de la 

Barceloneta de Barcelona. 

 BERGA (Berguedà) 

CL aniversari dels gegants vells i CXXV aniversari dels gegants nous 

7.00 h - Pujada dels gegants de la Patum al santuari de Queralt. 

 CASSÀ DE LA SELVA (Gironès) 

Festa Major 

19.00 h - A la plaça de la Coma. Ballada dels gegants, cavallets i capgrossos locals. 

 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-Manotes de Tro (Barcelonès) 

I Trobada de Capgrossos i Nans 

11.30 h - Des del parc de la Serp. Inici de la passejada de capgrossos. 

Colles participants: Barcelona-Poble Sec, Barcelona-Trinitat Vella, Calella, Capellades, Cardona-Mercat, 

l’Hospitalet de Llobregat-Ciutat Comtal, Manresa, Martorell, Olesa de Montserrat, el Prat de Llobregat-

Rius, Premià de Mar, Santpedor i els capgrossos amfitrions de Manotes de Tro de l’Hospitalet de Llobre-

gat. 

 MONS (Bèlgica) 

Festa del Dodou; festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per 
la Unesco (Tot el dia) 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 MONTBLANC (Conca de Barberà) 

Festes de Sant Maties 

11.30 h - A la Residència-Llar Conca de Barberà. Actuació del seguici popular: Gegants, Nanos i Ball de 

bastons. 

 EL PORT DE LA SELVA (Alt Empordà) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

10.00 h - A l’Escola. Plantada de gegants. 

12.00 h - Inici de la passejada fins al passeig. 

13.00 h - Ballada de gegants. 

Colles participants: Banyoles, Espolla, Roses, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Joan Despí, Tal-

teüll (França), Tuïr (França) i els gegants amfitrions del Port de la Selva. 

 LES PRESES (Garrotxa) 

Festa Major 

16.30 h - Des del carrer de Josep Tarradellas. Passejada dels gegants, els Calabotins i la Granota locals 

pels carrers del poble. 

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

 SABADELL-Concòrdia (Vallès Occidental) 

XXII Trobada Comarcal de Gegants del Vallès 

11.00 h - A la plaça de la Llibertat. Plantada de gegants. 

12.00 h - Inici de la passejada de gegants pels  carrers del barri. 

A continuació - Ballada de gegants. 

Colles participants: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, la Garriga, la Llagosta, Lliçà 

d’Amunt, Matadepera, Montcada i Reixac, Montmeló, Montornès, Rellinars, Ripollet, la Roca del Vallès, 

Rubí-Ciutat, Rubí-Club Amics, Rubí-Teresa Altet, Sabadell (Ciutat, Andi, Covadonga, Creu Alta, Gràcia, 

Pessebristes, Rodal), Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve de Palautordera, Sant Joan de les Abadesses, 

Sant Llorenç Savall, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Sentmenat, 

Terrassa-Ciutat, Terrassa-Sant Llorenç, Vacarisses i els gegants amfitrions del barri de la Concòrdia de 

Sabadell. 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

I Trobada de Gegants i Capgrossos Cireraires de Catalunya 

10.00 h - A la plaça de la Vila. Plantada de gegants. 

11.00 h - Mostra de músics. 

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

12.15 - A la plaça de la Vila. Ballada de gegants, ball del Patatuf i estrena del ball de Cireraires. 

Colles participants: Arenys de Munt, Llers, Martorelles, Mataró-Cirera, Santa Coloma de Cervelló i els 

gegants amfitrions de Sant Climent de Llobregat. 

13.00 h - Tancada dels gegants fins al Casal de Cultura. 

 SANT JOAN DE VILATORRADA (Bages) 

XXXVI Aplec de la Sardana 

10.30 h - Des de la plaça de l’Església. Passejada dels gegants locals, acompanyats pels gegants de Fono-

llosa. 

A continuació - A la plaça Major. Mostra de balls. 

Dilluns 23 

 BELLCAIRE D’URGELL (Noguera) 

Festa Major 

10.30 h - Al Poliesportiu. Ballada de gegants. 

 CASSÀ DE LA SELVA (Gironès) 

Festa Major 

12.30 h - A la plaça de la Coma. Ballada dels gegants, cavallets i capgrossos locals. 

Dimecres 25 

 BERGA (Berguedà) 

La Patum 

12.00 h - Passada dels gegants i el tabaler pels carrers de la ciutat. 

20.00 h - Des de la plaça de Sant Pere. Salts dels gegants vells, les maces i les guites davant dels domicilis 

dels administradors i tirabols finals. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) 

XXXV Diada dels Gegants de la vigília de Corpus 

18.00 h - Passejada dels gegants locals pels carrers de la ciutat. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Amb més de 50 colles, la vocalia del Vallès 
és la més nombrosa de les que conformen 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Cata-
lunya. Aquest cap de setmana, moltes d’a-
questes colles s’aplegaran al barri de la 
Concòrdia de Sabadell en la seva celebració 
anual. 

 

35 colles d’arreu dels dos Vallesos amb prop d’un centenar 

de gegants i gegantons ompliran els carrers d’aquest barri 

sabadellenc, que ha organitzat la festa dins dels actes de 

celebració del 50è aniversari del CAE La Llar del Vent, em-

brió de la colla. Diversos tallers i la trobada infantil ompli-

ran el dissabte, i el diumenge serà el dia de la gran passeja-

da de tots els grups participants a la festa.  

 

 

Enguany, les dues parelles de gegants de 
la Patum estan d’aniversari i ho celebren 
d’una manera ben especial: els quatre ge-
gants pujaran aquest diumenge a peu fins 
al santuari de Queralt, lloc emblemàtic de 
la ciutat, on faran una ballada especial per 
a la commemoració 

 

Les figures d’aquesta comparsa de la Patum celebren 

aquest any els 150 anys de la parella vella i els 125 de la 

nova, i per això han ideat una sèrie de celebracions més 

especials. Per la seva notorietat, cal destacar també el salt 

de Patum del proper diumenge 29 a la nit, en què els ge-

gants ballaran al ritme d’una cançó de Bruce Springsteen, 

que n’ha cedit els drets a la comparsa berguedana per a 

l’ocasió. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Dijous 26 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Exposició del seguici popular al vestíbul de l'Ajuntament (Tot el dia) 

 BERGA (Berguedà) 

Passada i Patum de lluïment (Matí); Patum completa (Tarda); Festa decla-
rada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco 

 REUS (Baix Camp) 

Ballades de la mulassa i els gegants; degustació de la típica coca amb cire-
res (Tot el dia) 

Divendres 27 

 BERGA (Berguedà) 

Passada i Patum infantil de lluïment (Matí); Patum infantil completa 
(Tarda) 

 SALLENT (Bages) 

Estrena dels nous vestits dels gegants; i visita als carrers enramats (Nit) 

 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Baix Llobregat) 

Passejada de gegants (Matí) 

Dissabte 28 

 CASTELLÓ-Dansants del Corpus (Plana Alta, País Valencià) 

Processó de Corpus, amb la participació dels nanos, gegants i cavallets 
(Tarda) 

 CERVERA (Segarra) 

Passejada de les entitats de cultura popular locals (Tarda) 

 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

Seguici popular, amb la participació dels gegants (Tarda) 

 

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


 

Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya       -       www.gegants.cat       -        agrupacio@gegants.cat                       11 

I la semana vinent... 

 OLOT (Garrotxa) 

Passejada de gegants (Tarda) 

 REUS (Baix Camp) 

Ballades de la mulasseta i dels gegants petits (Matí); Ballades de la Mulassa i dels ge-
gants (Tarda) 

 RUBÍ-CEIP Teresa Altet (Vallès Occidental) 

VII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 SANT FELIU DE LLOBREGAT-ACF (Baix Llobregat) 

Celebració del XV aniversari de Ciutat Gegantera (Tarda) 

 LA SELVA DELCAMP (Baix Camp) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 TERRASSA (Vallès Occidental) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 VACARISSES (Vallès Occidental) 

XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

Diumenge 29 

 BADALONA (Barcelonès) 

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

 BALAGUER (Noguera) 

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

 BARCELONA (Barcelonès) 

Processó de Corpus, amb la participació del seguici popular; ball dels gegants de Cor-
pus (Tarda) 

 BENICARLÓ (Baix Maestrat, País Valencià) 

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

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 BERGA (Berguedà) 

Passada i Patum de lluïment (Matí); Patum completa (Tarda); Festa decla-
rada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco 

 CALELLA (Maresme) 

Trepitjada de catifes, amb la participació dels gegants i capgrossos (Tarda) 

 CASSÀ DE LA SELVA (Gironès) 

Processó de Corpus, amb l’acompanyament dels gegants (Tarda) 

 CERVERA (Segarra) 

Sortida del seguici de Corpus (Tarda) 

 GANDIA (Safor, País Valencià) 

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

 LA GARRIGA (Vallès Oriental) 

Catifa de Corpus dels gegants (Tot el dia) 

 MONISTROL DE MONTSERRAT-Viserta (Bages) 

Processó de Corpus, amb la participació dels gegants originals del carrer 
Viserta (Tot el dia) 

 MONTBLANC (Conca de Barberà) 

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

 MORELLA (Ports, País Valencià) 

Processó de Corpus, amb la participació dels gegants i l'Àliga (Tarda) 

 OGASSA (Ripollès) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 OLOT (Garrotxa) 

Ballada de gegants i Sardana de Corpus (Tarda) 

 ONTINYENT (Vall d'Albaida, País Valencià) 

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

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 PAIPORTA (Horta Sud, País Valencià) 

Processó de Corpus, amb la participació dels nanos (Tarda) 

 REUS (Baix Camp) 

Toc de Festa i passejada dels gegants (Matí); Processó de Corpus i balla-
des de la Mulassa i els gegants (Tarda) 

 SALLENT (Bages) 

Passejada i mostra de balls de gegants (Matí) 

 SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat) 

Trepitjada de catifes, amb la participació dels gegants (Tarda) 

 SITGES (Garraf) 

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

 SOLSONA (Solsonès) 

Baixada de la Corporació Municipal - Ofici religiós - Processó - Ballets Tra-
dicionals (Matí) 

 TÀRREGA (Urgell) 

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

 TORREDEMBARRA (Tarragonès) 

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

 VACARISSES (Vallès Occidental) 

Vetlla i Menja de la Vaca, amb la participació dels gegants (Tot el dia) 

 VALÈNCIA (Ciutat de València, País Valencià) 

Processó de Corpus, amb la participació dels gegants i les Roques (Tarda) 

 VALLS (Alt Camp) 

Professó de Corpus, amb la participació dels gegants i l'àliga (Tarda) 

 VINARÒS (Baix Maestrat, País Valencià) 

Processó de Corpus, amb la participació dels gegants i nanos (Tarda) 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 XÀTIVA (Costera, País Valencià) 

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

Dilluns 30 

 SALLENT (Bages) 

Balladetes infantils, amb la participació dels gegantons, i lliurament de xu-
mets (Tarda) 

Dimarts 31 

 CAPELLADES (Anoia) 

Passejada de gegants (Tot el dia) 

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

