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Agenda gegantera de la setmana 

Dijous 26-Corpus 

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

 BERGA (Berguedà) 
11.30 h - A la plaça de Sant Pere. Patum de lluïment. 

21.30 h - A la plaça de Sant Pere. Patum completa. 

 CARDONA-Mercat (Bages) 

Festa del barri del Mercat 

19.30 h - Passejada dels nans del barri i la Banda de música de Cardona. 

 REUS (Baix Camp) 
9.00 h - Des de l’Ajuntament. Sortida de la Mulassa i els Gegants per recórrer els carrers de la ciutat. 

10.30 h - A la plaça del Mercadal. Ballades de la Mulassa i els Gegants. 

16.00 h - Des de l’Ajuntament. Sortida de la Mulassa i els Gegants per recórrer els carrers de la ciutat. 

19.00 h - A la plaça del Mercadal. Ballades de la Mulassa i els Gegants. 

Divendres 27 

 BERGA (Berguedà) 
12.00 h - A la plaça de Sant Pere. Patum infantil de lluïment. 

17.00 h - A la plaça de Sant Pere. Patum infantil completa. 

 CARDONA-Mercat (Bages) 

Festa del barri del Mercat 

19.30 h - Passejada dels nans del barri i la Banda de música de Cardona. 

 SALLENT (Bages) 

Enramades; estrena dels nous vestits dels Gegants Reis 

20.30 h - A la plaça de la Vila. Estrena dels nous vestits dels Gegants Reis. 

A continuació - Visita dels gegants pels carrers enramats. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Baix Llobregat) 
Passejada de gegants (Matí) 

Dissabte 28 

 ALCOLETGE (Segrià) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

18.00 h - Inici de la passejada de gegants. 

Colles participants: Balaguer, Bellvís, les Borges Blanques-Cappont, Castellnou de Seana, Fraga, Lleida 

(Cappont, Ereta, Germanor, Pardinyes), Rosselló, Torrefarrera, Torregrossa, 

 ALGUAIRE (Segrià) 

Fira de Maig 

17.00 h - Des de la plaça de l’Església. passejada dels gegants i capgrossos locals, juntament amb la colla 

convidada de Miralcamp. 

 BARCELONA-Clot (Barcelonès) 

V Cercavila de Primavera 

18.00 h - Des de la plaça de Can Robacols. Passejada dels grups de cultural del districte, amb la participa-

ció dels gegants del Clot i de Sant Josep de Calassanç. 

 BINISSALEM (Mallorca, Illes Balears) 

XI Trobada de Gegants i Capgrossos 

19.30 h - Des de l’església. Passejada de gegants pels carrers del poble. 

 CASTELLÓ-Dansants del Corpus (Plana Alta, País Valencià) 
12.00 h - A la plaça Major. Entrada dels gegants. 

18.30 h - Des de la Casa de Cultura. Passejada dels gegants fins a la plaça Major. 

19.30 h - Inici de la processó de Corpus, amb l’acompanyament del seguici local. 

 CERVERA (Segarra) 

18.30 h—Passejada de les entitats de cultura popular locals. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 
Seguici popular, amb la participació dels gegants (Tarda) 

 GUISSONA (Segarra) 
11.00 h - Des del carrer del Fluvià. Processó de Corpus, acompanyada pels gegants locals. 

 OLOT (Garrotxa) 

Corpus 

19.00 h - Des de l’Hospici. Passejada dels gegants de la ciutat. 

 ONTINYENT (Vall d’Albaida, País Valencià) 

Corpus 

19.00 h - Des de la plaça de la Vila. Passejada dels gegants i capgrossos locals. 

 REUS (Baix Camp) 

Corpus 

10.30 h - A la plaça del mercadal. Ballades de la mulasseta i dels gegants petits. 

18.00 h - A la plaça del mercadal. Ballades de la mulassa i dels gegants. 

 RODONYÀ (Alt Camp) 

Fira’t 

13.00 h - Passejada dels gegants de Masllorenç i els capgrossos locals pels carrers del poble. 

 RUBÍ-CEIP Teresa Altet (Vallès Occidental) 

VII Trobada de Gegants i Capgrossos; estrena de la nova imatge de la ge-
gantona Teresina 

16.30 h - A la plaça de Ca n’Oriol. Plantada de gegants. 

17.00 h - Passejada de gegants pel barri. 

18.30 h - Ballada final a la plaça. 

 SANT FELIU DE LLOBREGAT-ACF (Baix Llobregat) 

Celebració del XV aniversari de Ciutat Gegantera 

17.15 h - A la plaça de Can Llobera. Plantada de gegants. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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18.30 h - Inici de la passejada pels carrers de la ciutat. 

20.00 h - A la plaça de la Vila. Ballada de gegants. 

Colles participants: les Borges Blanques, Collbató, Hostalric, Palafolls, el Prat de Llobregat-Delta, Sant 

Just Desvern, Vila-seca i les dues colles amfitriones de Sant Feliu de Llobregat. 

 LA SELVA DELCAMP (Baix Camp) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

17.30 h - A l’Hort d’Esglésies. Plantada de gegants. 

18.30 h - Inici de la passejada pels carrers de la vila. 

19.30 h - Estrena del nou ball dels gegants locals. 

 SITGES (Garraf) 

Corpus 

18.00 h - Des de la plaça de l’Ajuntament. Sortida de les tres parelles de gegants de la ciutat. 

Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Major, de Parellades, de Sant Josep, de Sant Gaudenci, de 

Sant Francesc, Cap de la Vila, carrer d’Àngel Vidal i Jardins del Retiro. 

 SOGORB (Alt Palància, País Valencià) 

Corpus 

19.00 h - Des de l’Ajuntament. Passejada dels gegants locals. 

 SOLSONA (Solsonès) 

Corpus 

12.00 h - A la plaça Major. Tronada i sortida del pregoner, acompanyat pels gegants. 

 TERRASSA (Vallès Occidental) 
Tarda - Des de la plaça Nova. Diada Antoni Messeguer. Trobada de Gegants i Capgrossos. 

 VACARISSES (Vallès Occidental) 

XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos 

17.00 h - A la plaça de Joan Bayà. Plantada de gegants. 

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

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 VILANOVA I LA GELTRÚ-La Geltrú (Garraf) 

Corpus 

19.30 h - Processó de Corpus, amb la participació dels gegants de la Geltrú. 

Diumenge 29-Corpus 

 ALACANT 

Corpus 

20.00 h - Processó de Corpus, amb la participació dels gegants. 

 ALCOVER (Alt Camp) 

Corpus 

Tarda - Processó de Corpus, amb la participació dels gegants. 

 ALGEMESÍ (Ribera Alta) 

Corpus 

17.30 h - Sortida de la processó, amb l’acompanyament del seguici local. 

 BADALONA (Barcelonès) 

Corpus 

19.00 h  - Des de l’església de Santa Maria. Processó de Corpus, amb la participació dels gegants. 

 BALAGUER (Noguera) 

Corpus 

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

 BARCELONA (Barcelonès) 

Corpus 

18.30 h - A la plaça de Sant Jaume.  Actuacions de la Moixiganga de Barcelona, els Falcons de Barcelona i 

ball dels Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus de Barcelona. 

19.00 h - Des de l’Ajuntament de Barcelona. Sortida del seguici popular. 

19.15 h - Processó festiva del seguici. 

Recorregut: plaça de Sant Jaume, carrer del Bisbe i plaça Nova. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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19.45 h - Des de l’avinguda de la Catedral. Processó de Corpus, acompanyada pel seguici popular de la 

ciutat. 

Grups participants: Cavallets Cotoners de Barcelona, Àliga de la Ciutat de Barcelona, Lleó de Barcelona, 

Capgrossos Macers de la Ciutat, Gegants de la Ciutat, Ball de Cercolets, Mulassa de Barcelona, Bou de 

Barcelona, Gegants petits antics del Pi, Gegants grans del Pi, Ball de Bastons, Drac de la Ciutat Vella, Ví-

bria de Barcelona, Nan Cu-cut i Gegants de Sant Roc (o centenaris) de la Plaça Nova, Tarasca de Barcelo-

na, Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus, Dofí de Barcelona, Gegants de Santa Maria del Mar, 

Falcons de Barcelona, Moixiganga de Barcelona i Trampes de la Ciutat 

 BENICARLÓ (Baix Maestrat, País Valencià) 

Corpus 

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

 BERGA (Berguedà) 

Corpus-La Patum 

11.30 h - A la plaça de Sant Pere. Patum de lluïment. 

21.30 h - A la plaça de Sant Pere. Patum completa. 

 CALDES DE MONTBUI (Vallès Oriental) 

Corpus 

18.00 h - Processó de Corpus, amb l’acompanyament de la colla de Geganters i Menestrals del Tricente-

nari de Barcelona 

 CALELLA (Maresme) 

Corpus 

19.00 h - Trepitjada de catifes, amb la participació dels gegants i capgrossos. 

 CASSÀ DE LA SELVA (Gironès) 

Corpus 

20.00 h - Des del carrer del Raval. Processó de Corpus, amb l’acompanyament dels gegants. 

 CERVERA (Segarra) 

Corpus 

19.00 h - Des de la plaça de Santa Anna. Sortida del seguici de Corpus, amb la participació dels gegants. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 DÈNIA (Marina Alta, País Valencià) 

Corpus 

19.30 h - Des de la parròquia de Sant Antoni. Processó cívica i balls del Corpus. 

 FLIX (Ribera d’Ebre) 

Corpus 

19.00 h - Processó de Corpus, amb l’acompanyament dels gegants locals. 

 GANDIA (Safor, País Valencià) 

Corpus 

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

 LA GARRIGA (Vallès Oriental) 

Corpus 

19.00 h - A la plaça de Can Dachs. Balls de Corpus Imaginari, amb la participació dels gegants. 

19.30 h - Processó pels carrers encatifats amb els gegants i grallers locals. 

 LLEIDA (Segrià) 

Corpus 

13.00 h - A la Paeria. Sortida i ballada de l’Àliga, el Lleó, els Cavallets i els gegants del Grup Cultural Garri-

gues. 

18.30 h - Des de la plaça de la Catedral. Sortida del seguici tradicional de Corpus. 

 MONISTROL DE MONTSERRAT-Viserta (Bages) 

Corpus 

12.00 h - Des de l’església de Sant Pere. Processó de Corpus, amb la participació dels gegants vells del 

carrer Viserta. 

 MONTBLANC (Conca de Barberà) 

Corpus 

19.00 h - Des de l’església de Santa Maria. Processó de Corpus, amb la participació del seguici. 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 MORELLA (Ports, País Valencià) 

Corpus 

18.00 h - Processó de Corpus amb la participació del seguici local 

 OLOT (Garrotxa) 

Corpus 

12.00 h - A la plaça Major. Ballada dels gegants de la ciutat i Sardana de Corpus. 

 ONTINYENT (Vall d'Albaida, País Valencià) 

Corpus 

19.00 h - Des de l’església de l’Assumpció de Santa Maria. Processó de Corpus, amb la participació dels 

gegants, els Cabets, la Tartuga i l’Àliga. 

 PAIPORTA (Horta Sud, País Valencià) 

Corpus 

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

 EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

Corpus 

20.00 h - Des de l’església de Sant Pere i Sant Pau. Sortida de la processó, acompanyada pels gegants de 

la ciutat. 

 REUS (Baix Camp) 

Corpus 

10.00 h - Des de l’Ajuntament. Toc de Festa i passejada dels gegants. 

18.45 h  -Des de l’Ajuntament. Anada dels nanos, la Mulassa, els Gegants i l’Àliga a la professó de Cor-

pus. 

19.30 h - Des de la Prioral. Sortida de la professó, acompanyada pel seguici. 

20.45 h - A la plaça del Mercadal. Fi de la festivitat de Corpus amb les darreres ballades dels Nanos, la 

Mulassa, els Gegants i l’Àliga. 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 SALLENT (Bages) 

Enramades 

11.30 h - A la plaça de la Vila. Ballada dels gegants i nans locals. 

A continuació - Inici de la passejada fins a la plaça de Sant Antoni Maria Claret. 

12.00 h - Ballada dels gegants i nans i de l’esbart Vila de Sallent. 

 SANT FELIU DE PALLEROLS (Garrotxa) 

Corpus 

12.30 h - Processó de Corpus acompanyada pels Cavallets, Gegants i Mulassa. 

 SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat) 

Corpus 

18.45 h - Des de la plaça de Lluís Companys. Trepitjada de catifes, amb la participació dels gegants. 

 SITGES (Garraf) 

Corpus 

18.00 h - Des de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Processó de Corpus, amb la participació 

del seguici festiu. 

Recorregut: Baluard, Mirador de Miquel Utrillo, Racó de la Calma, carrer de Fonollar, de la Davallada, de 

Barcelona, de Santiago Rusiñol, de Jesús, Cap de la Vila, carrer de Parellades, de Bonaire, passeig de la 

Ribera, carrer de Sant Pau, Cap de la Vila, carrer Major, plaça de l’Ajuntament i Baluard. 

 SOLSONA (Solsonès) 

Corpus 

10.45 h  - Baixada de la corporació municipal, acompanyada pel seguici. 

12.00 h  - A la plaça Major. Exhibició dels ballets tradicionals d’Óssos, Cavallets, Drac, Nans, Ball de bas-

tons, Àliga i Gegants. 

A continuació - Tronada i pujada fins a la casa consistorial. 

 TARRAGONA (Tarragonès) 

Corpus 

17.45 h - Des de la plaça de la Font. Anada del seguici a professó. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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19.00 h - Des del Pla de la Seu. Professó de Corpus, acompanyada pels gegants de la ciutat i el Magí de 

les Timbales. 

20.15 h - A la plaça de la Font. Ballada conjunta dels gegants. 

 TÀRREGA (Urgell) 

Corpus 

19.00 h - Des de l’església del Cor de Maria. Processó de Corpus, amb la participació dels gegants i l’Àli-

ga. 

 TORREDEMBARRA (Tarragonès) 

Corpus 

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

 TORTOSA (Baix Ebre) 

Corpus 

12.30 h - Des de la Catedral. Sortida de la proceessó de Corpus, amb la participació de l’Àliga, els Cap-

grossos, el Bou, la Cucafera i els Gegants. 

 VALÈNCIA (Ciutat de València, País Valencià) 

Corpus 

12.00 h - Des del Palau de la Generalitat. Cavalcada del Convit, amb la participació dels gegants. 

19.00 h - Des de la Catedral. Inici de la processó de Corpus, acompanyada pels gegants i les roques de la 

ciutat. 

 VALLS (Alt Camp) 

Corpus 

20.00 h - Des de la plaça del Blat. Professó de Corpus, amb la participació dels gegants i l'Àliga. 

 EL VENDRELL (Baix Penedès) 

Corpus 

Tarda - Processó de Corpus, amb la participació del Lleó, l’Àliga i els Gegants. 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 VINARÒS (Baix Maestrat, País Valencià) 

Corpus 

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

 XÀTIVA (Costera, País Valencià) 

Corpus 

18.00 h - Des de la plaça de la Seu. Processó de Corpus, amb la participació dels gegants, els nanos i les 

dansetes. 

Dilluns 30 

 SALLENT (Bages) 

Enramades 

Tarda - Balladetes infantils, amb la participació dels gegantons, i lliurament de xumets 

Dimarts 31 

 CAPELLADES (Anoia) 

Festes dels Barris 

11.30 h - Des de la plaça d’Àngel Guimerà. Passejada de gegants pels carrers del barri del Gegant. 

20.00 h - A la plaça d’Àngel Guimerà. Ballada de gegants. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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El dijous següent a l’octava de Pentecosta, se celebra la festivitat en honor 
del cos de Crist, Corpus Christi, una de les més destacades del calendari 
tradicional. La majoria d’elements que avui dia participen a les festes cata-
lanes tenen les seves arrels a les processons medievals que van sorgir al 
voltant d’aquesta festa, en què es representaven diverses escenes de l’Antic 
i el Nou Testament.  

 

 

Gegants,, bestiari i danses de moltes pobles i ciutats de Catalu-

nya i el País Valencià encara surten avui en dia per celebrar la 

festa de Corpus, tot passant per carrers enramats o engalanats 

amb catifes de flors. Ciutats com València, Barcelona, Castelló, 

Reus, Tortosa, Solsona, Valls o Olot  treuen els seus entremesos 

més destacats en processons que s’han mantingut al llarg del 

temps o que s’han recuperat en les darreres dècades. Tot això, 

sense oblidar la festa de la Patum deBerga, declarada Patrimoni 

Immaterial de la Humanitat, que també té com a origen les fes-

tivitats entorn del Corpus.  

Així doncs, entre dijous i diumenge, una cinquantena de munici-

pis trauran la seva imatgeria al carrer per commemorar la festa 

del Corpus, instaurada al segle XIII pel papa Urbà IV. 

Els gegants del Corpus de Castelló 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Divendres 3 

 VIC-Riera (Osona) 

Pregó i passejada de gegants (Nit) 

Dissabte 4 

 BALSARENY-Els K + Sonen (Bages) 

IV Trobada de Gegants i Capgrossos. V aniversari dels gegantons (Tarda) 

 BARCELONA-Marina (Barcelonès) 

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

 CELRÀ (Gironès) 

VI Trobada Comarcal de Gegants del Gironès i el Pla de l'Estany (Tarda) 

 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-Drac d’Or (Barcelonès) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 LA LLACUNA (Anoia) 

Ballada de gegants (Tarda) 

 EL PONT DE VILOMARA (Bages) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 SANT JUST DESVERN (Baix Llobregat) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA (Vallès Oriental) 

Trobada de Gegants i Capgrossos. XXX aniversari de la geganta Maduixa 
(Matí) 

 LA SEU D'URGELL (Alt Urgell) 

Passejada de gegants (Tarda) 

 VIC-Riera (Osona) 

XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Dissabte 4 i diumenge 5 

 MANACOR (Mallorca, Illes Balears) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Cap de setmana) 

 SANT VICENÇ DE CASTELLET (Bages) 

Fira del Vapor, amb la participació dels gegants (Tot el dia) 

Diumenge 5 

 BARCELONA (Barcelonès) 

I Concurs Nacional de Balls de Gegants de Catalunya (Matí) 

 ARGENTONA (Maresme) 

Tradicional trepitjada de catifes, amb la participació dels gegants (Tarda) 

 LA RÀPITA (Alt Penedès) 

Aplec al Castell de Penyafort, amb la participació dels gegants (Matí) 

 SABADELL (Vallès Occidental) 

Sabadell, Festa i Tradició - Trobada de gegants i Capgrossos (Matí) 

 SANT ADRIÀ DE BESÒS (Barcelonès) 

Adrifolk, amb la participació dels gegants (Matí) 

 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Baix Llobregat) 

Passejada de gegants (Matí) 

 SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès) 

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

 VILANOVA D'ESPOIA (Anoia) 

XVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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I la semana vinent... 
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