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Agenda gegantera de la setmana 

Divendres 25 

 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

El Fet Geganter 

19.00 h - A la Nau. Lliurament dels premis del XVI Concurs Nacional de Fotografia El 

Fet Geganter i inauguració de l’exposició amb les obres guanyadores. 

Dissabte 26 

 BARCELONA-Sant Andreu de Palomar (Barcelonès) 

Festa Major 

10.00 h - Des del recinte de la Fabra i Coats. Passada de lluïment de la colla convidada del Valle de 

Egüés. 

18.30 h - Des de la plaça d’Orfila. Esclat Andreuenc. Seguici festiu de Sant Andreu. 

 MANCOR DE LA VALL (Menorca, Illes Balears) 

XII Trobada de Gegants i Capgrossos 

16.30 h - A Son Morro. Plantada de gegants. 

17.30 h - Inici de la passejada de gegants. 

 ÒRRIUS (Maresme) 

Festa Major 

17.15 h - Des de la Rectoria. Inici de la passejada de gegants amb la colla convidada de Vilassar de Dalt. 

 PUIGCERDÀ (Cerdanya) 
Passejada de gegants (Nit) 

 TERRASSA (Vallès Occidental) 

Acte de Comiat de Ciutat Gegantera 

18.30 h - A la Torre del Palau. Acte de comiat dels gegants i gegantons de l’Agrupació de Colles de Ge-

ganters de Catalunya. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 TORROELLA DE MONTGRÍ (Baix Empordà) 

Fira de Sant Andreu 

19.00 h - Passejada dels dracs i tambors locals. 

Diumenge 27 

 AIGUAFREDA (Vallès Oriental) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

9.00 h - Plantada de gegants. 

11.00 h - Inici de la passejada de gegants. 

13.00 h - Ballada de gegants. 

Colles participants: Argelers de la Marenda (França), Balsareny, les Borges Blanques, Cornellà, Navarcles, 

els Pallaresos, Prats de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, Sant Llorenç Savall, Sant Pere de To-

relló, la Seu d’Urgell, Taradell, Tordera, Vilassar de Dalt i els gegants amfitrions d’Aiguafreda 

 ALTAFULLA (Tarragonès) 

Trobada de Gegantes 

12.00 h - Des de la plaça del Consolat de Mar. Passejada de gegantes. 

Colles participants: la Canonja, el Catllar, Creixell, el Morell, Perafort, la Pobla de Mafumet, Roda de Be-

rà, la Secuita, Vila-seca i els gegants amfitrions d’Altafulla   

 BARCELONA (Barcelonès) 

Congrés Nacional de Gegants i Imatgeria Festiva País Gegant 

Gegants, patrimoni i festa 

CaixaForum 

10.00 h - Inauguració de la sessió. 

10.15 h - “Barcelona, els elements festius de propietat municipal. Els gegants i caps grossos de la ciutat. 

Síntesi d’una recerca”, a càrrec d’Amadeu Carbó. 

11.45 h - “Els elements festius, una tradició patrimonial al servei de l’oci modern”, a càrrec d’Albert 

Rumbo. 

12.30 h - “Dimensió social i econòmica”, a càrrec d’Oriol Cendra. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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13.15 h - “Identitats complexes: la protecció del patrimoni immaterial”, a càrrec de Carles Freixes. 

16.30 h - “Projecte educatiu: Gegants a l’Escola”, a càrrec de Marcel Pallejà. 

17.00 h - “La construcció i restauració d’imatgeria: experiències universitàries”, a càrrec de Judith 

Camps. 

17.30 h - “Prevenció de lesions anatòmiques dels geganters”, a càrre de Meritxell Royuela. 

18.30 h - “El drac, entre el mite i la festa”, a càrrec de Jan Grau. 

19.15 h - “Fonts documentals per a la investigació”, a càrrec de Daniel Villarrubias. 

 BARCELONA-Sant Andreu de Palomar (Barcelonès) 

Festa Major; Trobada de Gegants i Capgrossos 

10.30 h - Des del carrer del Segre. Sortida del seguici festiu per anar a la tronada. 

12.00 h - Inici de la passejada de Festa Major. 

Colles participants: Balaguer, Barcelona (Barceloneta, Casc Antic, Horta-Guinardó, Nou Barris, Pi, Sant 

Jaume, Trinitat Vella, Vallespir), Cardona, Castellbisbal, Castelldefels, Esparraguera, Moja, Molins de Rei, 

Montblanc-Amics dels Gegants, Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve de Palautordera, Teià, Valle de Egüés 

(Navarra) i els gegants amfitrions de Sant Andreu de Palomar de Barcelona 

 CASTELLCIR (Vallès Oriental) 

Festa Major 

12.00 h - A la plaça de l’Abat Escarré. Ballada dels gegants locals. 

 MONTORNÈS DEL VALLÈS (Vallès Oriental) 

Fira de Sant Sadurní 

11.30 h - Des de la plaça de Joaquim Mir. Inici de la passejada dels gegants locals. 

 ÒRRIUS (Maresme) 

Festa Major 

10.30 h - Des de la rectoria. Sortida del gegant local per anar a recollir les autoritats. 

A continuació - Passejada fins a la Pèrgola i ballada del gegant. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 LA ROCA DEL VALLÈS (Vallès Oriental) 

Festa Major; VII Història de gegants 

10.00 h - A la plaça de l’Església de Sant Sadurní. Plantada de gegants, amb la colla convidada, els ge-

gants de Girona. 

11.30 h - Inici de la passejada de gegants. 

13.00 h - A la plaça de l’Església. Ballada de gegants. 

 SANT ANDREU DE LLAVANERES (Maresme) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

11.30 h - Des del carrer dels Pintors Masriera. Inici de la passejada de gegants. 

Colles participants: Cabrils, Calafell, Calella, Canovelles, la Llagosta, Llinars del Vallès, Sant Celoni, Sant 

Julià de Lòria, Mataró-Sant Simó, Sant Vicenç de Montalt, escola Jaume Llull i els gegants amfitrions de 

Sant Andreu de Llavaneres 

 SANT ANDREU DE LA BARCA-Aigüestoses (Baix Llobregat) 

XXI Trobada de Gegants i Capgrossos. X aniversari de la gegantona Ètnia 

10.30 h - Al parc de la Solana. Plantada de gegants. 

A continuació - Inici de la passejada de gegants. 

Recorregut: carrer del Perú, avinguda de Guatemala, carrer del Llobregat, de la Riera de Canals, de Pare-

ra, Major, de Joan Archs, del Montseny, de la Font, plaça de la Font de la Roda, carrer de Sant Josep Ori-

ol, plaça de la Pau, passeig del Parlament de Catalunya, carrer de Catalunya, plaça de Catalunya, carrer 

de Catalunya, del Doctor Fleming i v. de l’Esport. 

Colles participants: Barcelona-Nou Barris, Corbera de Llobregat, Piera, el Prat de Llobregat-Mare de Déu 

del Carme, Sant Boi de Llobregat, Sant Boi de Llobregat-Casablanca, Sant Just Desvern, Tavertet, Torre-

jón de Ardoz (Madrid) i els gegants d’Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca   

 SANT SADURNÍ D’ANOIA (Alt Penedès) 

Festa Major 

11.00 h - Des del carrer del Raval. Passejada del seguici local. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 TORROELLA DE MONTGRÍ (Baix Empordà) 

Fira de Sant Andreu 

12.00 h - Des de la plaça de la Vila. Passejada dels gegants locals. 

Dimecres 30 

 BARCELONA-Sant Andreu de Palomar (Barcelonès) 

Festa Major 

19.00 h - Des de la plaça de la Pomera. Anada a ofici dels gegants del districte. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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L’activitat destacada 

 

 

Aquest cap de setmana, te-
nen lloc tres esdeveniments 
destacats del calendari ge-
ganter: el lliurament de pre-
mis del Concurs Nacional de 
Fotografia “El Fet Geganter” 
a Sant Feliu de Llobregat, la 
cloenda de la Ciutat Gegan-
tera 2015 a Terrassa i la 
sessió de País Gegant 
“Gegants, Patrimoni i Festa” 
a Barcelona. Tres activitats 
molt diferents en àmbits 
molt diversos que tenen els 
gegants i les seves diverses 
vessants com a punt comú. 

 

 El divendres 25 a les 19.00 hores i a la 

Nau de Sant Feliu de Llobregat, es farà 

entrega dels premis del XVI Concurs 

Nacional de Fotografia El Fet Gegan-

ter, a més d’inaugurar l’exposició amb 

les obres guanyadores i presentades. 

Dissabte 26 continuaran les activitats 

a Terrassa, amb la Festa de Cloenda de 

Ciutat Gegantera de Catalunya 2015. Després de tot un any representant el món geganter i l’Agrupació 

amb la custòdia d’en Treball i na Cultura, el Pau i l’Alegria, toca posar punt i final al seu trajecte. 

A partir de les 18.30 hores, a la Torre del Palau, es realitzarà el comiat de la imatgeria amb una mostra 

de balls que clourà amb el Ball Nou, ballat per primera vegada pel Grup de Geganters de Terrassa. Fina-

litzada la mostra de balls i per cloure l’acte, la colla egarenca entregarà la imatgeria a l’ACGC, que la 

custodiarà fins a la propera Ciutat Gegantera. 

Per acabar el cap de setmana, i com ja sabeu, el diumenge 27 se celebrarà la darrera sessió d’enguany 

del congrés País Gegant al CaixaForum de Barcelona, amb motiu del patrimoni i la festa. Podeu trobar 

més informació al web www.paisgegant.cat. 

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


 

Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya       -       www.gegants.cat       -        agrupacio@gegants.cat                       8 

I la semana vinent... 

Dissabte 3 

 BALAGUER (Noguera) 

Participació dels gegants a la fira de Santa Llúcia (Tot el dia) 

Dissabte 3 a diumenge 18 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Sortida de la Carassa per la Fira de Santa Llúcia (Matí) 

Diumenge 4 

 LLINARS DEL VALLÈS (Vallès Oriental) 

Passejada de gegants. Amb una colla convidada especial (Matí) 

 TIVISSA-Avall (Ribera d'Ebre) 

Passejada de gegants (Tot el dia) 

Dimarts 6 

 MALGRAT DE MAR (Maresme) 

LIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

Dimecres 7 

 CASTELLDEFELS (Baix Llobregat) 

Passejada de gegants (Tarda) 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Les darreres novetats 

SANT LLUÍS                                     

(Menorca, Illes Balears) 

  Joan Flametes 

 (Foto: Menorca.info) 

SANT CELONI-Avet Roig                    

(Vallès Oriental) 
 (Foto: Facebook — Imatgeria Festiva 

 Guardi) 

 

ESTRENES DE FIGURES 

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

