Proclamació de Sant Climent de Llobregat
XXXI Ciutat Gegantera de Catalunya.
Actes centrals:
Dissabte 16 de juny
Matí
- 09.00 – Matinades de Grallers – pels carrers de la població
El tradicional Toc de Matinades, amb els grallers “Els Ginjolers”, avisarà a
tota la població de l’inici de la festa. Els grallers oferiran una peça de lluïment
a aquelles cases on se’ls obsequiï amb un refrigeri.
- 10.00 – Xocolatada popular – Plaça de la Vila
Per agafar forces, es convida a tots els infants a gaudir d’una bona xocolata
desfeta.
- 10.30 – Activitats infantils – Plaça de la Vila
Al llarg del matí els infants seran els protagonistes. Podran gaudir d’un seguit
d’activitats per passar-ho d’allò més bé.
- 12.30 – Cercavila amb el Situ – pels carrers de la població
Per tancar aquest matí d’activitats, el Situ no es vol perdre’s la festa, i amb
la seva característica bogeria, ens acompanyarà en un cercavila ben
refrescant pels carrers del poble, amb inici a la Plaça de la Vila i final davant
de Cal Segasta.
Tarda
- 17.30 – Sortida del seguici des de l’Ajuntament per anar a rebre els
Gegants de Catalunya. – Plaça Lluís Companys
Les colles del seguici climentó sortiran de l’Ajuntament acompanyant les
autoritats per anar a rebre els Gegants de Catalunya. Formen part del
seguici el Ball de Fomarians, el Ball de Bastons, el Ball de Cireraires, el Ball
de Gitanes, els Capgrossos i els Gegants, que precediran les autoritats
municipals.

- 18.00 – Rebuda dels Gegants de Catalunya i dels Gegants de Terrassa,
XXX Ciutat Gegantera de Catalunya – Monument de la Sardana
Les autoritats municipals donaran la benvinguda en nom del poble als
Gegants de Catalunya i a l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya,
en representació de tot el món geganter català. Seguidament, el seguici, on
s’hi afegiran els convidats, encapçalarà la tornada cap a l’Ajuntament.
- 18.30 – Pregó i rebuda institucional - Sala de Plens
Les autoritats municipals i la colla gegantera de Sant Climent, donaran la
benvinguda als representants de l’Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya, i als geganters de Villava, convidats d’honor.
- 18.30 – Audició curta de sardanes – Plaça Lluís Companys
Mentrestant, en commemoració del 10è aniversari de la proclamació de Sant
Climent de Llobregat com a Ciutat Pubilla de la Sardana, es realitzarà una
ballada de sardanes a càrrec de la Cobla “Sabadell”, amb la interpretació
de: “Sant Climent Ciutat Pubilla”, “Els Gegants de l’Agrupació” i “En
Climent i la Roser”.
- 19.00 – Inauguració de la placa commemorativa – Plaça Lluís Companys
Al lateral del parterre de l’Àncora s’inaugurarà una placa de commemoració
de la XXXI Ciutat Gegantera de Catalunya i els 25 anys dels Gegants de Sant
Climent. Durant l’acte s’interpretarà la sardana “Per Cireres Sant Climent!”,
a càrrec de la Coral La Vall, acompanyats per la Cobla “Sabadell”.
- 19.30 – Balls de Lluïment – Plaça de la Vila
Els balls que conformen els Seguici Popular de Sant Climent ens oferiran els
seus balls de lluïment, i seguidament actuaran els Gegants de Catalunya i la
imatgeria de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

Nit
- 20.30 – Sopar popular – Plaça del Llegat Comú
Agafem forces, perquè la nit serà llarga! Hi haurà venta anticipada. Entrepà
de botifarra, beguda i el got de la festa per 5€.
- 21.00 – Mostra de Balls dels Convidats – Plaça de la Vila
La comparsa de gegants de Villava (Navarra) ens mostraran la seva riquesa
de balls i danses, amb l’acompanyament musical dels seus gaiteros.
- 22.00 – Espectacle itinerant de cultura popular “PATRIMONIALS” – pels
carrers del poble
Amb l’acompanyament d’una banda de música tradicional, coneixerem cinc
festes patrimonials de Catalunya amagades pels racons de Sant Climent. Un
espectacle únic que ens farà recórrer els carrers de Sant Climent i arribar a
algunes de les festes més emblemàtiques del nostre país. Col·labora: “Els
Gegants Som”.
- 23.30 – Nit de concerts: Ball de Gralles amb “Els Vinardells XXL” + “La
Banddarra” + “Allioli” – Plaça de la Vila
La tradició portada a la modernitat amb les versions del grup de gralles, amb
ampliació de vents metall, “Els Vinardells XXL”, seguides de la música festiva
del grup local “La Banddarra”, i cloent la festa amb el grup de versions
“Allioli” que ens farà gaudir amb les millors cançons d’ahir, d’avui i de
sempre.

Diumenge 17 de juny
Matí
- 09.00 – Passada dels músics – pels carrers del poble
A primera hora, la banda de música tradicional “Els Ginjolers” anunciarà la
festa pels carrers de Sant Climent.
- 09.00 – Plantada de Gegants – Plaça de la Vila

Els gegants representants dels diferents territoris catalans aniran arribant i
s’exposaran a la Plaça de la Vila i voltants, per al gaudi dels assistents.
- 11.00 – Cercavila – pels carrers del poble
Els carrers de Sant Climent s’ompliran de gegants amb la gran cercavila que
començarà i acabarà a la Plaça de la Vila, amb l’acompanyament musical de
la banda que amenitzarà l’entrada a plaça de totes les colles participants.
- 13.00 – Acte central – Plaça de la Vila
Acabada la cercavila arribarà el moment solemne en què Sant Climent serà
proclamada XXXI Ciutat Gegantera de Catalunya, ballant per primera
vegada el “Ball de l’Aniversari” amb en Treball i na Cultura, els Gegants de
Catalunya, i assumint així l’honor i el repte de representar el món geganter
català durant un any.
- 13.30 – Ball final – Plaça de la Vila
Acomiadarem a totes les colles amb una ballada conjunta amb la música de
“Els Ginjolers”, acompanyada d’una traca de fi de festa.
- 13.45 – Tancada gegants – Plaça de la Vila
I com ja és tradició, els Gegants de Sant Climent enfilaran cap al Casal de
Cultura, ara ja acompanyats per en Treball i na Cultura, en Pau i l’Alegria.
- 14.30 – Dinar de germanor – Casal de Cultura
Aquells qui vingueu de més lluny tindreu l’opció de gaudir d’un dinar de
germanor, amb compra prèvia del tiquet.

