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Presentació
Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya

Torna el calendari del Món Geganter. Un calendari impulsat per 

l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, que vol ser el 

calendari de referència per tot el món geganter català.

Enrere queden les festes de l’any 2012, amb una gran Ciutat 

Gegantera de Catalunya celebrada a Masquefa, que va reduir un dia 

de les seves activitats, o la atípica Fira del Món Geganter, celebrada 

a la ciutat de la nostra seu social, Sant Feliu de Llobregat, ambdós 

casos, com a conseqüència de l’actual manca de recursos.

Un altre fet destacat de l’any passat, va ser el premi que va atorgar 

l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) a la revista 

“GEGANTS”, en reconeixement als seus 25 anys de trajectòria a la 

Nit de les Revistes en Català, que celebra anualment l’APPEC.

També cal destacar la presència de la nostra imatgeria a fora 

del nostre país, a les poblacions de Steenvoorde, a la regió de 

Nord-Pas-de-Calais, o Budapest, capital de Cracòvia, on hi van 

participar els capgrossos.

Com a novetat, cal destacar el I Premi Santa Cecília, pensat per 

potenciar la música per a gegants i figures festives, que va tenir una 

molt bona acollida entre els nostres músics i els d’altres camps de la 

cultura popular.

Per altra banda, cal destacar la unitat que hi continua havent dins 

el món geganter. Prova d’això, són les 13 trobades comarcals de 

gegants que hi van haver l’any passat a Catalunya. 

Per aquest any, ja tenim confirmades les dues festes anuals 

de l’ACGC, la Ciutat Gegantera de Catalunya a la població 

Portada

Seguici
Alba Collel Roure

Majestuòs
Marc Ramonet Caelles
1er Premi “El fet Geganter 2012”

maresmenca de Calella els dies 10, 11 i 12 de maig, i la Fira del 

Món Geganter a la comarca del Bages. Concretament, a Sallent, 

els dies 12 i 13 d’octubre.

A part d’aquestes dues fites anuals de l’ACGC, aquest any celebrarem 

una efemèride molt especial: El 25è aniversari dels nostres gegants, 

en Treball i na Cultura. Com no podia ser d’una altra manera, els 

nostres gegants tornaran a aparèixer a Montserrat el dia 28 d’abril. 

A partir d’aleshores, seran ells qui tornaran a representar a la nostra 

entitat, i les seves rèpliques, estrenades a Miravet en motiu del seu 

20è Aniversari, romandran exposades a la nostra seu social, “La Nau, 

Cultura i Tradicions”, perquè tothom les pugui visitar.

Podeu consultar aquesta i les altres activitats geganteres, agrupades 

en aquest calendari, per poder seguir de bon a prop tots els 

esdeveniments relacionats amb el món geganter.

Desitgem que aquesta nova edició del calendari sigui tan profitosa 

com les anteriors.

Atentament,

David Roy i Comas
President de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya



Calendari del Món Geganter 2013 
Trobades, sortides i festes amb gegants i capgrossos44 5

Presentació
Coordinadora de Geganters 
de Barcelona

A la Coordinadora de Geganters de Barcelona ens fa molta il·lusió 

poder participar en l’elaboració d’aquest calendari que recull les 

principals trobades geganteres que s’organitzen arreu del país... i 

Barcelona és una part molt important del país.

Agraïm la generositat de l’Agrupació compartint amb nosaltres la 

realització dels continguts d’aquesta publicació i celebrem aquest 

fet com una demostració de que l’apropament que des de fa temps 

s’està produint entre les nostres entitats no és només un parlar, sinó 

que es tradueix en fets concrets.

Pel que fa als continguts podreu trobar 2 articles que parlen de 

les nostres dues festes grans: la Mercè, calurosa, multitudinària 

i exigent, i Santa Eulàlia, més freda climatològicament parlant, i 

també més reposada i íntima.

També podreu trobar 2 articles més amb temes de fons, un que 

ens parla de les Cases de la Festa i de la seva importància en les 

noves estructures de la Cultura Popular i un altre que pretén fer una 

modesta radiografia sobre com i en quina situació es troba el 

món geganter i algunes pistes de cap on hem d’anar, al nostre 

antuvi, és clar.

Estem segurs que no tots compartireu les nostres opinions i que, 

possiblement generarem certa polèmica. Però justament es tracta 

d’això, de generar polèmica que justifiqui i creï debat i diàleg... el que 

més necessita, avui dia, el nostre món geganter.

Esperem que aquesta col·laboració amb l’Agrupació endegui una 

llarga llista de realitzacions conjuntes que ajudin al nostre món, 

al món dels gegants, a difondre’s i arribar a un cada cop més gran 

sector de la població.

Toni Lucena Cruz
President de la Coordinadora de Geganters de Barcelona
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D’aquí a 11 anys, si Déu vol!!!, estarem celebrant un aniversari 

molt especial: 600 anys de la primera referència escrita d’un 

gegant a Europa (o el que és el mateix, al Món) i va a ser a 

casa nostra: una referència continguda dintre del Llibre de 

les Solemnitats de Barcelona, en les seves primeres planes.  

És el volum 3, i els 2 primers no s’han pogut conservar, per la 

qual cosa hom pot imaginar que és més que probable que 

els gegants siguin més antics que el 1424 que celebrarem. 

Però en història les fonts documentals són irrenunciables i si 

quelcom no es pot demostrar documentalment cau dins del 

purgatori de la mera conjetura o  de l’especulació... 

Val a dir que aquests 600 anys són compartits amb els 

companys de diables i del bestiari i, probablement algun 

àmbit més. 600 anys potser és un bon moment per fer 

una aturada en el camí, per veure d’on venim, per mirar 

qui som i, sobretot, per reflexionar sobre on volem anar o 

què volem ser de grans... Bé, grans ja ho som, però aspirem 

a ser-ho molt més, no?

En aquest article volem fer una 
breu reflexió sobre alguns dels 
temes que, en l’actualitat, afecten 
al món geganter.

El fet geganter és, sense cap mena de dubte, el més difós 

entre tots els fets de la cultura popular. Podem presumir de 

que no  a cada poble hi ha una colla de diables o tenen una 

bestia de foc, ni un esbart o uns bastoners, i molt menys colla 

castellera. Però sí que podem dir que, molt probablement, 

tenen una parella de gegants i que, si tenen aquests gegants, 

difícilment no tenen colla que els porti, però sí que podem 

assegurar que, per la festa major fan un esforç i els treuen al 

carrer per fer-los ballar.  “Els Gegants fan festa”, qui no ho ha 

sentit dir algun cop.

A més, la nostra distribució geogràfica és molt homogènia. 

Pràcticament estem a tota Catalunya, sense distinció de 

zones, i és més, de fet, actuem d’important lligam entre els 

antics territoris de parla catalana: hi som al Principat, a les 

Illes, al País Valencià, a la Catalunya Nord, a la Franja,a més de 

moltes altres zones no catalano-parlants. 

Aquesta és la nostra força i, com alguna vegada hem pogut 

sentir a algun alt càrrec de Cultura Popular de la Generalitat: 

si estiguéssim units no hi hauria qui ens parés, seríem 

una força imparable. Bé, tampoc és que es tracti de passar 

per sobre de ningú, Déu nos en guard!!! Només es tracta 

d’ocupar el lloc que ens pertoca.

De tots és coneguda la ja tradicional mala relació entre les 

grans entitats geganteres del país, almenys fins ara. Des 

de ja fa 2 o 3 anys les coses estan canviant i s’està produint 

per part de les diferents juntes de les entitats un important 

esforç de generositat i enteniment per poder superar les nostres 

diferències i construir quelcom que beneficiï al Món Geganter i 

el faci créixer en una única direcció. És el que alguns han volgut 

anomenar la Pax Gegantera. Potser no es camina tan ràpid com 

a molts ens agradaria, però almenys es camina.

7

Radiografia 
del Món 
Geganter
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La veritat és que, des del nostre punt de vista no hi ha un 

altre camí que la unió i l’enteniment i, si volem ser algú quan 

siguem grans, hem de començar per aquí. Mirem, sinó, als 

Castellers. Més diferències que poden haver entre algunes 

colles no la trobarem entre els geganters, però quan cal 

remen tots junts. Potser per aquesta raó, entre altres, ells han 

arribat a ser Patrimoni de la Humanitat. Felicitats.

I ja que parlem de ser Patrimoni de la Humanitat, és una fita 

que compartim tots com a desitjable? O ens és igual?

Molts són els temes que ens diferencien als geganters 

d’un o altre lloc i potser és el moment d’abordar-los, sense 

complexos.

La contraposició del “model fal·lera” envers el “model formal” 

(per dir-li d’alguna manera). Potser és el tema que aixeca 

més ampolles. Són dues maneres ben diferents d’entendre 

la forma de portar gegants. Sense voler entrar en discussions 

prematures, als barcelonins se’ns fa incòmode veure una 

colla enmig de la Cavalcada de la Mercè cridant a veu en crit 

“Fal·lera”, fet que per a alguns és la seva essència com a colla 

gegantera. Són dues postures difícils de conciliar, però no 

ens cal definir un “model estàndard” d’obligat compliment 

per part de tothom, sinó més bé d’establir unes normes 

de convivència que ens permetin respectar el tarannà dels 

altres sense trepitjar massa ulls de poll. Com? Doncs d’això 

és del que hem de parlar... Aquest és el camí.

Les formacions musicals que acompanyen als gegants 

sempre han estat força diverses i variades: grallers, tres 

quartans, ministrers, cobles, flabiolaires, bandes de música, 

experimentals... La riquesa dels grups musicals sempre ha 

contribuït a fer més ric el nostre Món Geganter i la diversitat 

sempre han conviscut en harmonia, mai millor dit. 

Però des de fa uns anys han irromput en les nostres 

cercaviles grups de percussió, combos, etc..., formacions 

majoritàriament percussionistes que han elevat el nivell 

sonor de les nostres cercaviles i que, en molts casos, no són 

ben vistes per amplis sectors, no ja de músics, sinó també de 

geganters i, fins i tot, del nostre públic fidel. I també hauríem 

de parlar de les músiques que es toquen, però això entra en 

el terreny de la fal·lera si o no...

El model gran Trobada de Gegants envers el actes en petit 

format. Hi ha qui veu les grans Trobades com, per exemple, 

les ciutats geganteres, on podem trobar centenars de 

parelles de gegants amb els seus corresponents geganters 

com manifestacions massives amb molt de múscul però 

amb poc atractiu per a l’espectador i, fins i tot, per al propi 

geganter que, sovint acaba cremat després de moltes 

hores d’espera per només poder moure el gegant uns pocs 

centenars de metres... Enfront cada cop són més freqüents 

reduïdes, cercant la qualitat de les figures, o la qualitat dels 

balls, o dels músics, o de la colla, o tot plegat...

També hem de parlar de les figures. Des d’aquella definició 

del I Congrés de Cultura Popular on definia als gegants com 

a “figura antropomòrfica”, és a dir, amb forma humana, han 

canviat molt les coses. O canviem la definició (el més correcte, 

segons el meu parer) o comencem a deixar d’anomenar 

gegants a allò que no ho és. 

Però també hauríem de parlar de l’estètica. No tot el que és 

nou i surt al carrer és digne de fer-ho. No ho són moltes de les 

figures antigues, però aquestes ja hi són. El que és una pena 

és que algunes figures surtin al carrer amb determinades 

estètiques.

I ja que parlem de constructors, també podríem discutir si és 

ètic que un artesà modifiqui la creació d’un altre o no...

I també hauríem de parlar d’història, d’on venen els 

gegants, d’investigacions, de teories i de certeses, de meres 

imaginacions o de fets demostrables i posar-nos d’acord en 

quina és la nostra història.

I de la transversalitat territorial. Si els nostres gegants són 

els mateixos que apareixen a altres territoris estatals, per no 

parlar dels europeus, que sembla més improbable...
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I d’educació i cultura popular. Demanar un programes 

seriosos, rigorosos, aplicables, i que s’apliquin, que mostrin  

a les noves generacions que és això de la cultura popular 

catalana i els seus diferents àmbits.

I també de... Bé, suposo que hi afegiríeu moltes coses.

És evident que ens cal seure’ns a parlar. Ja sigui en forma de 

congrés, de seminari, de cicle de xerrades, de xarxa social, o 

de tot plegat... 

No és tard per fer-ho, encara hi som a temps, el que és 

important, però, són dues coses: 

Ser inclusius, no excloure ningú d’aquest diàleg. No es 

pot entendre el Món Geganter sense les Entitats que el 

conformen actualment, tinguin la grandària que tinguin o 

l’àmbit territorial que ocupin.

Ser generosos, ser capaços d’escoltar i d’entendre i acceptar 

les realitats i opinions dels altres. Sovint ens creiem en 

possessió de la veritat i, normalment, s’acaba demostrant 

que no és així.

El que se’ns planteja per endavant és un repte important però 

a la vegada enriquidor i atractiu. Per als que ens estimem els 

gegants treure’ls al carrer i fer-los ballar és molt més que un 

passatemps de cap de setmana, com qui juga a bitlles. 

És un sentiment i cal que aquest sentiment el compartim i 

el posem en consonància amb el de molts altres que també 

s’estimen els gegants, encara que no siguin els nostres o no 

facin de la mateixa manera.

7
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Masquefa
Ciutat 
Gegantera 
2012

Benvolguts geganters

Ja fa unes quantes hores de sol i lluna que, al so de la 

gralla i el tabal, hem passejat a en Pau, l’Alegria, en Treball 

i Na Cultura per arreu del nostre país. Carrers, carrerons, 

avingudes i places plenes de gom a gom per gaudir de la 

cultura gegantera, somriure a cada pas de gegant i gaudir de 

la bona música i els balls de tots els gegants que en un lloc o 

altre, geganters i grallers: homes, dones, joves i menuts han 

donat el millor que hom porta a dins per fer de la nostra festa 

quelcom més.

Aquest és el sentiment que ens acompanya a cada trobada, 

perquè ser els portadors, balladors i músics dels Gegants i 

Gegantons de l’Agrupació és més que portar i fer ballar uns 

gegants, som tots i cada un dels que formeu la gran família 

gegantera del nostre país: l’esperit, l’empenta, el seny, la 

il·lusió, la valentia i el coratge que tots porteu al cor.

Ja estem arribant al bell mig d’aquest any de Ciutat 

Gegantera 2012, ho diem amb el cor encongit i la boca petita, 

ja comencem a sentir l’enyorança del comiat...

El Ball Nou ja ha entrat al nostre dia a dia, notes harmonioses 

que fan solemnes la mirada d’En Treball i Na Cultura quan 

s’acosten l’un a l’altre, giravolten i es deixen estimar per tots 

nosaltres.

Abans de posar el punt i final d’aquest sentit escrit , no volem 

oblidar-nos d’agrair cada gest solidari, de complicitat, suport 

i entusiasme de la Junta Directiva, del Cos dels Monitors i de 

totes aquelles persones que amb aquest any que Masquefa 

és Ciutat Gegantera han participat, han descobert de nou o 

s’han retrobat amb el fet geganter i han posat el seu granet 

de sorra per seguir creixent.

I ara, amb el vostre permís, seguirem gaudint de la bona 

companyia d’En Pau i l’Alegria, d’en Treball i Na Cultura, i 

d’aquest gran honor que és ser la colla que els estima i en té 

cura, juntament amb els Grallers de la Llacuna i els portadors 

de la comarca: en Pep, en Lluís i en Ramon, la Colla de 

Geganters de Masquefa estem preparats per venir a visitar-

vos quan ho desitgeu.

Us esperem a tots a la nostra Festa de Cloenda de Ciutat 

Gegantera 2012, el segon cap de setmana del mes d’abril.

Fal·lera Gegantera per molts anys!

Colla de Geganters i Grallers de Masquefa, Ciutat Gegantera 2012
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Santa 
Eulàlia i 
els Gegants
La Festa Major d’hivern de 
Barcelona, protagonitzada 
pels més menuts.
Barcelona sempre ha estat devota de Santa Eulàlia. De 

fet, és un dels noms que més dones porten i una de les 

santes més conegudes a la ciutat. 

Santa Eulàlia neix el segle IV i va patir tretze martiris (tants 

com anys tenia) per voler defensar la seva cristiandat 

davant els romans. És aquest el caràcter que refermen els 

barcelonins, de creure en el que són, de ser perseverants i 

valents davant de qui els oprimeix. 

Al segle XVIII ja es celebraven actes religiosos i petites 

festes però no és fins el 1983 que les colles del Pi i la Plaça 

Nova decideixen celebrar una festa en homenatge a la 

Santa. L’any 1985 s’impulsen com a Festes de Ciutat Vella, 

i l’any 1997 es converteixen en les de tota la ciutat. Un 

any més tard neix la gegantona Laia, que s’ha convertit 

en el símbol de les Festes i que és estimada per tots els 

nens de la ciutat.

Malgrat cada any hi ha canvis en unes Festes que es 

troben en constant evolució, se’ls ha atorgat un ritual 

festiu singular que no es troba en cap altre lloc del país 

i que els ciutadans reconeixen com a propi. També cal 

destacar la voluntat de ser una Festa Major dedicada als més 

menuts, ja que Santa Eulàlia va morir quan era una nena.

Precisament, els actes organitzats per la Coordinadora 

de Geganters de Barcelona són aquells que tenen com a 

protagonistes als nens de la ciutat. Són la Mostra i la Trobada de 

gegantons infantils i d’escola i la Ballada de gegantons.

I és que el dissabte de les Festes és el dia dedicat als més menuts. 

Pel matí, milers de nens acompanyen als seus propis gegantons 

i capgrossos que han creat a les escoles en una cercavila pels 

carrers del centre de la ciutat. Surten de la Casa de Caritat (lloc 

on han estat exposats des de dissabte anterior per tal que en 

gaudeixin tots els ciutadans) i planten a la plaça dels Àngels. 

Des d’allà, passant per la Rambla, arriben a la plaça de Sant 

Jaume. La tradició no escrita diu que els reben els gegants de 

la Ciutat, ja que des del 1910 són patrimoni de tots els nens, a 

proposta del poeta Joan Maragall. A la plaça, després de passar 

per sota del Penó de Santa Eulàlia, i un cop han arribat tots els 

participants, té lloc el ball final encapçalat per la gegantona Laia 

i la gegantona Crespinella, de la Coordinadora.

A la tarda, en aquest cas els gegantons de les colles de la ciutat, 

omplen també la plaça de Sant Jaume per iniciar la Ballada 

de gegantons. L’acte neix per tal de motivar a les colles de la 

ciutat a fer balls propis pels seus gegantons. També per separar 

els gegantons “oficials” dels de les escoles, ja que va arribar 

un moment en què les escoles es van multiplicar, fins a les 

més de cinquanta que surten actualment. Tornant a la tarda, 

a banda dels barcelonins, també es conviden a gegantons i 

elements festius infantils (bèsties, balls, capgrossos...) d’arreu 

del país, seleccionats per ser peces de gran valor, pel seu ball i per 

representar els seguicis infantils de les seves poblacions. Després 

de la Ballada (que es fa dalt l’escenari) les figures marxen en 

cercavila fins a Santa Maria del Mar, on els nens participants 

gaudeixen d’un berenar.

En definitiva, tres actes que basteixen les Festes de Santa 

Eulàlia, unes celebracions singulars i pròpies de la Ciutat 

Comtal i que, malgrat tenir un protocol recent, la genuïtat 

barcelonina ha fet que els ciutadans les reconeguin com a 

pròpies i imprescindibles.

INFORMACIÓ

Què? Festes de Santa Eulàlia.

Quan? Del 9 al 17 de febrer de 2013.

On? Barcelona (Barcelonès)

Més! A banda dels actes infantils, també hi trobareu el Correfoc, el 

Seguici de Santa Eulàlia, Els Protocols de l’Àliga o La Passejada de les 

Laies, tots ells actes 100% barcelonins. 

Webs: www.gegantsbcn.cat i www.ccgbcv.cat 

Per a més informació: La Casa dels Entremesos. Centre de difusió de 

cultura popular barcelonina. Plaça de les Beates, 2. 08002 Barcelona.

IMPRESCINDIBLE:

“Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona”  

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

“Barcelona Emociona. Festes i tradicions.” de Roger Costa, 

 Trinitat Gilbert i Oriol Pagès.

“Imatgeria festiva de la Ciutat Vella de Barcelona” i 

 “Altíssims senyors, nobles bèsties” de Xavier Cordomí.

“Les Festes de Barcelona” de Jordi Pablo.
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Sant Feliu 
de Llobregat
Fira del Món 
Geganter 2012
La VI Fira del Món Geganter, 
ha estat una fira diferent a 
les edicions anteriors, a nivell 
d’assignació, organització i 
dificultat per la seva realització

Determinar la població que acolliria la fira va ser la primera 

dificultat. Degut a les tristament famoses retallades per 

la crisi, pocs ajuntaments es veien capacitats d’assumir les 

despeses d’organització. Finalment, l’Agrupació va proposar 

a l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, juntament amb les 

dues colles de gegants de la població, que es fessin càrrec de la 

fira, i aquests van accedir.

El pressupost era molt limitat, augmentant la dificultat 

organitzativa significativament. A aquestes dificultats se’ls hi 

va sumar, a pocs dies de l’inici de la fira, dos problemes afegits: 

El primer, va ser l’anunci de la colla de Sant Feliu Ciutat, de que 

no participaria a la fira per raons alienes a l’organització. El 

segon, eren les nefastes previsions meteorològiques pel cap de 

setmana de la fira. Aquests problemes, van desencadenar en 

una reacció ràpida per part de tots els implicats en els diferents 

actes de la fira, per tal de mitigar-los el màxim possible.

El dissabte 20 d’octubre, va començar el dia ennuvolat però 

sense pluja. Els vint-i-tres expositors, van muntar les parades 

sense incidents i l’acte inaugural es va poder realitzar amb poc 

públic i l’acompanyament de grups tabalers de Sant Feliu de 

Llobregat. 

Les activitats de dissabte, es van anar realitzant amb normalitat 

fins la tarda. Sens dubte, un dels actes més emotius d’aquesta 

fira va ser la xerrada “El món geganter: Moviment integrador”, 

amb ponents geganters amb diferents minusvalideses (invident, 

paralític de cintura cap avall amb paràlisi cerebral i síndrome de 

Down), demostrant que amb esforç i voluntat, es pot superar 

qualsevol barrera física o psíquica. 

Addicionalment a la xerrada, també hi van haver mostres de 

balls, músics i l’actuació de l’esbart de Sant Feliu. Va ser acabant 

aquesta actuació, que la climatologia va fer un canvi negatiu, 

pel que l’organització va optar per realitzar la mostra de músics i 

l’espectacle a dins de la sala Iberia.

L’espectacle “Què li passa a la Mamelluda?”, creat i dirigit pel 

cos de monitors de balls de gegants de l’Agrupació, amb la 

participació de diversos gegants, capgrossos i bèsties, i amb el 

grup Canya Borda, va ser tot un èxit, tant a nivell de qualitat com 

d’espectadors.

La jornada va acabar amb una sessió de punxa-discos pels 

més noctàmbuls, que van omplir la sala Iberia fins a altes 

hores de la nit.

Diumenge, després de tota la nit plovent, va despertar ennuvolat, 

però sense aigua. Els expositors van poder tornar a muntar les 

seves parades i les colles van treure la seva imatgeria a la plaça 

Lluís Companys.

Les activitats, es van poder realitzar com estaven programades: 

La xerrada “La fal·lera pels gegants”, on es van mostrar hobbies del 

món geganter, la passejada pels carrers de Sant Feliu de Llobregat 

de la imatgeria, la presentació d’una desena de noves figures i l’acte 

més esperat, el descobriment de la població organitzadora de la 

fira 2013, la vila bagenca de Sallent, que acollirà la VII Fira del Món 

Geganter els dies 12 i 13 d’octubre de 2013.

La fira, es va clausurar amb els discursos de les autoritats i 

els balls protocol·laris dels gegants de l’ACF de Sant Feliu de 

Llobregat i els de la imatgeria de l’Agrupació, finalitzant just en 

el moment que començava la pluja.

Sens dubte, aquesta fira serà recorda pels organitzadors com 

una de les més dures i estressants, però tot i les dificultats, 

es va dur a terme, i els visitants no van haver de patir aquests 

problemes. Com diu la dita, allò que et pot destruir et fa enfortir, 

i la comissió de la fira, pot donar fe que realment és així.
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La Mercè
 la festa major 
de Catalunya
Una festa intensa on tot
 és multitudinari

Quan ja fa dies que tothom ha acabat les vacances i molts de 

nosaltres ja ni les recordem... va i arriba la Mercè per donar per 

acabat l’estiu.

Coneguda és de tots la llegendària lluita entre la Mercè i Santa 

Eulàlia per esdevenir la patrona principal de Barcelona i la 

història de les pluges llençades per cadascuna d’elles contra 

la seva contrincant. La història de la Mercè té que veure amb 

aparicions de la Verge a Reis i mossens, amb ordres mercedàries, 

amb plagues de llagostes, etc... Si us interessa la història podeu 

trobar-la a  www.gegantsbcn.cat/merce. 

Pel que fa a allò que més ens ha portat aquí, els gegants, la 

Mercè esdevé la gran Festa Major de Barcelona a partir del 

1902, any en el que Cambó bastí unes festes que anomena 

“La Festa Major de Catalunya” i en els que va aplegar a la nostra 

ciutat a la gran majoria de representacions festives populars del 

nostre país. Des de llavors la Festa ha viscut paral·lelament als 

esdeveniments polítics i socials de la nostra història i han anat 

minvant i reeixint en consonància.

Des del 1983, any de la seva creació, la Coordinadora de 

Geganters de Barcelona ha tingut com a un dels seus principals 

objectius l’organització, promoció i realització dels actes de 

gegants dins les Festes de la Mercè. Començà  per la Cavalcada, 

l’any 1985, i des de llavors ha fet créixer molt la Festa tant pel 

que fa a la participació de figures, per la quantitat d’actes i per 

l’augment de la seva qualitat i diversitat.

Fins a 10 actes de gegants podeu trobar, almenys, en les Festes 

de la Mercè, dels quals 8 organitzats per la Coordinadora.

• La Mostra de Gegants, exposició de tots els Gegants de la 

Ciutat de Barcelona en un entorn únic i captivador, el Pati 

Manning. Exposició que s’inicia entre 7 i 10 dies abans de 

l’inici de les Festes per a que tothom pugui gaudir dels nostres 

gegants amb calma i repòs.

• El Concert de Gralles, motiu d’orgull per a la Coordinadora que 

ja fa 12 anys que celebra aquest esdeveniment únic durant la 

resta de l’any a la Ciutat de Barcelona.

• El Toc d’Inici, organitzat per la Coordinadora de Ciutat Vella, 

i en el que els Gegants de la Ciutat i els Capgrossos Macers 

tenen un adequat protagonisme.

• La Xambanga de Gegants, l’acte més esbojarrat i transgressor 

durant les Festes i que és una oportunitat per als geganters 

per lluir el seu vessant més festiu.

• Les Matinades de Grallers, on en els nostres músics, 

acompanyats de la resta de músics de la Cultura Popular 

Barcelonina desperten als seus conciutadans i els preparen 

per a la Festa.

• El Seguici d’Autoritats i l’Anada a Ofici dels Gegants de la 

Ciutat, acompanyant als Seguici Consistorial fins a la Basílica 

de la Mercè. Organitzat per la Coordinadora de Ciutat Vella.

• La Mostra de Balls, en la que els geganters de la nostra ciutat 

volen lluir-se i mostrar als seus conciutadans allò que millor 

saben fer: ballar gegants.

• La Passada de Nans i Gegants del Matí de Festa Major. La 

nostra cercavila preferida en la que ens capbussem en un 

bany de multituds pels carrers de la Ciutat Vella barcelonina.

• La Cavalcada de la Mercè, l’acte més tradicional i multitudinari, 

en el que espremem les nostres darreres energies després 

d’uns dies esgotadors, acompanyats de companys i amics 

geganters d’arreu del país.

• El Toc a Plegar, l’acte més nou, però també el més entranyable, 

amb el qual els Gegants de la Ciutat donen per acabada la 

Festa i retornen a la que és la seva casa durant l’any: el Palau 

de la Virreina.

En resum, uns dies esgotadors però apassionants, on els 

geganters de Barcelona donen tot el millor que tenen dintre seu 

per fer de les Festes de la Mercè unes festes en les que tothom, 

barcelonins o no, gaudeixin de la nostra, de la seva Festa.

INFORMACIÓ

Què? Festes de la Mercè.

Quan? Del 15 al 24 de setembre de 2013.

On? Barcelona (Barcelonès)

Més! A banda dels actes de gegants podreu trobar representacions 

de pràcticament tots els àmbits de la Cultura Popular i Tradicional 

Catalana. 

Webs: www.gegantsbcn.cat i www.ccgbcv.cat 

IMPRESCINDIBLE:

“Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona”  

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

“Barcelona Emociona. Festes i tradicions.” de Roger Costa, 

 Trinitat Gilbert i Oriol Pagès.

“Imatgeria festiva de la Ciutat Vella de Barcelona” i 

 “Altíssims senyors, nobles bèsties” de Xavier Cordomí.

“Les Festes de Barcelona” de Jordi Pablo.
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Calella
Ciutat 
Gegantera 
2013
Els dies 10, 11 i 12 de maig celebrarem a Calella la festa 

més esperada del món geganter: Ciutat Gegantera 2013. 

L’oportunitat de poder acollir aquesta festa tant important i 

transcendental per la cultura del nostre país ens omple d’il·lusió 

i ens anima a tota la colla i a tot el poble de Calella a treballar-hi 

amb passió i de forma constant.

Els tres dies de celebració de Ciutat Gegantera seran una festa 

de la cultura tradicional catalana i una mostra de l’esperit de 

gresca i, sobretot, una gran oportunitat per  ensenyar a tothom 

la gran família que formem les colles de geganters.

Durant la festa hi haurà lloc per a tothom i per a tots els gustos, 

per exemple, una trobada de bestiari de foc, visites culturals, 

conferències, mostres de balls, cercaviles de gegants, espectacles 

infantils o, fins i tot, una banyada gegantera!!! Però no només 

hem de destacar la programació com a principal atractiu de 

Ciutat Gegantera, Calella és un poble amb una gran estima pel 

món geganter que us oferirà una gran acollida i us obrirà les 

portes de bat a bat perquè la Ciutat Gegantera 2013 us deixi 

un bon record.

Per poder conèixer amb detall tots els actes i propostes de 

Ciutat Gegantera 2013 podeu consultar la pàgina web 

www.ciutatgegantera2013.cat on us hi podreu inscriure, 

reservar allotjament, resoldre dubtes o trobar tot el que 

necessiteu. 

Calella, el mes de maig i els gegants pot ser una combinació 

explosiva de festa, alegria i il·lusió en la que tots vosaltres hi 

haureu de formar part.  Ja podeu començar a preparar els 

gegants, les maletes, el banyador i la tovallola i venir cap a 

Calella!!!
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Sallent
Fira del Món 
Geganter 2013

És difícil explicar amb poques paraules, tot el que la nostra entitat 

ha fet des de la seva creació. Amb 35 anys a les seves esquenes, 

a dotat a la vila de 4 parelles de Gegants, 6 nans, 17 capgrossos i 

un grup de grallers. Ha participat a diverses trobades geganteres 

del país, s’ha passejat per països com el Japó i França, ha visitat 

ciutats com Saragossa o Maó... Però entre els fets més destacats, 

i que recordem amb més emoció és la creació de l’ACGC el 

setembre del 1984 a la nostra vila, i el nomenament de Sallent, 

com a 1a. Ciutat Gegantera de Catalunya el 1985.

Ens sentim satisfets amb el nostre treball i que aquest serveixi 

per contribuir d’una manera important i decisiva a la recuperació 

del món geganter.

Des de l’entitat sempre hem tingut clar seguir treballant en 

aquesta mateixa direcció i saber transmetre aquest entusiasme 

a les noves generacions per tal que entrin a formar part 

d’aquelles entitats que, com la nostra, treballen de valent i, d’una 

manera molt continuada, en la defensa, promoció i enaltiment 

de la nostra Cultura Tradicional i Popular.

Així doncs, a mitjans de l’any 2012, la colla es planteja assolir 

un nou repte, acollir la Fira del Món Geganter per l’any 2013. 

Després d’alguns mesos de treball i que una comissió formada 

per membres de l’Agrupació vinguessin a fer una valoració del 

nostre projecte, el passat dia 21 d’octubre al finalitzar la 6a. Fira 

del Món Geganter a Sant Feliu de Llobregat, vam tenir l’honor de 

conèixer que per l’any 2013, l’Agrupació de Colles de Geganters 

de Catalunya, feia confiança en la nostra colla i el nostre municipi 

per acollir-ne la setena edició.

Per nosaltres és un repte que ens il·lusiona, com a colla i com 

a poble, i que treballarem colze a colze amb la implicació de 

la resta de la població, per tal que l’any 2013, la fira sigui tan 

reeixida com sigui possible, i contribuir d’aquesta manera al 

creixement i la promoció de la cultura popular i tradicional del 

nostre país.

Les dates escollides per aquest important esdeveniment seran 

el 12 i 13 d’octubre del 2013, ja que per nosaltres no són unes 

dates qualsevol, sinó que són les mateixes en les que vam 

organitzar la 1a. Ciutat Gegantera de Catalunya, a l’any 1985. 

Esperem que vint-i-vuit anys després Sallent us torni a acollir 

amb la mateixa il·lusió i energia que en aquell moment.

Esperem que pugueu reservar-vos les dates dins el vostre 

programa, i pugueu participar de la 7a. Fira del Món Geganter 

a la nostra Vila. Per part nostra no mancaran els esforços per tal 

de celebrar un gran esdeveniment geganter, que contribueixi a 

l’enfortiment d’aquesta tradició tan nostra.
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Les Cases
de la Festa
Som coneixedors de la Festa, 
som activistes de la Cultura, som 
transmissors de la Tradició, som 
presents a tots els actes d’arrel 
Popular, som uns enamorats del 
nostre País, som i serem defensors 
de la Nostra Cultura Popular i 
Tradicional Catalana. 
En poques paraules som creadors d’Il·lusions. De d’il·lusió del 

nostre poble o ciutat, la del nostre conciutadà, la d’aquell nen 

que ens mira embadalit, la d’aquella velleta que recorda les seves 

Festes, la d’aquell fotògraf que intenta captar una instantània, la 

d’aquella turista que ens mira emocionada, o la d’aquell senyor 

que li explica al seu nét com som d’especials.

I sí, ho som d’especials. Som uns privilegiats per tenir a les nostres 

mans el manteniment i la preservació de la Nostra Cultura, per 

poder crear les nostres Festes i viure-les des de dintre, per poder 

transmetre a tothom que fem i perquè ho fem, per poder fer 

recerca de tota l’historia que ens ha precedit, per  lluitar amb 

ganes per defensar el nostre tarannà i no defallir a la plaça, per 

ser capaços de fer sortir a la gent al carrer, per poder oferir-los el 

que estan esperant per les seves diades, per poder ballar, cremar, 

dansar, aixecar, portar o cantar en qualsevol placeta o carrer de 

qualsevol dels bells racons del nostre País i així deixar que el 

nostre Poble gaudeixi i s’il·lusioni.

Doncs sí, qui de nosaltres no s’ha quedat mirant la cara de 

satisfacció i d’il·lusió d’un nen per la finestreta dels nostres 

inestimables amics de cartró-pedra? O qui no ha gaudit d’una 

encesa conjunta de les nostres bèsties? Qui no ha gaudit en una 

cetroptada? Qui no ha aixecat mai les mans per ballar la dansa 

que es fa i es desfà? Qui no hem mirat cap al cel per veure com 

aquella canalla toca el cel i aixeca la mà? Qui no ha vist moure 

els peus compassats d’un Ball Català? I qui no s’ha posat nerviós 

en aixecar les faldilles del nostre company de Ball quan entrem 

per donar-li vida??? 

Moltes preguntes, cadascú tindrà les seves respostes, però el que 

és una realitat és que a ningú ens deixa indiferents, pel nostre 

cap passen moments, imatges i records, aquell aprenentatge 

propi que anem descobrint sense adonar-nos. 

Però i quan ho hem d’explicar com ho fem? Que els hi diem 

en aquell moment? Estarem a l’alçada del que ens demanen? 

Serem capaços de trametre tot el que nosaltres sentim?

Arribats en aquest moment és quan ens donem compte que 

tenim mancances, que no tenim els mitjans i que el que ens 

sobren són ganes i de nou il·lusió.

Tots tenim present que si volem un llibre ens anem a la 

Biblioteca, si volem veure un quadre marxem cap a un Museu, 

si volem escoltar música ens anem cap a un Auditori, si el que 

volem es veure una pel·lícula marxem cap al Cinema o si volem 

gaudir d’una obra anem al Teatre. Però i si volem veure, gaudir, 

admirar, informar-nos o llegir sobre Cultura Popular d’Arrel 

Tradicional Catalana, on anem en aquest cas?

Doncs ara ja ho podem dir amb veu alta i plens de satisfacció 

per veure-les fetes una realitat. Ara ja ens podrem adreçar a les 

Cases de Cultura Popular o als Cases de la Festa.

Sí, des de fa uns anys, les nostres figures, els nostres balls i la 

nostra historia es poden anar veient exposats a equipaments 

específics i especialitzats. 

Abans alguns pobles, ciutats o inclosa alguna capital, cedien 

un espai municipal per que la imatgeria de la població pogués 

estar guardada i exposada en un lloc segur i adequat, que no 

sempre visible de cara al públic. Si analitzem l’antiga historia 

que ens ha precedit, ja en els segles XVIII es parlava de Cases de 

Cultura, espais on generalment s’emmagatzemaven les figures 

municipals entre Festa i Festa. Però amb el pas del temps hem 

anat perdent aquests equipaments i determinades Entitats 

han pogut gaudir d’un espai per fer les seves reunions, guardar 

la imatgeria o el material i fins i tot poder mantenir una mica 

d’arxiu de la seva activitat. Però han estat sempre seus socials, 

per us dels associats i generalment sense obertura cap a la 

ciutadania, ni oferta oberta al públic ni als entesos o estudiosos 

de la Festa.

Doncs tal com estem comentant, després de molts anys de 

projectes, peticions, paperassa i més d’un entrebanc o canvi 

d’ubicació. Ara ja son una realitat uns quants equipaments 

especialitzats en la Cultura Popular i la Festa.

Podem parlar ara mateix d’uns 10 equipaments que ja hi son 

operatius per tot el territori nacional, i uns 15 més que encara 

estan en fase de projecte. És cert que ara per ara estem parlant 

de ciutats importants, però això te la seva explicació, aquestes 

ciutats son les que també ens poden oferir i han viscut més 

historia de la Festa al llarg del temps, és allà on coneixem 

Imatgeria Festiva des dels segles XVI al XVIII, estem parlant 

de poblacions que han mantingut viu l’esperit de la Festa i ha 

preservat la seva continuïtat per que arribi avui a nosaltres i la 

pugem continuar fent viva.

Poblacions com Barcelona, Tarragona, Sant Feliu de Llobregat, 

Reus, Solsona, Mataró, Vilanova, Vilafranca, Valls, Igualada o 

Berga estan abocant esforços per poder oferir al ciutadà aquest 

tipus d’Equipaments i poder promoure i explicar molt millor les 

nostres arrels, les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra 
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Festa. De ben segur aquests equipaments tindran un èxit amb 

el públic i possiblement d’aquí uns anys parlarem de moltes 

altres poblacions del País que s’han afegit a aquesta oferta 

lúdica pel ciutadà.

Aquests Equipaments, cadascun amb la seva fisonomia, 

distribució i plantejament, alberguen al seu interior un conjunt 

d’ofertes que segur seran de l’agrat del públic. 

Es presenten en un format de Museu, però un museu diferent, 

un espai on podem trobar les peces reals que veurem a la Festa, 

on podrem veure exposat i sense moviment aquelles figures 

que tant ens han fet gaudir, on podrem veure els vestits que 

portem els membres de les Entitats, on veurem informació 

detallada de cada element que participa de la Festa, podrem 

escoltar les músiques que amenitzen les nostres actuacions, 

o contemplar un vídeo sobre determinat element, figura o 

acte, podrem gaudir de visites guiades o inclús de un itinerari 

guiat que parli per ell mateix. Podrem veure grans pantalles on 

ens projectaran fotografies, histories o actes sencers. Fins i tot 

podrem, utilitzant la tecnologia, ser un participant de la Festa 

portant un Gegant Virtual.

Però fins aquí, tot el que hem explicat, sembla un museu en 

tota regla. I aquests Equipaments poden oferir molt més, poden 

deixar pas a tot un seguit de propostes obertes al públic. 

Així de ben segur ens podrem trobar amb material de 

màrqueting que generalment no trobarem en altres tipus 

de botigues. Ens podran oferir cursos de cara al públic sobre 

els diferents àmbits de la Festa. Ens trobarem amb petites 

o grans sales de concert de Música Tradicional, fins i tot 

trobarem sales insonoritzades o estudis de gravació. Podrem 

accedir a Biblioteques o Arxius especialitzats en la matèria. Es 

realitzaran presentacions de material de Cultura Popular, com 

a llibres, DVD o CD. Es faran cicles de conferencies i presentació 

d’Actes relacionats amb la Cultura Popular. I ens podran oferir 

Exposicions itinerants sobre temes molt concrets de la nostra 

Cultura i del nostre Cicle Festiu.

Ara bé, no acaba aquí l’oferta de les Cases de Cultura, per dintre 

hi ha tot un engranatge que ha de funcionar eficientment 

per poder oferir i mantenir l’oferta pública, que siguin capaços 

de continuar preparant les Festes, que es preocupin del 

manteniment de tot el material de la Festa o es reuneixin per 

preparar paperam. Aquesta és la part privada de les Entitats, 

aquella feina invisible però molt necessària per poder gaudir 

demà tots al carrer.

I encara hi ha una mica més, son centres on la innovació, la 

imaginació, la creativitat i la Festa es donen la ma. Sí, molts 

d’aquests Centres treballen o treballaran com Centres de Creació 

d’Actes de Cultura Popular i entre tots ells podran treballar per 

intentar materialitzar tots aquests projectes.

Bé, esperem no haver-vos cansat molt, però la veritat és que 

estem molt satisfets de poder dir en veu alta que les Cases de 

Cultura son una realitat i que seguríssim que el públic ho sabrà 

gaudir i aprofitar.

Ara ja podem dir-li a aquell nen que vagi a veure la Casa i si 

encara té dubtes, nosaltres després li explicarem. O podrem 

explicar als turistes que ens visiten com és la nostra Cultura, 

les nostres Tradicions i que estem fent a carrer. Creiem que és 

una porta oberta a tot el món per que coneguin la nostra Festa, 

i perquè no, també per nosaltres per continuar aprenent una 

mica més.

Us esperem, no us ho perdeu, descobrireu que la Festa encara la 

podrem gaudir més.

Cases De La FesTa
http://casesdelafesta.bcn.cat

La Casa dels Entremesos (Ciutat Vella)

Pl. de les Beates, 2 08003-BARCELONA

www.lacasadelsentremesos.cat

Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí (Poblenou)

Carrer del Joncar, 35 08005-BARCELONA

http://dracsgegants.blogspot.com

La Violeta (Gràcia)

Carrer Maspons, 6-8 08012-BARCELONA

Orfeó Martinenc (Clot)

Avinguda Meridiana, 97 08026-BARCELONA

http://www.orfeomartinenc.cat

Centre Cultural Albert Musons (Gràcia)

C/ Alzina, 7 08012-BARCELONA

Centre de Cultura Popular de Sant Andreu - Can Galta Cremat (Sant Andreu)

C/ Arquímides, 30 08030-BARCELONA

Centre Artesà Tradicionàrius

Travessia de Sant Antoni, 6-8 08012-BARCELONA

http://www.tradicionarius.cat

La Casa de la Patum

Pl. Doctor Saló, 6 08600-BERGA

http://www.lapatum.cat

La Troca

C/ Enric Prat de la Riba, 77 08401-GRANOLLERS

http://www.doblevia.coop/projectes/projecte.php

La Casa de la Festa

Edifici de l’Escorxador

Carrer Prat de la Riba, 47 08700-IGUALADA

http://igualada.cat/cat/Igualada-per-Temes/Cultura/Casa-de-la-Festa

La Nau, Cultura i Tradicions

Carrer Anselm Clavé, 3 08980-SANT FELIU DE LLOBREGAT

http://www.gegants.cat/

El Quarto dels Gegants

carrer de Sant Llorenç 37 25280-SOLSONA

http://www.ajsolsona.cat/ca/galeria-dimatges/inauguracio-del-nou-quarto-dels-gegants

La Casa de la Festa

Via Augusta, 4 - 43003-TARRAGONA

http://santatecla.tarragona.cat/

La Casa de la Festa Major

PL. Vall del Castell, del, 014 08720-VILAFRANCA DEL PENEDÈS

http://www.vilafranca.org/jsp/directori/detall.jsp?id=40231
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25 anys 
d’en Treball i 
na Cultura
L’ 1 de juny de 1985 l’assemblea general de l’Agrupació de Colles 

de Geganters de Catalunya, sotmetia a votació els diferents 

dissenys presentats amb la finalitat de construir uns gegants 

que representessin l’esmentada entitat. Uns gegants que ens 

representessin a tots.

Entre les proposades, va ser triada l’obra presentada per Griselda 

Karsunke. Els gegants de l’Agrupació serien na CULTURA i en 

TREBALL. Ella, una dona rossa, amb els ulls clars, de faccions fines 

i tranquil·les, que recordés els nostres avantpassats que varen 

venir de terres nòrdiques i que s’establiren aquí per sempre. Ell, 

un home amb rostre bru, cabells rinxolats i la barba espessa, ulls 

foscos i faccions marcades, un aspecte més propi de les cultures 

mediterrànies.

 Gairebé tres anys després, l’1 de maig de 1988, en Treball i na 

Cultura eren presentats en societat en un espai immillorable, en 

el marc incomparable de l’Abadia de Montserrat. Si ens posem 

a fer números, ràpidament ens adonem que aquest any és ben 

especial, ja que en Treball i na Cultura celebren el seu primer 

quart de segle de vida!

Vint-i-cinc anys donen per molt! I la història dels nostres gegants 

està ben carregada d’anècdotes i experiències. Però anem per 

ordre. Un cop aprovat el projecte de construir uns gegants que 

representessin l’entitat, i decidit el disseny, va ser encarregada a 

les expertes mans del mestre geganter solsoní Manel Casserras 

i Boix, la construcció de la nova parella.

En Treball i na Cultura han tingut sempre una vocació de 

representar Catalunya, més enllà de la que evoquen els seus 

noms i vestits. Aquesta vocació els ha fet que representin el 

nostre país a l’estranger, estant presents a indrets tan allunyats 

de casa nostra com el Japó, i havent recorregut mitja Europa. Però 

sens dubte, el que ha dotat de personalitat aquests gegants és 

haver estat presents a actes i celebracions de rellevància al nostre 

país: des de la celebració d’un aniversari geganter al poble més 

petit, fins a diferents celebracions a les grans 

ciutat. Aquesta presència els ha convertit en 

uns gegants estimats per molts catalans, 

siguin o no geganters. A aquesta presència al 

territori cal afegir que en Treball i na Cultura 

han estat portats, al llarg d’aquests 25 anys, 

per 25 colles geganteres que han assumit 

el compromís, com a Ciutat Gegantera de 

Catalunya, de vetllar i portar els gegants 

de l’Agrupació allà on eren requerits. Crec 

que no exagerem si afirmem que aquests 

gegants són els qui han estat portats per 

més geganters i geganteres diferents en 

només 25 anys: les vint-i-cinc colles que han 

tingut l’honor de custodiar-los com a Ciutat 

Geganteres; persones que al llarg d’aquests 

anys han estat membres de la Junta Directiva de l’Agrupació o 

bé del Cos de Monitors de Ball; i fins i tot aquelles persones que 

no s’han pogut estar de demanar poder carregar durant una 

estona aquests gegants tant representatius.

 L’any 1998, coincidint amb la diada de l’1 de maig, es tornaven 

a trobar al Monestir de Montserrat prop d’un centenar de 

colles geganteres per celebrar el desè aniversari dels gegants 

de l’Agrupació. En aquesta ocasió, i per celebrar l’esdeveniment, 

en Treball i na Cultura van estrenar el que esdevindria el seu 

ball de protocol fins a data d’avui: el Ball de l’Aniversari, obra de 

Marcel Casellas, i amb coreografia de Ricard Abellán. El Ball Nou, 

que havia estat composat per Jordi Fàbregas i coreografiat per 

Ramon Guilanyà, va ser regalat a les colles que havien acollit, 

o acollirien a partir d’aquell moment, la Ciutat Gegantera de 

Catalunya, com a reconeixement a la seva tasca.

Deu anys després, i en aquesta ocasió a l’acollidora població 

de Miravet, a la Ribera d’Ebre, es van celebrar els vint anys dels 

gegants de l’Agrupació. La festa va comptar amb la representació 

de gran part de les Ciutats Geganteres, així com 

una parella representativa de cada comarca o 

vocalia de l’Agrupació, que acompanyaren en 

Treball i na Cultura en aquesta data tan especial. 

Cal destacar l’estrena aquell dia del ball dels 

gegantons de l’Agrupació, Peuets de Gegant, 

amb música de Paco Lavega i coreografia del Cos 

de Monitors, així com l’espectacle que explicà la 

història gegant de Catalunya, en l’incomparable 

marc del Castell de Miravet. Abans d’acabar la 

vetllada, van fer aparició navegant pel riu Ebre 

les còpies d’en Treball i na Cultura, obra de Jordi 

Grau, que tindrien, a parir d’aquell moment, 

la representativitat de l’entitat, mentre els 

gegants originals serien desats a l’espera de 

la futura ubicació al local de l’Agrupació. Per 

primera i única vegada fins a la data, va ser interpretat el Ball de 

l’Aniversari per les dues parelles de gegants.

 I aquest any 2013 celebrarem els vint-i-cinc anys d’en Treball i 

na Cultura, tornant als orígens, al lloc que els ha vist nàixer i al 

lloc on renaixeran de nou, al centre de Catalunya, a la màgica 

muntanya de Montserrat. Després d’una profunda restauració, 

els gegants originals tornaran a estar preparats per trepitjar país 

de nou. El proper 28 d’abril reviurem el moment màgic que fa 

vint-i-cinc anys ens va portar en Treball i na Cultura. Geganters 

de Catalunya, aquest dia, no pot faltar ningú!
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01 - Gener

Dissabte 5 
ANGLÈS > Selva
Cavalcada de Reis. Cavalcada de Reis amb la participació dels 
grallers de la Colla de Geganters d’Anglés. (Tarda)

BARCELONA-Nou Barris > Barcelonès
Estrena d’un nou ball dels gegants de Nou Barris

CALONGE > Baix Empordà
Cavalcada de Reis. Cavalcada de Reis amb la participació dels 
gegants. (Tarda)

CAMPLLONG > Gironès
Cavalcada de Reis. Cavalcada de Reis amb la participació dels 
gegants. (Tarda)

LLAGOSTERA > Gironès
Cavalcada de Reis. Participació de la Colla de Geganters 
de Llagostera a la Cavalcada de Reis i a la Festa de la Nit de 
Reis. (Tarda)

LLEIDA > Segrià
Cavalcada de Reis. Participació dels gegants a la Cavalcada 
de Reis. (Tarda)

SANT VICENÇ DELS HORTS > Baix Llobregat
Cavalcada de Reis. Participació dels gegants a la Cavalcada 
de Reis. (Tarda)

Dimarts 8 a Divendres 11
SA POBLA > Mallorca (Illes Balears)
Festes de Sant Antoni. Tallers de Caparrots. (Tarda)

Dissabte 12 
ARGENTONA > Maresme
Festa Major Sant Julià. Anada a Ofici de les Autoritats amb 
l’acompanyament dels gegants i després de l’ofici religiós 
passejada dels gegants. (Matí)

BARCELONA-El Pi i Casc Antic > Barcelonès
Diada de Sant Raimon de Penyafort. Seguici de les 
Basíliques de la Barcelona Antiga - Agermanament i “Ball a 
Quatre” dels gegants del Pi i de Santa Maria del Mar. (Tarda)

BARCELONA-Sant Antoni > Barcelona
Festa Major Sant Antoni del Barri de Sant Antoni. Cercavila 
d’Inici i Benvinguda a la Festa Major, amb la participació de 
gegants i capgrossos. (Matí)

SA POBLA > Mallorca (Illes Balears)
Festes de Sant Antoni. Passejada de caparrots del taller 
infantil. (Matí)

Dissabte 12 a Divendres 18
BARCELONA-Sant Antoni > Barcelona
Festa Major Sant Antoni del Barri de Sant Antoni. Exposició 
dels gegants del barri de Sant Antoni al vestíbul de l’escola 
Pia, on romandran exposats fins el dia 18 de gener. (Matí)

Diumenge 13 
ARGENTONA > Maresme
Festa Major Sant Julià. Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

CORBERA DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festa Major Sant Antoni. Passejada de gegants. (Matí)

Dimarts 15 
MATADEPERA > Vallès Occidental
Xerrada - col·loqui sobre els gegants de Matadepera: 
“Gegants: passat, present i futur”. (Tarda)

Dimecres 16 
SA POBLA > Mallorca (Illes Balears)
Festes de Sant Antoni. Passejada dels dimonis, gegants i 
caparrots, i ballada dels dimonis i caparrots. (Tarda/Vespre)

Dijous 17 
GRANOLLERS > Vallès Oriental
Presentació del lèxic “Gegants del Vallès Oriental. Una colla 
de mots de festa i majestat”. (Tarda)

SA POBLA > Mallorca (Illes Balears)
Festes de Sant Antoni. Matí: Ball de caparrots i caparrots 
Minyons (capgrossos) - Tarda: Elecció a Caparrots de l’Any 
2014.  (Matí/Tarda)

Divendres 18 
SANT VICENÇ DELS HORTS > Baix Llobregat
Festa Major d’hivern Sant Vicenç. Pregó de Festa Major amb 
la participació dels gegants. (Tarda)

Dissabte 19 
ANGLÈS > Selva
Fira de Sant Antoni. Passejada de gegants. (Tarda)

CASTELLBISBAL > Vallès Occidental
Festa Major d’hivern Sant Vicenç. Passejada nocturna 
dels gegants de Castellbisbal i una colla convidada 
d’Euskadi. (Tarda)

MOJA-Olèrdola  > Alt Penedès
Festa Major d’hivern Sant Macari. Tallers solidaris per 
l’IAN. (Matí)

PALLARESOS, Els > Tarragonès
Festes de Sant Sebastià . Tallers del Món Geganter. (Tarda)

SANT VICENÇ DELS HORTS > Baix Llobregat
Festa Major d’hivern Sant Vicenç. Passejada i ballada dels 
gegants. (Tarda)

Diumenge 20 
BARCELONA-Sant Antoni > Barcelonès
Festa Major Sant Antoni del Barri de Sant Antoni. Cercavila 
del Seguici del Barri de Sant Antoni amb la participació de 
gegants i capgrossos. (Matí)

BEGUES > Baix Llobregat
Festa Major d’hivern Sant Sebastià. Passejada de gegants. 
(Matí)

CASTELLBISBAL > Vallès Occidental
Festa Major d’hivern Sant Vicenç. XXII Trobada de Gegants i 
Capgrossos amb la participació d’una colla d’Euskadi. (Matí)

MATADEPERA > Vallès Occidental
Festa Major d’hivern Sant Sebastià. Tradicional cercavila de 
Sant Sebastià amb la participació dels gegants, gegantons i 
capgrossos. (Matí)

MOJA-Olèrdola  > Alt Penedès
Festa Major hivern Sant Macari. Cercavila de Cultura Popular 
amb la participació dels gegants i capgrossos. (Matí)

PALLARESOS, Els > Tarragonès
Festa dels Colors. Participació a la festa infantil dels 
gegants. (Matí)

PREMIÀ DE MAR-Escola Assis > Maresme
Acte inaugural del 125è aniversari de l’Escola Assis, amb la 
participació dels gegants de Premià de Mar. (Matí)

PUIG-REIG > Berguedà
Festa de Sant Antoni Abat - La Corrida. Cercavila de 
Cavalleries i Xarrets amb l’acompanyament dels gegants i 
grallers. (Matí)

SANT ANTONI DE VILAMAJOR > Vallès Oriental
Festa Major d’hivern. XIV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

SANT VICENÇ DE MONTALT > Maresme
Festa Major Sant Vicenç. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

SANT VICENÇ DELS HORTS > Baix Llobregat
Festa Major d’hivern Sant Vicenç. XXVII Trobada de Gegants 
i Capgrossos. (Matí)

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA > Vallès Oriental
Festa Major petita Sant Proget. Passejada de gegants. (Matí)

SANTA PAU > Garrotxa
Fira de Sant Antoni - Fesolada. Passejades del gegant Batoies 
de Batet de la Serra amb l’acompanyament de la Mulassa i 
Bou de Valls. (Matí/Tarda)

SÚRIA > Bages
Festa Major d’hivern Sant Sebastià. Sortida dels elements 
folklòrics locals, amb la participació dels gegants. (Matí)

TARADELL > Osona
Festa Major d’hivern Sant Sebastià. Passejada de 
gegants. (Matí)

Dilluns 21 
SANT FRUITOS DE BAGES > Bages
Festa Major d’hivern. Passejada de gegants. (Matí)

Divendres 25 
SANT POL DE MAR > Maresme
Festa Major d’hivern Sant Pau. Passejada de gegants i 
capgrossos, i ballada dels gegants que interpretaran el 
“Ball de l’Almorratxa” amb l’acompanyament musical de 
cobla. (Matí)

Dissabte 26 
PARETS DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festa Major d’hivern. Desfilada Infernal amb la participació 
del gegant Llucifer, la figura del Bitru i altres bèsties 
convidades. (Tarda)

Diumenge 27 
MOLLET DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festa Major d’hivern Sant Vicenç. XVIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

PARETS DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festa Major d’hivern. XVI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

SALOU > Tarragonès
Festa Major d’hivern. XXVII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

Tímid
Benvingut Xandri Cardona
2n Premi “El fet Geganter 2012”
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NAVARCLES > Bages
Festa Major d’hivern Sant Valentí. XXXI Trobada de Gegants 
i Capgrossos. (Matí)

PALLEJA > Baix Llobregat
Festa Major d’hivern. XIX Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

Dijous 21 
MANRESA > Bages
Festes de la Misteriosa Llum. Balls de la imatgeria de la 
ciutat. (Matí)

Dissabte 23 
MANRESA > Bages
Festes de la Misteriosa Llum. Ball de l’Àliga . (Nit)

MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Segona sortida de la geganta de Quaresma, S’Àvia Corema, i 
pèrdua del segon peu. (Matí)

Diumenge 24 
MANRESA > Bages
Fira de l’Aixada - Fira Medieval. Trobada de Gegants. (Tot 
el dia)

03 - Març

Dissabte 2 
MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Tercera sortida de la geganta de Quaresma, S’Àvia Corema, i 
pèrdua del tercer peu. (Matí)

Diumenge 3 
PRAT DE LLOBREGAT, El-Associació Delta Prat  
> Baix Llobregat
VIII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SANT CUGAT DEL VALLÈS > Vallès Occidental
Aplec de Sant Medir. Anada a peu dels gegants de Sant 
Cugat fins a l’ermita de Sant Medir i ballada de gegants. 
(Matí)

Dissabte 9 
BARCELONA-Escola Virolai > Barcelonès
Aniversari Raimundi. 10è aniversari del gegant de l’escola, 
en Raimundi. (Tarda)

MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Quarta sortida de la geganta de Quaresma, S’Àvia Corema, i 
pèrdua del quart peu. (Matí)

Diumenge 10 
MANRESA > Bages
Homenatge a Josep Padró. Homenatge al músic 
manresà Josep Padró autor de la música del Ball de Nans 
de Manresa. (Nit)

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA > Vallès Occidental
Festa Major d’hivern. XXIV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

ULLASTRELL > Vallès Occidental
Festa de la Serralavella. XVIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

Dissabte 16 
ARENYS DE MUNT > Maresme
Arenys de Munt “Capital de la Sardana”, amb la participació 
dels gegants. (Tarda)

MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Cinquena sortida de la geganta de Quaresma, S’Àvia 
Corema, i pèrdua del cinquè peu. (Matí)

VALLS-Picamoixons > Alt Camp
Festa Major Sant Josep de Picamoixons. Anada caminant 
dels gegantons de Valls fins a Picamoixons. (Tot el dia)

Dissabte 16 a Diumenge 17
NAVARCLES > Bages
Fira Monacàlia. Participació a la fira del gegant Boig i dels 
grallers. (Cap de setmana)

Diumenge 17 
BARCELONA > Vallès Oriental
Cursa de la Marató. Participació a la cursa dels gegants de 
Sant Antoni de Vilamajor. (Matí)

FLAÇÀ > Gironès
Aplec de la Sardana. Aplec de la Sardana amb la participació 
dels gegants. (Matí)

LLAGOSTA, La > Vallès Oriental
Festes de Sant Josep. V Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

Divendres 22 
BARCELONA-El Pi > Barcelonès
Festes de Sant Josep Oriol . Pregó de les Festes - Ofici en 
honor a Sant Josep Oriol i Ball dels gegants originals del Pi - 
Passejada dels gegants petits originals del Pi . (Tarda)

Dissabte 23 
BARCELONA-El Pi > Barcelonès
Festes de Sant Josep Oriol . Passejada dels Oriols (gegants 
homes) - Presentació dels nous vestits dels gegants petits 
del Pi - Ofrena a  Sant Josep Oriol . (Matí)

BARCELONA-El Pi > Barcelonès
Festes de Sant Josep Oriol . Tallers i activitats geganteres 
per a nens - Exposició de dibuixos infantils i fotografia amb 
els gegants  originals - Atracaments del gegantó Perot lo 
Lladre. (Tarda)

MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Sisena sortida de la geganta de Quaresma, S’Àvia Corema, i 
pèrdua del sisè peu. (Matí)

TORDERA > Maresme
Fira del Ram. Passejada de gegants i lliurament del tortell 
a la gegantona fillola Malva, de Santa Coloma de Farners. 
(Tarda)

Dissabte 23 a Diumenge 24
SANT ANTONI DE VILAMAJOR > Vallès Oriental
Fira d’Entitats i Comerciants. Participació dels gegants a la 
fira. (Cap de setmana)

Diumenge 24 
BARCELONA-El Pi > Barcelonès
Festes de Sant Josep Oriol . XIX Trobada de Gegants, 
Capgrossos i Bestiari del Pi - 25è aniversari de la recuperació 
de la Mulassa i  20è aniversari de la del Lleó de la Ciutat. 
(Matí)

MANRESA-Poble Nou > Bages
Festa Major Sant Josep del Barri del Poble Nou. XXIII Trobada 
de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SÚRIA > Bages
V Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

VIC > Osona
Mercat del Ram. Passejada dels Gegants i Caps de Llúpia. 
(Tarda)

Dimecres 27 
MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Setena i darrera sortida de la geganta de Quaresma, S’Àvia 
Corema, pèrdua del darrer peu, i acomiadament fins l’any 
vinent. (Tarda)

Dissabte 30 a Diumenge 31
CALONGE > Baix Empordà
Mercat Medieval. Passejada de gegants

Diumenge 31 
AVIÀ > Berguedà
Diumenge de Pasqua. Cantada de Caramelles pels carrers 
de la vila amb l’acompanyament dels gegants. (Matí)

CORNELLÀ DEL TERRI > Pla de l’Estany
Festa Major. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

PALAFOLLS > Maresme
Festa Major petita. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tot 
el dia)

04 - Abril

Dilluns 1 
BARBERÀ DEL VALLÈS > Vallès Occidental
Aplec del Pa - Dilluns de Pasqua Florida. Passejada de 
gegants. (Matí)

ESPARREGUERA > Baix Llobregat
Dilluns de Pasqua Florida. Aplec amb la participació de les 
entitats de cultura popular. (Matí)

OLOST > Osona
Aplec de Sant Adjutori - Dilluns Pasqua Florida . Participació 
dels gegants a l’Aplec de Sant Adjutori. (Matí)

Dissabte 6 
OLOST > Osona
Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tot el dia)

Diumenge 7 
ARENYS DE MUNT > Maresme
Festes del Remei. XXVIII Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

IGUALADA-Dessota > Anoia
Jornada Familiar a l’Escorxador. Taller i visita a la Casa dels 
Gegants. (Matí)

MONTMELÓ > Vallès Oriental
Jornades Geganteres. IV Jornades Geganteres, amb 
activitats diverses. (Matí)

Dissabte 13 
BADALONA > Barcelonès
Festa Medieval. Mostra de danses medievals i entremesos 
(gegants, capgrossos, bestiari…). (Matí)

SANT JOAN DESPI > Baix Llobregat
Festa dels Tres Tombs. Festa i Rua dels Tres Tombs 
organitzada per la Colla de Geganters de Sant Joan 
Despí. (Matí)

VALLS-Unió Anelles de la Flama > Alt Camp
Gran Festa de la Calçotada . Gran Cercavila de la Calçotada 
amb la participació dels gegants i nans. (Matí)

VILA-SECA > Tarragonès
XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

02 - Febrer

Divendres 1 
TORÀ > Segarra
Carnaval - Festa de La Llordera. Rua infantil de Carnestoltes 
amb la participació dels gegants. (Matí)

Dissabte 2 
BORRIANA > Plana Baixa, La (País Valencià)
Festes de Sant Blai. VI Aplec de Gegants i Cabuts amb la 
participació de gegants catalans . (Tot el dia)

BRÀFIM > Alt Camp
Carnaval. Rua de Carnaval amb la participació dels gegants. 
(Tarda)

CALAFELL > Baix Penedès
Festa Major petita La Candelera. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

MASQUEFA > Anoia
Assemblea General Anual Ordinària de l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya. (Matí)

TORÀ > Segarra
Carnaval - Festa de La Llordera. Tarda: Pregó i Rua de 
Carnestoltes - Nit: Ball de Disfresses i ballada dels gegants. 
(Tarda/Nit)

Diumenge 3 
GRANOLLERS > Vallès Oriental
Mitja Marató Granollers/Les Franqueses/La Garriga. Cursa 
de Gegants. (Tarda)

Dijous 7 
SOLSONA-Colla Carnaval > Solsonès
Carnaval - Dijous Gras. “Xupinassu” i Primer Bufi amb el Ball 
de Gegants. (Vespre)

Dijous 7 a Diumenge 31
RUBÍ  > Vallès Occidental
Carnaval - Dijous Gras. Inauguració exposició: “Caricatures 
Geganteres de Jaume Capdevila KAP”, que romandrà oberta 
fins el dia 31 de març. Lloc: Llesqueria “Tast d’Art”

Dissabte 9 
CALELLA > Maresme
Carnaval. Rua de Carnaval amb la participació dels 
gegants. (Tarda)

MATADEPERA > Vallès Occidental
Carnaval. Rua de Carnaval amb la participació dels 
gegants. (Tarda)

SANT VICENÇ DELS HORTS > Baix Llobregat
Carnaval. Rua de Carnaval amb la participació dels 
gegants. (Matí)

SOLSONA-Colla Carnaval > Solsonès
Carnaval. Pujada de Gegants - Arribada de S. M. Carnestoltes 
- Nomenament del Matarruc d’Honor 2013 - Penjada del 
Ruc al campanar. (Tarda)

TERRASSA > Vallès Occidental
Carnaval. Rua de Carnaval amb la participació dels gegants. 
(Tarda)

TORELLÓ > Osona
Carnaval - Festa del “Pollassu”. Cercavila lúdica-festiva-sexual 
amb la participació dels gegants Margalef i Fortiana. (Tarda)
Dissabte 9 a Divendres 15

BARCELONA > Barcelonès
Festes de Santa Eulàlia. Inauguració exposició: Mostra de 
Gegantons i Bestiari Infantil i d’Escola de Catalunya, al Pati 
Manning Casa de Caritat, que restarà oberta fins el dia 15 
de febrer. (Tot el dia)

Diumenge 10 
ALELLA > Maresme
Carnaval. Rua de Carnaval amb la participació dels 
gegants. (Matí)

MANRESA > Bages
Carnaval. Carnestoltes. (Matí)

SANT FRUITOS DE BAGES > Bages
Festa de l’arròs. XV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SOLSONA-Colla Carnaval > Solsonès
Carnaval. Matí: Baixada d’Autoritats acompanyats per 
S.M. Carnestoltes i el seu Seguici cap a la Catedral - Pujada, 
Sermó i Ballets  Tradicionals - Vespre: Capta de Gegants. 
(Matí/Vespre)

VILANOVA DEL VALLES > Vallès Oriental
Festa de la Independència. XIX Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

Dilluns 11 
SOLSONA-Colla Carnaval > Solsonès
Carnaval. Baixada d’Autoritats - Sermó i Ballets 
Tradicionals. (Matí)

Dimarts 12 
BARCELONA-Casa Caritat > Barcelonès
Festes de Santa Eulàlia. La Passejada de les Laies: Trobada de 
gegantes amb la gegantona Laia. (Tarda)

SALLENT > Bages
Carnaval. Mostra de Folklore Sallentí (nans, bastoners, 
diables…)

VILANOVA I LA GELTRU > Garraf
Carnaval. Passejada dels Gegants de la “Cuyna Vella” . (Tarda)

Dimecres 13 
BARCELONA-Sant Andreu de Palomar > Barcelonès
Carnaval - Enterrament de la Sardina. Passejada amb el 
fèretre pels carrers de Sant Andreu. (Tarda)

LLORET DE MAR > Selva
Carnaval - Enterrament de la Sardina. Enterrament de la 
sardina amb la participació de la gegantona Sa Parrota i els 
capgrossos . (Tarda)

RUBÍ > Vallès Occidental
Carnaval - Dimecres de Cendra. Enterrament de la Sardina i 
Seguici Funebre de S.M. Carnestoltes amb la participació de 
gegants i capgrossos. (Tarda)

SOLSONA-Colla Carnaval > Solsonès
Carnaval - Dimecres de Cendra. Vespre: Vetlla i Comiat - 
Processó i Enterrament - Nit: Baixada i Despenjada del Ruc i 
Fi de Festa. (Vespre/Nit)

TERRASSA > Vallès Occidental
Carnaval - Dimecres de Cendra. Rua Mortuòria i Espectacle 
de l’Enterrament amb la participació dels nans. (Vespre)

VALLS-Unió Anelles de la Flama  > Alt Camp
Carnaval - Dimecres de Cendra. Enterrament d’en 
Carnestoltes i baixada de la geganta de Quaresma. (Tarda)

Divendres 15 a Dijous 28
PALLEJÀ > Baix Llobregat
Festa Major d’hivern. Inauguració exposició: “Gegants de 
Paper”, que romandrà oberta fins el dia 28 de febrer. (Tarda)

Dissabte 16 
BARCELONA > Barcelonès
Festes de Santa Eulàlia. Matí: Trobada de Gegantons i 
Bestiari infantil i d’Escola de Catalunya - Tarda: Ballada de 
gegantons. (Matí/Tarda)

MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Primera sortida de la geganta de Quaresma, S’Àvia Corema, i 
pèrdua del primer peu . (Matí)

Diumenge 17 

BARCELONA-Casc Antic > Barcelonès
Festes de Santa Eulàlia. XXXI Trobada de Gegants i 
Capgrossos de Ciutat Vella de Barcelona i Seguici de 
Santa Eulàlia. (Matí)
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OLOST-Santa Creu de Jutglars > Osona
Fira de la Transhumància. Caminada dels gegants d’Olost 
fins a Santa Creu de Jutglars. (Matí)

TERRASSA > Vallès Occidental
Festa de la Santa Creu i de l’Arbre Maig. Cercavila de cultura 
popular amb la participació dels gegants, i ball dels gegants 
nous de Terrassa a l’interior de l’església de la Sagrada 
Família de Ca n’Aurell. (Matí)

Divendres 10 
BADALONA > Barcelonès
Festes de Maig - Vigília de Sant Anastasi. Seguici Popular 
amb la participació dels gegants. (Tarda)

Divendres 10 a Diumenge 12

CALELLA > Maresme
Ciutat Gegantera de Catalunya. XXVIII Ciutat Gegantera de 
Catalunya. (Cap de setmana)

SANT FELIU DE LLOBREGAT-Agrupació Cultural Folklòrica 
> Baix Llobregat
Festes de Primavera - Festa de la Rosa. Tómbola gegantera 
durant els dies de la fira. (Cap de setmana)

Dissabte 11 
AOIZ/AGOITZ > Navarra
Fiestas de San Isidro. XV “Encuentro de Gigantes Txikis 
(gegantons) y Cabezudos”. (Matí)

BADALONA > Barcelonès
Festes de Maig Sant Anastasi - Diada St. Anastasi. Ball de 
l’Àliga durant l’ofici solemne de Festa Major. (Matí)
BARCELONA-Sant Andreu de Palomar > Barcelonès
Festa de la Rebel·lió de les Quintes. Representació de la 
Rebel·lió de les Quintes - El Noi Baliarda, Trabucaire per 
necessitat . (Tarda)

SANT FELIU DE LLOBREGAT-Agrupació Cultural Folklòrica 
> Baix Llobregat
Festes de Primavera - Festa de la Rosa. Passejada de 
gegants. (Matí)

MONTBLANC > Conca de Barberà
Festes de Sant Maties. Actuació de lluïment del Seguici 
Popular, amb la participació
de la Mulassa. (Matí)

TÀRREGA > Urgell
Festa Major de Maig. Representació de l’espectacle “La 
Nit de Tararot”, espectacle de cultura popular amb la 
participació dels elements festius del folklore targarí. (Tarda)

TERRASSA > Vallès Occidental
Fira Modernista. Cercavila de Cultura Popular amb la 
participació dels gegantons modernistes. (Tarda)

TORDERA > Maresme
Aplec de Sant Ponç. Participació dels gegants a l’Aplec i 
ballada davant de l’ermita. (Matí)

VIDRERES > Selva
Fira de Tractoristes. Passejada de gegants. (Tarda)

Diumenge 12 
BADALONA > Barcelonès
Festes de Maig Sant Anastasi. “Faldilles Enlaire”, espectacle 
de balls de gegants. (Tarda)

BARCELONA-Barceloneta > Barcelonès
XXII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

BARCELONA-Guinardó-Xerrac > Barcelonès
Festa Major del Barri del Guinardó. Passejada de gegants. 
(Matí)

BARCELONA-Nou Barris > Barcelonès
Festa Major de Nou Barris. Bateig Oficial dels Gegants del
Districte de Nou Barris i I Trobada de Gegants. (Matí)

CORBERA DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Aplec de Sant Ponç. V Pujada dels gegants al Monestir de 
Sant Ponç . (Matí)

SABADELL > Vallès Occidental
Sabadell, Festa i Tradició. VIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

TÀRREGA > Urgell
Festa Major de Maig. XXVI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

TERRASSA > Vallès Occidental
Fira Modernista. Ballada dels gegantons modernistes. (Matí)

VILAFANT > Alt Empordà
Festa de la Vellesa. XVIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

Dilluns 13 
SABADELL > Vallès Occidental
Aplec de la Salut. Passejada de gegants de les diferents colles 
geganteres de Sabadell al Santuari de la Salut. (Matí)

TÀRREGA > Urgell
Festa Major de Maig. Festa de l’Eixida, amb els balls dels 
elements festius del folklore targarí: Gegants, Nans, 
Capgrossos, l’Àliga, Ball de l’Eixida, Bastoners, Lo Tossino i Ball 
d’Arquets. (Tarda)

Dimecres 15 
AOIZ/AGOITZ > Navarra
Fiestas de San Isidro. Passejada de gegants. (Matí)

Dijous 16 
SABADELL-Creu Alta > Vallès Occidental
Festa Major del Barri de la Creu Alta. Passejada nocturna 
dels gegants. (Nit)

Divendres 17 
LLAGOSTERA > Gironès
Festa Major. Cercavila d’inici de la Festa Major amb la 
participació dels gegants. (Tarda)

Dissabte 18 
LLAGOSTERA > Gironès
Festa Major. XVII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

MASQUEFA > Anoia
Festa Major petita Sant Isidre. Passejada de gegants. (Tarda)

MONTBLANC > Conca de Barberà
Festes de Sant Maties. XVIII Trobada de Gegants “Mostra
de Gegants i Bestiari Medieval de Catalunya”. (Tarda)

PALLARESOS, Els > Tarragonès
Festes de Sant Isidre. X Trobada de Gegants i Capgrossos - 5è 
aniversari dels gegants nous, Isidre i Rosalia; i reestrena dels 
gegants  vells, Vador i Tiana. (Tarda)

SANT BOI DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festa Major Sant Baldiri. XXIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

SANT FELIU DE PALLEROLS > Garrotxa
Festa Major. Cercavila i Ballada dels Gegants, Cavallets i 
Mulassa. (Tarda)

VACARISSES > Vallès Occidental
Festa Major petita Sant Felip Neri. XXIV Trobada de Gegants 
i Capgrossos, amb la participació dels gegants de la 
Catalunya Nord de Perpinyà i Argelers de la Marenda. (Tarda)

VIC-Carrer Riera > Osona
Bateig dels nous gegantons. (Tot el dia)

Diumenge 19 
GAVÀ > Baix Llobregat
Aplec de Bruguers. Ballada dels gegants de Castelldefels i 
Begues a l’ermita de Bruguers. (Matí)

MOLLERUSSA > Pla d’Urgell
Festa Major. VII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

MONTCADA i REIXAC > Vallès Occidental
Festa Major. XIII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)
PALLARESOS, Els > Tarragonès Festes de Sant Isidre. Seguici 
Festiu del Pa de Sant Isidre. (Matí)

PORT DE LA SELVA, El > Alt Empordà
Festa Major Sant Baldiri. Trobada de Gegants i Capgrossos 
- 10è aniversari del gegant Baldiri i 10è aniversari de la Colla 
de Geganters  del Port de la Selva. (Matí)

RUBÍ > Vallès Occidental
Festa dels Xatos - Aplec de Primavera. Pujada a peu dels 
gegants de Ciutat, gegantons Col·legi Teresa Altet i la 
geganta del barri del  Pinar, fins a l’ermita de Sant Muç, i 
ballada de gegants. (Matí)

SABADELL-Creu Alta > Vallès Occidental
Festa Major del Barri de la Creu Alta. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

SANT FELIU DE PALLEROLS > Garrotxa
Festa Major. Ball dels Gegants, Cavallets i Mulassa. (Tarda)

SANT VICENÇ DE CASTELLET > Bages
Ballada popular de Gitanes amb la participació dels 
gegants. (Matí)

VACARISSES > Vallès Occidental
Festa Major petita Sant Felip Neri. Vetlla i Menja de la Vaca. 
(Tot el dia)

Dilluns 20 
SANT FELIU DE PALLEROLS > Garrotxa
Festa Major. Ball dels Gegants, Cavallets i Mulassa. (Tarda)

MASQUEFA > Anoia
Festa Cloenda de Ciutat Gegantera de Catalunya 2012. 
(Tarda)

MATARÓ-Col·legi El Turó > Maresme
Trobada de Gegants i Capgrossos - 15è aniversari del gegant 
Sr. Carretero. (Tarda)

SANT JOAN DESPI > Baix Llobregat
VI Trobada de Gegants, Gegantons i Capgrossos d’Escoles i 
Esplais de Sant Joan Despí. (Tarda)

Diumenge 14 
NAVÀS > Bages
Fira de Primavera. XXXII Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

ROSES > Alt Empordà
Festa de la Vellesa. Passejada de gegants. (Matí)

Dissabte 20 
BARCELONA-Sagrada Família > Barcelonès
Sant Jordi. XXV Trobada de Gegants i Capgrossos - 25è 
aniversari dels gegants de la Sagrada Família, Pere L’Home 
dels Coloms i Pepa la Peixatera. (Tarda)

FORNELLS DE LA SELVA > Gironès
I Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

HOSPITALET DE LLOBREGAT-Drac d’Or > Barcelonès
Festes de Primavera - Fabulari 2013. Trobada de Gegants i 
Capgrossos - Fabulari de Gegants i Bestiari. (Tarda)

MANLLEU > Osona
XXVIII Trobada de Gegants i Capgrossos - 90è aniversari dels 
gegants Jordi i Montserrat. (Tarda)

SANT CELONI > Vallès Oriental
Sant Jordi. Passejada amb els gegants, gegantons i 
capgrossos de les escoles de Sant Celoni. (Tarda)

Diumenge 21 

CABRILS > Maresme
Trobada escoles. XV Trobada de Gegants i Capgrossos 
d’Escoles de Catalunya. (Matí)

HOSPITALET DE LLOBREGAT-Drac d’Or > Barcelonès
Festes de Primavera  . XXIV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

Dilluns 22 a Divendres 3
TORDERA > Maresme
Inauguració exposició: “Gegants de Paper”, que romandrà 
oberta fins el dia 3 de maig.

Dimarts 23 
LLIÇA D’AMUNT > Vallès Oriental
Diada de Sant Jordi. Espectacle de carrer conjunt entre la 
Colla de Geganters i la Colla de Diables locals. (Tarda)

MATARÓ > Maresme
Diada de Sant Jordi. Trobada de tots els Gegants i 
Capgrossos de Mataró i Dormida de tots els gegants a dins 
de l’Ajuntament. (Tarda)

RUBÍ > Vallès Occidental
Diada de Sant Jordi. Paradeta de venda de roses i productes 
geganteres. (Tot el dia)

Divendres 26 
PAMPLONA/IRUÑA-Sanduzelai/Sanduzelaiko > Navarra
Festa Major. “Txupinazo” de les festes amb la participació 
dels gegants. (Tarda)

Dissabte 27 
HOSTALRIC > Selva
XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

IGUALADA-Dessota > Anoia
Diada de Dessota. Primera Diada de l’Associació Cultural 
Dessota. (Tot el dia)

LLEIDA-Grup Cultural Garrigues  > Segrià
Trobada de Gegants i Capgrossos . (Tarda)

PAMPLONA/IRUÑA-Sanduzelai/Sanduzelaiko > Navarra
Festa Major. “Kalejira” passejada de gegants. (Matí)

PIERA > Anoia
Fires i Festes del Sant Crist. XVII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

SANT CUGAT DEL VALLÈS > Vallès Occidental
Trobada de Gegants, Gegantons i Capgrossos de les escoles 
de Sant Cugat del Vallès. (Tarda)

VILASSAR DE DALT > Maresme
Festa Major dels Sants Màrtirs. “Gegantonada 2013” - IV 
Trobada de Gegantons. (Matí)

Diumenge 28 
CELLERA DE TER, La > Selva
Festes del Roser. XII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

FORNELLS DE LA SELVA > Gironès
Festes de Sant Vidal. Passejada de gegants. (Matí)

MONESTIR DE MONTSERRAT > Bages
XXVè Aniversari dels Gegants de l’Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya, Treball i Cultura. (Matí)

PAMPLONA/IRUÑA-Sanduzelai/Sanduzelaiko > Navarra
Festa Major. “XX Encuentro de Gigantes y Cabezudos”. 
(Matí)

SANT GUIM DE FREIXENET > Segarra
Sant Jordi. Passejada de gegants. (Matí)

TORELLÓ-Barri Montserrat > Osona
Festes del Barri de Montserrat . Passejada i ballada de 
gegants. (Matí)

VILASSAR DE DALT > Maresme
Festa Major dels Sants Màrtirs. Renovació del Vot de Poble 
- Passejada de gegants i Ball dels Sants Màrtirs a l’església a 
càrrec dels  gegants vells, Lluís i Maria. (Tarda)

05 - Maig

Dimecres 1 
HOSPITALET DE LLOBREGAT-Barri Sant Josep > 
Barcelonès
Festa Major del Barri de Sant Josep . XXVI Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Matí)

JUNEDA > Garrigues
XVII Trobada de Gegants i X de Caps. (Matí)

MAIALS > Segrià
Festa del Treball. XI Trobada de Gegants i Capgrossos que 
anirà acompanyada d’una cursa de gegants i gegantons. 
(Matí)

VILASSAR DE DALT > Maresme
Festa Major dels Sants Màrtirs. XXXI Trobada de Gegants 
i Capgrossos - 30è aniversari de la Colla de Geganters de 
Vilassar de Dalt. (Matí)

Dissabte 4 
BADALONA > Barcelonès
Festes de Maig Sant Anastasi. XVII Trobada de Gegants i 
Capgrossos acompanyada d’un concert de músics i d’un 
espectacle de balls  de gegants . (Tarda)

MONTMAJOR > Berguedà
XVI Trobada Intercomarcal de Gegants i Capgrossos 
del Bages-Berguedà - 25è aniversari dels gegants de 
Montmajor, Casanova i  Pubilla Xica. (Tarda)

PRAT DE LLOBREGAT, El > Baix Llobregat
Festival Pratifolk . XVIII Festival Pratifolk amb la participació 
de gegants i capgrossos. (Tot el dia)

PRAT DE LLOBREGAT, El-Barri Llevant > Baix Llobregat
Festa Major del Barri Llevant. Passejada de gegants i 
capgrossos. (Matí)

Diumenge 5 
AMER > Selva
Festa del Roser i de la Vellesa. XIV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tot el dia)

LAVERN > Alt Penedès
Festa Major. XVI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

MAÇANET DE LA SELVA > Selva
Festa del Roser. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

MASQUEFA > Anoia
Pujada a peu a Montserrat dels gegants de Masquefa. 
(Matí)
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Divendres 24 
LLACUNA, La > Anoia
Actuació de les colles geganteres de La Llacuna i Costa 
Rica. (Tarda)

Divendres 24 a Diumenge 26
PREMIÀ DE MAR > Maresme
“Rebombori”, amb la participació de gegants. (Tarda)

Dissabte 25 
CASSÀ DE LA SELVA > Gironès
Festa Major. Passejada de gegants. (Tarda)

CENTELLES > Osona
XX Trobada Comarcal dels Gegants i Capgrossos d’Osona 
- 60è aniversari dels gegants de Centelles, Perot i 
Coloma. (Tarda)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festa Major. XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

LLACUNA, La > Anoia
XIX Trobada de Gegants i Capgrossos amb la participació 
dels gegants mallorquins de Bunyola i de Costa Rica. (Matí)

VIC-Carrer Riera > Osona
XX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Dissabte 25 a Diumenge 26
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Exposició de Cireres. Fira d’Entitats, plantada de gegants i 
tallers diversos. (Cap de setmana)

Diumenge 26 
GARRIGA, La > Vallès Oriental
XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

LLACUNA, La > Anoia
Actuació de les colles geganteres de La Llacuna i Costa 
Rica. (Matí)

OGASSA > Ripollès
Festa del Miner. XII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SABADELL-Concòrdia > Vallès Occidental
Festa del Bosc del Barri de la Concòrdia. Trobada de Gegants 
i Capgrossos. (Matí)

SANT BOI DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festa Major - Capvuitada. Trepitjada de les catifes de flors 
- Dansa ritual de les flors amb els gegants i grallers de Sant 
Boi. (Tarda)

SANT FELIU DE LLOBREGAT-Agrupació Cultural Folklòrica 
> Baix Llobregat
Trobada de Gegants construïts per en “Nona” (Josep 
Cardona) - 25è aniversari dels gegants Jordi i Montserrat, 
Llorenç i Laia i gegantons Banyetes i Rebanyuda. (Matí)

SARRIÀ DE TER > Gironès
III Trobada Comarcal de Gegants de Gironès i Pla de l’Estany 
“GiroEstany”

TERRASSA > Vallès Occidental
Diada Antoni Messeguer. III Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

VIC-Carrer Riera > Osona
Festes del Carrer de la Riera. Missa i seguici amb els 4 
gegants i gegantons. (Matí)

Dilluns 27 
SANT FELIU DE LLOBREGAT-Agrupació Cultural Folklòrica 
> Baix Llobregat
Aplec de la Salut - Dilluns de Pasqua Granada. Balls d’Ofrena 
a la Verge de la Salut on els gegants Llorenç i Laia apadrinen 
el Ball de la Soca, ball típic de Sant Feliu de Llobregat. (Matí)

Dimarts 28 
RUBÍ > Vallès Occidental
Corpus. Inauguració de les exposicions: “La Patum i altres 
patrimonis” i “IAKARÉ”, que romandran obertes fins el dia 7 
de juliol. Lloc Sala d’Art Aula Cultural (Unnim). (Tarda)

Dimecres 29 
BERGA > Berguedà
Corpus - La Patum. Passada del Tabaler i els gegants. (Matí)

ONTINYENT > Vall d’Albaida (País Valencià)
Corpus. Vesprà de Corpus amb la participació dels gegants. 
(Tarda)

Dijous 30 
BARCELONA > Barcelonès
Corpus. Exposició del Seguici Popular a la Galeria Gòtica de 
l’Ajuntament, que romandrà oberta fins el dia 2 de juny. 
(Tot el dia)

BERGA > Berguedà
Corpus - La Patum. Matí: Patum de Lluïment - Nit: Patum 
Completa. (Matí/Nit)

ONTINYENT > Vall d’Albaida (País Valencià)
Corpus. Processó cívico-religiosa dels Corpus amb 
la participació dels gegants i cabets i altres balls 
tradicionals. (Tarda)

REUS > Baix Camp
Corpus. Cercavila i Ballada de la Mulassa i els Gegants i 
repartiment de la Coca de Cireres. (Matí/Tarda)

Divendres 31 
BERGA > Berguedà
Corpus - La Patum Infantil. Matí: Passada de les comparses 
de La Patum Infantil i Patum Infantil de Lluïment - Tarda: 
Patum Infantil  Completa. (Matí/Tarda)

06 - Juny

Dissabte 1 
BERGA > Berguedà
Corpus - La Patum. Passacarrers amb el Tabal, Maces, Guites 
i Gegants Vells - Salts davant del domicili de les autoritats i 
Tirabols.  (Tarda/Vespre)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festa Major - Corpus. “Populari”: Cercavila de Cultura 
Popular de la Festa Major de Corpus. (Tarda)

HOSPITALET DE LLOBREGAT-Drac d’Or > Barcelonès
Festa Major del Barri de Santa Eulàlia. 25è aniversari del 
Drac d’Or. (Tarda)

OLOT > Garrotxa
Corpus. Cercavila dels gegants i el Cap de Lligamosques. 
(Vespre)

REUS > Baix Camp
Corpus. Matí: Ballades de la Mulasseta i dels Gegants Petits 
- Tarda: Ballada de la Mulassa i els Gegants. (Matí/Tarda)

RUBÍ-Col·legi Teresa Altet > Vallès Occidental
Festes del Barri de Ca n’Oriol. IV Trobada de Gegants i 
Capgrossos - 10è aniversari de la gegantona Teresina i de la 
Colla de Geganters del Col·legi Teresa Altet. (Matí)

SITGES  > Garraf
Corpus. Passejada de gegants amb la participació de les tres 
parelles de gegants. (Tarda)

SOLSONA > Solsonès
Corpus. Matí: Tronada - Passacarrers dels gegants 
acompanyant al pregoner - Tarda: Baixada del Bou, la 
Mulassa i el Drac - Ball del Drac . (Matí/Tarda)

VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Corpus. Vesprà de Corpus amb la participació dels gegants - 
Processó del Convit. (Tarda)

Diumenge 2 
ARBÚCIES > Selva
Corpus - Festa de Les Enramades. Desfilada de les Catifes de 
les Festes de les Enramades. (Tarda)

BALAGUER > Noguera
Corpus. Processó de Corpus amb la participació dels 
gegants. (Tarda)

BARCELONA > Barcelonès
Corpus. Processó de Corpus de la Seu-Catedral encapçalada 
pel Seguici Popular, amb la participació dels gegants. (Tarda)

BARCELONA-Dreta de l’Eixample > Barcelonès
Fira Modernista de la Dreta de l’Eixample. IV Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Matí)

BENICARLÓ > Baix Maestrat (País Valencià)
Corpus. Processó de Corpus amb la participació dels 
gegants i cabuts. (Tarda)

BERGA > Berguedà
Corpus - La Patum. Matí: Patum de Lluïment - Nit: Patum 
Completa. (Matí/Nit)

BOTARELL > Baix Camp
I Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

CALELLA > Maresme
Corpus . Cercavila de Corpus - Trepitjada d’Estores de flors 
amb la participació dels gegants. (Tarda)

CERVERA > Segarra
Corpus. Sortida del Seguici Festiu de Corpus. (Tarda)

CORBERA DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
XIX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

GARRIGA, La > Vallès Oriental
Corpus. Matí: Confecció de les catifes de flors - Tarda: 
Processó de Corpus amb la participació dels gegants. (Matí/
Tarda)

LLEIDA-Patronat del Corpus  > Segrià
Corpus. Corpus amb la participació dels gegants del 
Patronat del Corpus, Grup Cultural Garrigues i Paeria, i de 
l’Àliga i el lleó de  ciutat. (Tot el dia)

MONISTROL DE MONTSERRAT > Bages
Corpus . Processó de Corpus amb la participació dels 
gegants. (Matí)

MONTBLANC > Conca de Barberà
Corpus. Processó de Corpus amb la participació del Seguici 
Popular, gegants de la Vila i Mulassa de Montblanc. (Tarda)

OLOT > Garrotxa
Corpus. Ball de gegants i Sardana de Corpus. (Matí)

PRAT DE LLOBREGAT, El > Baix Llobregat
Corpus. Passejada de gegants. (Tarda)

REUS > Baix Camp
Corpus. Matí: Toc de Festa i sortida dels Gegants - Tarda: 
Professó i darreres Ballades dels Nanos, Mulassa, Gegants i 
l’Àliga.  (Matí/Tarda)

SALLENT > Bages
Corpus - Festa de Les Enramades. Ball de Gegants i Nans. 
(Matí)

SITGES > Garraf
Corpus. Passejada de gegants - Processó de Corpus amb 
l’acompanyament dels gegants. (Tarda)

SOLSONA > Solsonès
Corpus. Baixada de la Corporació Municipal - Missa 
Concelebrada i Processó - Ballets Tradicionals - Tronada i 
Pujada fins al  Consistori. (Matí)

TÀRREGA > Urgell
Corpus. Processó de Corpus amb l’acompanyament dels 
gegants i Ball de l’Àliga. (Tarda)

VALLS-Unió Anelles de la Flama > Alt Camp
Corpus. Professó de Corpus amb la participació dels 
gegants, gegantons i l’Àliga. (Tarda)

VIC > Osona
Corpus . Processó de Corpus amb la participació dels 
gegants i nanos. (Tarda)

VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Corpus. Processó de Corpus amb la participació dels 
Gegants, Nanos i Ball de Cintes. (Tarda)

Dilluns 3 
SALLENT > Bages
Corpus - Festa de Les Enramades. Tradicionals “Balladetes” 
dels Gegantons. (Tarda)

Dissabte 8 
SANT FELIU SASSERRA > Bages
Festival Solc. XXV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 9 
SANT VICENÇ DELS HORTS > Baix Llobregat
Corpus. Passejada de gegants per les catifes de flors. (Tarda)

VILADOMIU NOU > Berguedà
Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

Divendres 14 a Diumenge 16

LLORET DE MAR > Selva
XX Vila Gegantera de les Comarques Gironines . (Cap de 
setmana)

Dissabte 15 
CALELLA > Maresme
Festa Major Sant Quirze i Santa Julita. Trobada de Bestiari 
de Foc

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos - 20è aniversari dels
gegants de Sant Climent de Llobregat, Climent i Roser. (Matí)

VALLS-El Calçot  > Alt Camp
XV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 16 
BARCELONA-Fort Pienc > Barcelonès
Festa Major del Barri de Fort Pienc. IV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

CALELLA > Maresme
Festa Major Sant Quirze i Santa Julita. Passejada de 
gegants. (Tarda)

HOSPITALET DE LLOBREGAT-Manotes de Tro > Barcelonès
Festa Major del Barri de Pubilla Cases. II Trobada de Gegants 
i Capgrossos. (Matí)

MANRESA-Poble Nou > Bages
Homenatge a la Gent Gran. Homenatge a la Gent Gran 
amb la participació dels gegants del Poble Nou. (Tot el dia)

PRAT DE LLOBREGAT, El-Col·legi Mare de Déu del Carme 
> Baix Llobregat
15è aniversari dels gegantons Sisquet i Carmeta. (Matí)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

Divendres 21 
VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. Inici de les Festes - 
Traca infantil - Volteig de campanes i Gegants i Nanos 
acompanyats del “juglà” (dolçainer). (Tarda)

Dissabte 22 
AVIÀ > Berguedà
Festa Fi de Curs de l’Escola. Festa de fi de curs a l’escola amb 
la participació dels gegants. (Tarda)

OLESA DE MONTSERRAT > Baix Llobregat
Festa Major. XXXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

PRATS DE LLUÇANÈS > Osona
Festa Major Sant Joan - Festa dels Elois. XVIII Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SANT JOAN DESPI > Baix Llobregat
Festa Major Sant Joan. XXIX Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

VILASSAR DE MAR > Maresme
Festa Major Sant Joan. XV Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Tarda)

VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. XXIII Trobada de 
Gegants i Nanos. (Tot el dia)

Diumenge 23 
ANGLÈS > Selva
La Flama del Canigó. Rebuda de la Flama del Canigó.

BARCELONA > Barcelonès
La Flama del Canigó - Revetlla de Sant Joan  . Rebuda de 
la Flama del Canigo per part de l’Àliga i els gegants de la 
Ciutat. (Tarda)

LLAGOSTERA > Gironès
Revetlla de Sant Joan  . Rebuda de la Flama del Canigó 
amb l’acompanyament musical dels grallers de la Colla de 
Geganters de  Llagostera. (Tarda)

REUS-Carrasclet > Baix Camp
Festa Major Sant Pere. Passejada del gegant Carrasclet amb 
motiu de la Diada dels Països Catalans. (Tarda)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Revetlla de Sant Joan. Rebuda de la Flama del Canigó amb la 
participació dels gegants. (Tarda)

TARRAGONA-Serrallo  > Tarragonès
Revetlla de Sant Joan. Arribada de la Flama del Canigó amb 
la participació dels gegants i nanos del Serrallo, la Víbria de 
Tarragona, i els diables Voramar del Serrallo. (Tarda)

TORELLÓ > Osona
Revetlla de Sant Joan. Rebuda de la Flama del Canigó i ball 
dels gegants. (Nit)

VALLS-Unió Anelles de la Flama > Alt Camp
Festa Major Sant Joan. Tarda: Cercavila de la Flama del 
Canigó amb la participació de gegants i capgrossos - Vespre: 
Anada i Sortida  de Completes amb la participació del 
Seguici Festiu. (Tarda/Vespre)

Dilluns 24 
PINEDA DE MAR > Maresme
Diada de Sant Joan. Passejada de gegants. (Tarda)
PRAT DE LLOBREGAT, El-Barceloneta > Baix Llobregat
Festa Major del Barri Barceloneta. Passejada dels gegants 
del Prat. (Matí)

SANT JOAN DE VILATORRADA > Bages
Diada de Sant Joan. Mostra de Cultura Popular i ball de 
gegants. (Matí)
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VALLS-Unió Anelles de la Flama > Alt Camp
Festa Major Sant Joan. Matí: Anada i Sortida d’Ofici del 
Seguici Festiu i ballada dels elements festius - Tarda: 
Cercavila del Tomb del  Poble amb els elements del Seguici 
Festiu vallenc. (Matí/Tarda)

VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. Processó de Sant Joan 
amb la participació dels gegants i nanos. (Matí)

Dimarts 25 
VALLS-Unió Anelles de la Flama > Alt Camp
Festa Major Sant Joan. Vot del poble - Anada a Ofici al 
Santuari de la Mare de Déu del Lledó amb la participació 
dels Gegants de la Ciutat. (Matí)

Divendres 28 
RUBÍ > Vallès Occidental
Festa Major gran Sant Pere. Seguici Popular - Pregó de Festa 
Major - Lliurament de la Toia a la geganta Paula - Ball dels 
Gegants de Rubí. (Tarda)

TERRASSA > Vallès Occidental
Festa Major. Inici de Festa Major amb l’actuació dels 
Bastoners, Dracs, Nans i Gegants, i presentació del “Capgrós 
de l’Any”. (Tarda)

Dissabte 29 
ALP > Cerdanya
Festa Major Sant Pere. Passejada de gegants. (Matí)

BARCELONA-Casc Antic > Barcelonès
Festes de Sant Pere del Casc Antic . XXI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

CALAFELL-Calafell Platja > Baix Penedès
Festa Major Sant Pere de Calafell platja . Trobada de Gegants 
i Capgrossos. (Tarda)

MASNOU, El > Maresme
Festa Major. XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

MONTAGUT > Garrotxa
Festes de Sant Pere. XV Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Tarda)

MONTMELÓ > Vallès Oriental
Festa Major. XXXIII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

REUS > Baix Camp
Festa Major Sant Pere. Matí: Toc de Sortida dels Gegants 
- Tronada i actuació de lluïment dels grups festius de la 
ciutat - Tarda: Professo solemne, darrera Tronada i Ballada 
Conjunta. (Matí/Tarda)

RUBÍ > Vallès Occidental
Festa Major gran Sant Pere. XXVI Ball d’Església dels Gegants 
de Rubí  “La Muixaranga de Rubí”, durant l’ofertori de la 
Missa Solemne en honor al patró - Balls de Plaça. (Matí)

SANT PERE DE VILAMAJOR > Vallès Oriental
Festa Major Sant Pere. XXIV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

TARRAGONA-Serrallo  > Tarragonès
Festa Major de Sant Pere del Barri del Serrallo. Tarda: 
Processó de Sant Pere - Nit: VIII Despertada dels Gegants i 
passejada nocturna. (Tarda)

TERRASSA > Vallès Occidental
Festa Major. Cercavila de Festa Major amb la participació de 
tots els grups de cultura popular. (Tarda)

Diumenge 30 
CANET DE MAR-Els Abells > Maresme
Festa Major Sant Pere. XXVIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

PREMIÀ DE DALT > Maresme
Festa Major Sant Pere. X Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Tarda)

RUBÍ > Vallès Occidental
Festa Major gran Sant Pere. XX Trobada de Gegants i 
Capgrossos de Sant Pere. (Matí)

SANT BOI DE LLOBREGAT-Casablanca > Baix Llobregat
Festes del Barri de Casablanca. Matí: XIV Trobada de 
Gegants i Capgrossos - Tarda: Trepitjada de la catifa floral. 
(Matí/Tarda)

SANT CUGAT DEL VALLÈS > Vallès Occidental
Festa Major Sant Pere. XXVII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

TERRASSA > Vallès Occidental
Festa Major. Ball de Plaça de Festa Major - Balls Solemnes 
dels Gegants, Nans, Drac, Bastoners i Esbart, a la sortida de 
l’Ofici de Festa Major. (Matí)

VIC > Osona
Festa de la Cultura Popular . “La Xurriacada”, cercavila de 
cultura popular amb la participació de gegants i capgrossos. 
(Tarda)

07 - Juliol

Dijous 4 
VIC > Osona
Festa Major Sant Miquel dels Sants. Passejada de Gegants i 
Caps de Llúpia. (Tarda)

Divendres 5 
VIC > Osona
Festa Major Sant Miquel dels Sants . Cercavila amb les 
Autoritats - Missa Solemne - Seguici de Festa Major. (Matí)

Divendres 5 a Dimecres 10
PREMIÀ DE MAR > Maresme
Festa Major Sant Cristòfol. Sortides diverses dels gegants de 
Premià de Mar

Dissabte 6 
ARENYS DE MAR > Maresme
Festa Major Sant Zenon. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

BARBERÀ DEL VALLÈS > Vallès Occidental
Festa Major. Seguici Popular amb la participació dels 
gegants locals i de gegants convidats de fora de 
Catalunya. (Tarda)

BELLVÍS > Pla d’Urgell
XX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

CAN BATISTA-Subirats > Alt Penedès
Festa Major. I Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

FLAÇÀ > Gironès
Festa Major petita Sant Fermí. XV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

HOSPITALET DE LLOBREGAT-La Florida > Barcelonès
Festa Major de La Florida. XIX Trobades de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

HOSTALRIC > Selva
Festa Major. Passejada de gegants. (Tarda)

LLIÇÀ DE VALL > Vallès Occidental
Festa Major. XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

MANRESA-Xup > Bages
Festa Major del Barri del Xup. XV Trobada de Gegants 
i Capgrossos - 15è aniversari dels gegants Miquelet i 
Maria. (Tarda)

MATARÓ-Colla Iluro > Maresme
IV Mostra de Balls de Gegants de Mataró. (Tarda)

SANT FRUITOS DE BAGES > Bages
Festa Major d’estiu. Passejada de gegants. (Tarda)

SENAN > Conca de Barberà
VIII Trobada Comarcal de Gegants i Capgrossos de la Conca 
de Barberà - Pubilla 2013. (Tarda)

SITGES-La Vall de Sitges > Garraf
Festa Major del Barri Cases Noves. VI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 7 
BARBERÀ DEL VALLÈS > Vallès Occidental
Festa Major. XX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SANT MIQUEL DE BALENYÀ > Osona
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

Dimarts 9 
ARENYS DE MAR > Maresme
Festa Major Sant Zenon. Passejada de gegants. (Tarda)

Dissabte 13 
CALAFELL > Baix Penedès
Festa Major. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

CALONGE > Baix Empordà
XII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

ESPARREGUERA > Baix Llobregat
Festa Major Santa Eulàlia. XXI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

MONISTROL DE MONTSERRAT > Bages
Festes del Carrer Viserta. Tarda: Passejada dels gegants i 
cabeçuts - Nit: Participació dels gegants al ball de nit. (Tarda)

PALLEJA > Baix Llobregat
Festa Major d’estiu. Matí: Tallers geganters Tarda: Trobada 
de Gegants i Capgrossos. (Matí/Tarda)

SANTA MARIA DE CORCÓ-L’ESQUIROL > Osona
XVI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

TARRAGONA-Serrallo  > Tarragonès
Festes de la Verge del Carme . 10è aniversari dels Nanos del 
Serrallo, Jaume i Neus. (Tot el dia)

TAVERTET > Osona
Festes de Sant Cristòfol. VIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 14 
HOSTALETS DE BALENYÀ > Osona
XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

LLADÓ > Alt Empordà
Festes del Carme. XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

MONISTROL DE MONTSERRAT > Bages
Festes del Carrer Viserta. Matí: Tradicional Passada dels 
gegants i cabeçuts per anar a ofici i ball dels gegants a l’Era - 
Tarda: XXVI  Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí/Tarda)

SANT VICENÇ DE CASTELLET > Bages
Festa Major. XXVIII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SÚRIA > Bages
Festa Major d’estiu Sant Cristòfol. Cercavila tradicional amb 
la participació dels gegants i altres grups de cultura popular. 
(Matí)

TARRAGONA-Serrallo  > Tarragonès
Festes de la Verge del Carme . VI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

TORELLÓ-Barri Joanot Martoell > Osona
Festes del Barri de Joanot Martorell . Passejada de 
gegants. (Matí)

Dimarts 16 
ESCALA, L’ > Alt Empordà
Festes del Carme. Passejada de gegants. (Matí)

TARRAGONA-Serrallo  > Tarragonès
Festes de la Verge del Carme . Processó del Carme amb la 
participació dels gegants. (Tarda)

Dissabte 20 
BARCELONA-Sant Jaume > Barcelonès
V Trobada de Gegants i Capgrossos de Sant Jaume. (Tarda)

LLORET DE MAR > Selva
Festa Major Santa Cristina. III Trobada de Gegants i 
Capgrossos de Santa Cristina. (Tarda)

MASQUEFA > Anoia
Festa Major gran Santa Magdalena. Trobades de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

PUIGCERDA > Cerdanya
Festa Major del Roser. Passejada de gegants. (Matí)

SANT ANDREU DE LLAVANERES > Maresme
Festa Major de la Minerva. XXV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

TORDERA > Maresme
XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos - 25è aniversari dels 
gegants Pere Botero i Roseta la Carnissera. (Tarda)

TUÏR > Rosselló (Catalunya Nord)
VII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 21 
BEGUES > Baix Llobregat
Festa Major d’estiu Sant Jaume. VI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

CALONGE > Baix Empordà
Festa Major d’estiu. Seguici Popular. (Tarda)

PALLEJA > Baix Llobregat
Festa Major de Fontpineda. Passejada de gegants i 
capgrossos. (Matí)

PUIGCERDA > Cerdanya
Festa Major del Roser. Passejada de gegants. (Matí)

RIBES DE FRESER > Ripollès
XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SANT JULIÀ DE VILATORTA > Osona
Festa Major. II Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

Dilluns 22 
CORBERA DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festa Major Santa Magdalena. Passejada de gegants. (Matí)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festes de Santa Magdalena. Seguici Popular amb la 
participació dels gegants. (Tarda)

Dimecres 24 
BALAGUER > Noguera
Festa del Fanalet Sant Jaume. Cercavila dels Fanalets amb la 
participació del gegant Sereno. (Tarda)

LLEIDA > Segrià
Festa dels Fanalets de Sant Jaume. Processó dels Fanalets 
amb la participació dels gegants. (Vespre)

MATARÓ > Maresme
Festa Major de Les Santes. Gegantada de Les Santes - 
Sortida de tots els gegants de la ciutat des dels 4 punts 
cardinals per anar a la  Festa Major. (Tarda)

Dijous 25 
MATARÓ > Maresme
Festa Major de Les Santes. Tarda: Cap a la Crida, amb 
totes les comparses mataronines - Nit: Desvetllament 
Bellugós: La Família  Robafaves baixarà i pujarà La Riera amb 
acompanyament musical. (Tarda/Nit)

Divendres 26 
MATARÓ > Maresme
Festa Major de Les Santes. Postal de Gegants, la Família 
Robafaves convida els gegants d’una altra població. (Tarda)

PARETS DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festa Major d’estiu. Tarda: Toc d’Inici de la Festa Major 
amb la participació i balls de tot el seguici paretà. Nit: 
Representació de  l’espectacle de “La Llegenda de la Pedra del 
Diable”. (Tarda/Nit)

VENDRELL, El > Baix Penedès
Festa Major Santa Anna. Ballada en Honor a Santa Anna 
a càrrec dels grups de cultura popular, i cercavila amb la 
participació dels  gegants i nans. (Matí)

Divendres 26 a Diumenge 28
BELLVÍS > Pla d’Urgell
Firals de Bellvís. Representació de l’Anella de Cal Bufalà. 
(Tarda)

Dissabte 27 
ALP > Cerdanya
XII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

ARBÚCIES > Selva
Festa Major. XXI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

BRÀFIM > Alt Camp
Festa Major. XVI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

CANOVELLES > Vallès Oriental
Festa Major. XXII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

CERVELLÓ > Baix Llobregat
Festa Major. XV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

ESTARTIT, L’ > Baix Empordà
Festa Major Santa Anna. XVI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

LLEIDA-Pardinyes  > Segrià
Festa Major del Barri de Pardinyes. XIV Trobada de Gegants 
i Capgrossos. (Tarda)

MATARÓ > Maresme
Festa Major de Les Santes. Matí: Anada i tornada d’Ofici 
amb les figures institucionals - Tarda: La Passada. Passejada 
de totes les figures institucionals de la ciutat. (Matí/Tarda)

MOIÀ > Bages
XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

PARETS DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festa Major d’estiu. Albada del Gall - Passejada de gegants 
pel Casc Antic de la vila. (Matí)

POLLENÇA > Mallorca (Illes Balears)
Festes Patronals Mare de Déu dels Àngels. IX Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SANT FOST DE CAMPSENTELLES > Vallès Oriental
Festa Major. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SANT LLORENÇ D’HORTONS > Alt Penedès
Trobada Intercomarcal de Gegants i Capgrossos del 
Penedès-Garraf i XV “Terrazel de Gegants”. (Tarda)

SANT POL DE MAR > Maresme
Festa Major d’estiu Sant Jaume. XXIX Trobada de Gegants 
i Capgrossos - Els gegants de Sant Pol interpretaran el 
“Ball de  l’Almorratxa” amb l’acompanyament musical de 
cobla. (Tarda)

SANT VICENÇ DELS HORTS > Baix Llobregat
Festa Major. XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Tarda)

TORELLÓ > Osona
Festa Major . Passant de Gegants i Nans. (Tarda)

TORRELLES DE FOIX > Alt Penedès
XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 28 
MATARÓ > Maresme
Festa Major de Les Santes. Matí: Anada de la Família 
Robafaves i els Nans a la Residència Sant Josep - Tarda: “La 
Revolta dels Nans”  - Tallers infantils amb la participació 
dels Nans – Nit: No n’hi ha prou! - Ball de les figures de la 
ciutat intercanviant els balls i les parelles. (Tot el dia)
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PARETS DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festa Major d’estiu. Passejada de gegants per l’Eixample de 
la vila. (Matí)

SANT CUGAT SESGARRIGUES > Alt Penedès
Festa Major. Cercavila de Festa major amb la participació 
dels gegants i capgrossos. (Matí)

Dilluns 29 
MATARÓ > Maresme
Festa Major de Les Santes. Anem a tancar! - Cercavila 
per anar a tancat totes les figures on tothom podrà 
provar-les. (Tarda)

Dimecres 31 
ALELLA > Maresme
Festa Major Sant Feliu. Passejada dels capgrossos. (Nit)

08 - Agost

Dijous 1 
GARRIGA, La > Vallès Oriental
Festa Major. Cercavila inaugural de la Festa Major i ballada 
dels gegants. (Tarda)

TORELLÓ > Osona
Festa Major . Passant i Balls de Gegants i Nans. (Matí)

Divendres 2 
BALAGUER-Sant Salvador > Noguera
Festes del Barri de Sant Salvador. Ballada dels gegants de 
Balaguer. (Nit)

Divendres 2 a Diumenge 4

MARSELLA > França
Aplec Internacional Sardana . XXVI Aplec Internacional 
de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics Catalans, amb 
la participació de  gegants, capgrossos i bestiari . (Cap de 
setmana)

Dissabte 3 
ANDORRA LA VELLA > Principat d’Andorra
Festa Major. XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

ARGENTONA > Maresme
Festa Major Sant Domènec. Passejada i Dormida dels 
Gegants. (Tarda)

CALDES DE MALAVELLA > Selva
Festa Major. Passejada de gegants i capgrossos. (Tarda)

LLACUNA, La > Anoia
Festa Major. Cercavila de cultura popular amb la participació 
dels gegants. (Tarda)

PALLARESOS, Els > Tarragonès
Festa Major Sant Salvador. Despertada dels Gegants per 
inaugurar el ball de Festa Major. (Vespre)

PUIGCERDA > Cerdanya
Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SANT GUIM DE FREIXENET > Segarra
Festa Major . VI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

VILANOVA I LA GELTRU > Garraf
Festa Major Mare de Déu de les Neus. Baixada dels Gegants 
Grossos cap a l’Ajuntament. (Tarda)

Diumenge 4 
ALP-La Molina > Cerdanya
Festa Major de La Molina. Ballada dels gegants d’Alp. (Matí)

ARGENTONA > Maresme
Festa Major Sant Domènec. Passejada dels Despertar dels 
Gegants. (Matí)

PORT DE LA SELVA, El > Alt Empordà
Festa Major Nostra Senyora de les Neus. Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Matí)

VACARISSES > Vallès Occidental
Festa Major. Seguici de Festa Major amb la participació dels 
gegants i Ball de Plaça dels gegants. (Matí)

VILANOVA I LA GELTRU > Garraf
Festa Major Mare de Déu de les Neus. Cercavila de Vigília 
amb la participació dels gegants i nans. (Tarda)

VIMBODÍ I POBLET > Conca de Barberà
Festa Major d’estiu Sant Salvador. XVII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

Dilluns 5 
VILANOVA I LA GELTRU > Garraf
Festa Major Mare de Déu de les Neus. Cercavila del Vot de 
Poble - Exhibició dels Balls Populars, amb la participació dels 
gegants i nans. (Tarda/Nit)

Dimarts 6 
PALLARESOS, Els > Tarragonès
Festa Major Sant Salvador. Seguici Festiu de l’anada a Ofici 
amb la participació dels gegants, capgrossos i la mulassa. 
(Matí)

Dissabte 10 
AOIZ/AGOITZ > Navarra
Fiestas Patronales. Passejada de gegants. (Matí)

CASTELLÓ D’EMPURIES > Alt Empordà
Festa de Sant Llorenç. XXIX Trobades de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

MALGRAT DE MAR > Maresme
Festa Major Sant Roc. XLVII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

SANT LLORENÇ D’HORTONS > Alt Penedès
Festa Major Sant Llorenç. Matí: Passejada de gegants i 
follets del “Terrazel” - Tarda: Passejada de gegantons del 
Terrazel - Nit:  Representació de l’espectacle “Terrazel”. 
(Tot el dia)

SANTA SUSANNA > Maresme
Festa Major. XV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 11 
AMPOSTA > Montsià
Festa Major . XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

AOIZ/AGOITZ > Navarra
Fiestas Patronales. XXVII “Encuentro de Gigantes y 
Cabezudos” amb la participació dels gegants catalans de 
Rubí. (Matí)

MAÇANET DE LA SELVA > Selva
Festa Major Sant Llorenç. XXI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

Dimecres 14 
AMER > Selva
Festa Major. Passejada de gegants. (Tarda)

ARENYS DE MAR > Maresme
Festa Major Sant Roc. Passejada nocturna dels gegants  . 
(Nit)

BADALONA > Barcelonès
Festa Major d’estiu Santa Maria. Seguici Popular amb la 
participació dels gegants. (Tarda)

BARCELONA-Plaça Nova > Barcelonès
424 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Cercavila inaugural 
“En Cu-cut dalt del ruc”: Tradicional cercavila amb el capgròs 
Cu-cut cavalcant un ase, acompanyament pel nan Cu-cut i 
altres capgrossos. (Tarda)

MOIÀ > Bages
Festa Major. Passejada de gegants. (Tarda)

Dijous 15 
AIGUAFREDA > Vallès Oriental
Festa Major d’estiu. Passejada de gegants. (Matí)

AMER > Selva
Festa Major. Passejada de gegants. (Matí)

BADALONA > Barcelonès
Festa Major d’estiu Santa Maria. Ball dels Gegants 
Centenaris durant ‘lOfici de Festa Major amb l’ofrena del 
ram de flors de la geganta a la patrona de la ciutat. (Matí)

BARCELONA-Plaça Nova > Barcelonès
424 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. XXXII Trobada de 
Gegants i Capgrossos i Ball de Gegants de la Plaça Nova. 
(Tarda)

BELLVÍS > Pla d’Urgell
Festes de la Mare de Déu d’Agost. Cercavila de la Mare de 
Déu d’Agost amb la participació dels gegants. (Matí)

BOTARELL > Baix Camp
Festa Major Sant Llorenç. Passejada de gegants. (Matí)

MOIÀ > Bages
Festa Major. Passejada de gegants. (Matí)

NAVARCLES > Bages
Festa Major d’estiu Santa Maria. Ball dels gegants  . (Matí)

OLOST > Osona
Festa Major. Passejada de gegants. (Matí)

ROSES > Alt Empordà
Festa Major. XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SANT ANTONI DE VILAMAJOR > Vallès Oriental
Festa Major d’Estiu. Passejada de gegants. (Tarda)

VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Festes de la Mare de Déu de l’Assumpció. Processó de 
l’Assumpció amb la participació dels gegants i nanos. (Tarda)

Divendres 16 
AMER > Selva
Festa Major. Ballada de la “Sardana de l’Alcalde” amb la 
participació dels gegants. (Vespre)

ARENYS DE MAR > Maresme
Festa Major Sant Roc. Passejada de gegants i nans. (Tarda)

BARCELONA-Plaça Nova > Barcelonès
424 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Seguici de Sant 
Roc - Missa Solemne i Balls del Seguici, amb els gegants 
centenaris de la Plaça Nova. (Matí)

CABRILS > Maresme
Festa Major Santa Hel·lena. “La Troca” - Inici de la Festa Major 
d’estiu. (Tarda)

CASTELLBISBAL > Vallès Occidental
Festa Major de l’Aigua i la Llum. Ball de l’Encetada - Cercavila 
i balls de plaça, amb la participació dels gegants. (Tarda)

Dissabte 17 
AMER > Selva
Festa Major. Passejada nocturna dels gegants i fi de festa. 
(Vespre)

SANTA COLOMA DE QUERALT > Conca de Barberà
Festa Major. XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 18 
CALONGE > Baix Empordà
Passejada de gegants. (Tarda)

HOSPITALET DE L’INFANT > Baix Camp
XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

MOLLET DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festa Major d’estiu. XX Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Tarda)

Dilluns 19 
TARRAGONA > Tarragonès
Festes de Sant Magí. Anada a Professo - Professo amb el 
Seguici de Sant Magí - Tornada i Tanda de Lluïment del 
Seguici de Sant Magí. (Tarda)

Dijous 22 
IGUALADA-Dessota > Anoia
Festa Major Sant Bartomeu. Descarregada de gegants. 
(Tarda)

Divendres 23 
IGUALADA-Dessota > Anoia
Festa Major Sant Bartomeu. Presentació dels nous vestits 
dels gegants de la Ciutat d’Igualada. (Tarda)

TARADELL > Osona
Festa Major d’estiu Sant Genís. Comita de l’Ajuntament 
amb la Pubilla i l’Hereu amb l’acompanyament dels gegants 
i nans. (Tarda)

Dissabte 24 
CAMPLLONG > Gironès
Festa Major. IV Trobades de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

IGUALADA  > Anoia
Festa Major Sant Bartomeu. Cercavila de Sant Bartomeu 
amb la participació dels gegants i capgrossos. (Tarda)

JUNEDA > Garrigues
Festa Major. “Branda Gegantera” - Passejada de gegants 
- Ballada dels gegants vells Miquel i Trudes: “Vals dels 
Gegants de Juneda”. (Matí)

PUIGCERDA > Cerdanya
Festa de l’Estany. Passejada de gegants. (Matí)

SANTA MARIA D’OLÓ > Bages
Festa Major. XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SEU D’URGELL, La > Alt Urgell
Festa Major. XXI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SITGES > Garraf
Festa Major Sant Bartomeu. Matinada: Alegres i Festiva 
Matinal - Matí: Apoteòsica Sortida d’Ofici - Tarda: 
Processó de Sant Bartomeu - Entrada de Sant Bartomeu. 
(Matí/Tarda)

TORDERA > Maresme
Festa Major Sant Bartomeu. Passejada de gegants. (Matí)

TORRELLES DE FOIX > Alt Penedès
Festa Major. Passejada de gegants. (Tarda)

VILANOVA DEL VALLES > Vallès Oriental
Festa Major. XX Trobada de Gegants i Capgrossos . (Tarda)

VILASSAR DE DALT > Maresme
Festa Major dels Sants Genís. Cercavila d’inici de Festa 
Major amb la participació dels gegants, i Tradicional 
Penjada de l’Ase. (Tarda)

Diumenge 25 
ESCALA, L’ > Alt Empordà
Festa Major. XXV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

NAVÀS > Bages
Festa Major. Ball dels gegants  . (Matí)

PUIGCERDA > Cerdanya
Festa de l’Estany. Desfilada de Carrosses amb la participació 
de gegants. (Matí)

RIPOLLET > Vallès Occidental
Festa Major. Passejada de gegants. (Matí)

TARADELL > Osona
Festa Major d’estiu Sant Genís. Passejada de gegants. (Matí)

TORROELLA DE MONTGRÍ > Baix Empordà
Festa Major Sant Genis. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

Dimecres 28 
MANRESA > Bages
Festa Major . “Arriben els Gegants”. (Nit)

Dijous 29 
MANRESA > Bages
Festa Major. “Miragegants”. (Tarda)

Divendres 30 
AVIÀ > Berguedà
Festa Major. Trobada de Gegants i Capgrossos - 25è 
aniversari dels gegants Serni i Laieta. (Tarda)

MANRESA > Bages
Festa Major . “Geganit”: Baixada nocturna amb torxes dels 
gegants de Ciutat i dels barris del Poble Nou i el Xup, fins a 
l’Ajuntament. (Nit)

SANTA COLOMA DE GRAMENET > Barcelonès
Festa Major d’estiu. Seguici de Festa Major amb la 
participació dels gegants. (Tarda)

VILAFRANCA DEL PENEDÈS > Alt Penedès
Festa Major Sant Fèlix. Matí: Anada a Ofici - Tarda: Processó 
i Entrada de Sant Fèlix. (Matí/Tarda)

Divendres 30 a Dimarts 10
BORGES BLANQUES, Les > Garrigues
Festa Major. Inauguració exposició: “Gegants de Paper”, que 
romandrà oberta fins el dia 10 de setembre

Dissabte 31 
ANGLÈS > Selva
Festa Major - Gales d’Anglès. XVII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

AMETLLA DE MEROLA, L’ > Berguedà
XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

BORGES BLANQUES, Les > Garrigues
Festa Major. XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos - Festa 
Popular declarada d’Interés Cultural. (Tarda)

DOSRIUS > Maresme
Festa Major d’estiu Sant Llop. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

MANRESA > Bages
Festa Major . Cercavila de Festa Major i balls de la 
imatgeria. (Tarda)

PINEDA DE MAR > Maresme
Festa Major. XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SANT QUIRZE DEL VALLÈS > Vallès Occidental
Festa Major. XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SANTA COLOMA DE GRAMENET > Barcelonès
Festa Major d’estiu. Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Tarda)

ULLDECONA > Montsià
Festa Major. XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

VIDRERES > Selva
Festa Major. XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

09 - Setembre

Diumenge 1 
BEGUDA ALTA, La > Anoia
Festa Major d’estiu. XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

CENTELLES > Osona
Festa Major Sant Llop. XXXIV Trobada de Gegants i 
Capgrossos - 60è aniversari dels gegants Perot i Coloma. 
(Matí)
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MANRESA > Bages
Festa Major. Seguici Popular i Balls de Protocol. (Matí)

MATADEPERA > Vallès Occidental
Festa Major. XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SANT HIPOLIT DE VOLTREGA > Osona
Festa Major. XV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA > Vallès Occidental
Festa Major d’estiu. Cercavila de Festa Major amb la 
participació dels gegants. (Tarda)

Dilluns 2 
TORTOSA > Baix Ebre
Festes de la Cinta. Matí: Seguici de les Pubilles, Pubilletes, 
Cort de Bèsties i Gegant de la Ciutat - Ball dels Gegants 
- Ball de l’Àliga -  Tarda: Solemne Processó de la Cinta. 
(Matí/Tarda)

Dijous 5 a Diumenge 29
RUBÍ > Vallès Occidental
Festa Major petita de Sant Roc. Inauguració exposició: “Gent 
de Festa”, que romandrà oberta fins el dia 29 de setembre. 
Lloc: Sala d’Exposición de l’Antiga Estació. (Tarda)

Divendres 6 
MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Festes de la Mare de Déu de Gràcia. Cercavila del Pregó de 
Festes i ballada dels gegants, Tomeu i Guida. (Tarda)

OLOT > Garrotxa
Festes del Tura. Cercavila d’inici amb els gegants, nans, 
cavallets i cobles. (Tarda)

SABADELL > Vallès Occidental
Festa Major . Despertar de Festa Major i Ball de Rodet 
(capgròs). (Tarda)

Dissabte 7 
CALDES D’ESTRAC > Maresme
Festa Major. XXXII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

LLAGOSTA, La > Vallès Oriental
Festa Major . Passejada de gegants. (Tarda)

LLINARS DEL VALLES > Vallès Oriental
Festa Major. XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Festes de la Mare de Déu de Gràcia. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

MONTBLANC > Conca de Barberà
Festa Major Mare de Déu de la Serra. Sortida del Seguici 
Popular - Salve i actuació de lluïment dels elements festius i 
la Mulassa.  (Tarda)

OLOT > Garrotxa
Festes del Tura. Ball dels gegants, nans, cavallets i Cap de 
Lligamosques amb l’acompanyament de la Cobla Principal 
d’Olot. (Matí)

RUBÍ > Vallès Occidental
Festa Major petita de Sant Roc. XIV Trobada de Gegants i 
Capgrossos de Sant Roc. (Tarda)

SABADELL > Vallès Occidental
Festa Major. Cercavila de Festa Major amb la participació 
dels gegants. (Tarda)

SOLSONA > Solsonès
Festa Major Mare de Déu del Claustre. Pregó i Passacarrers 
amb els gegants i altres elements folklòrics, acompanyant al 
pregoner pels carrers de la ciutat. (Matí)

Diumenge 8 
ALELLA > Maresme
Festa de la Verema. XXI Trobada de Gegants i Capgrossos - 
Interpretació del Ball de Verema dels gegants. (Matí)

CAMPLLONG > Gironès
Festa Major Sant Andreu. Passejada de gegants. (Tarda)

CORBERA DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Corbera-Sitges caminant amb els gegants. (Matí)

LLIÇA D’AMUNT > Vallès Oriental
Festa Major. XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

LLORET DE MAR > Selva
Festa Major de les Alegries. Passejada de gegants. (Tarda)

MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Festes de la Mare de Déu de Gràcia. Passejada de gegants. 
(Matí)

MONTBLANC > Conca de Barberà
Festa Major Mare de Déu de la Serra. Matí: Sortida del 
Seguici Popular - Ofici i actuació de lluïment de la Mulassa i 
altres elements  festius - Tarda: “II Convidada dels Veguers”. 
(Matí/Tarda)

OLOT > Garrotxa
Festes del Tura. Matí: Processó amb l’acompanyament dels 
gegants, nans, cavallets i Cap de Lligamosques - Tarda: Ball 
de gegants,  nans, cavallets i Cap de Lligamosques. (Matí/
Tarda)

PALAFOLLS > Maresme
Festa Major. Matinades - Baixada d’Autoritats - Pujada fins 
al castell i teatralització amb la participació dels gegants. 
(Tot el dia)

PUIGCERDA > Cerdanya
Festa de la Mare de Déu de la Sagristia. Passejada de 
gegants. (Matí)

SALLENT > Bages
Festa Major. XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SANT CELONI > Vallès Oriental
Festa Major Mare de Déu del Puig. Trobada de Gegants i 
Capgrossos - 50è aniversari dels gegants Martí i Maria del 
Puig. (Matí)

SANT VICENÇ DE CASTELLET > Bages
Aplec de la Mare de Deu de Castellet. Aplec de la Mare de 
Déu de Castellet amb la participació dels gegants. (Tot el dia)

SOLSONA > Solsonès
Festa Major Mare de Déu del Claustre. Matí: Baixada de la 
Corporació Municipal - Ballets Tradicionals - Tarda: Baixada 
de la Corporació Municipal - Ball de l’Àliga - Capta dels 
Gegants. (Matí/Tarda)

TARRAGONA-La Unió Sant Pere i Sant Pau  > Tarragonès
Festes del Barri de Sant Pere i Sant Pau. X Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Matí)

TÀRREGA > Urgell
Festa Major. Aplec al parc de Sant Eloi, amb la passejada i 
ballada dels gegants. (Matí)

VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Festes de la Verge del Socors. Processó de la Verge del Socors 
amb la participació dels gegants i nanos. (Tarda)

Dilluns 9 
MAÓ > Menorca (Illes Balears)
Festes de la Mare de Déu de Gràcia. Baixada dels gegants de 
Maó per fer les darreres ballades al port de Maó. (Tarda)

MONTBLANC > Conca de Barberà
Festa Major Mare de Déu de la Serra. Sortida del Seguici 
Popular i actuació de lluïment dels elements festius i la 
Mulassa. (Matí)

SABADELL > Vallès Occidental
Festa Major . Passejada de gegants. (Tarda)

SOLSONA > Solsonès
Festa Major Mare de Déu del Claustre. Baixada de la 
Corporació Municipal - Ballets Tradicionals - Tronada i 
Pujada fins a la Casa de la Ciutat. (Matí)

Dimarts 10 
VIC > Osona
Diada Nacional de Catalunya. Ofrena a Bac de Roda. (Tarda)

Dimecres 11 
ALELLA > Maresme
Diada Nacional de Catalunya. Ofrena floral de les entitats i 
interpretació dels Segadors a càrrec dels grallers de la Colla 
de Geganters d’Alella. (Matí)

ARGENTONA > Maresme
Diada Nacional de Catalunya. Passejada de gegants. (Matí)

BADALONA > Barcelonès
Diada Nacional de Catalunya. Ofrena del Ball de l’Àliga de 
la ciutat. (Matí)

MANRESA > Bages
Diada Nacional de Catalunya. Ofrena floral. (Matí)

PALLARESOS, Els > Tarragonès
Diada Nacional de Catalunya. Ofrena floral i ballada dels 
elements festius. (Matí)

PUIG-REIG > Berguedà
Diada Nacional de Catalunya. Passejada Tradicional. (Matí)

RUBÍ > Vallès Occidental
Diada Nacional de Catalunya. Ofrena floral de la Colla de 
Geganters de Rubí. (Matí)

SALOU > Tarragonès
Diada Nacional de Catalunya . XV Trobada de Gegants 
Manotes. (Tarda)

SANT QUIRZE DEL VALLÈS > Vallès Occidental
Diada Nacional de Catalunya. Passejada de gegants. (Matí)

Divendres 13 
BELLPUIG > Urgell
Festa Major. Seguici Popular amb la participació dels 
gegants. (Matí)

SANT FELIU DE CODINES > Vallès Oriental
Festa Major. Passejada de gegants. (Matí)

VILAFANT > Alt Empordà
Festa Major Sant Cebrià. Pregó i cercavila de Festa Major. 
(Nit)

Dissabte 14 
BELLPUIG > Urgell
Festa Major. I Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

PUIG-REIG > Berguedà
Festival Berguedà Folk. Festival musical amb la participació 
dels gegants. (Tarda)

SANT FELIU DE CODINES > Vallès Oriental
Festa Major. Passejada de gegants. (Matí)

TORELLÓ > Osona
Aplec de Rocaprevera . Passant de Gegants i Nans. (Tarda)
Dissabte 14 a Diumenge 15

BALAGUER > Noguera
III Festa Medieval Harpia. III Festa Medieval Harpia amb la 
participació dels gegants de Balaguer. (Tarda)

Diumenge 15 
AVIÀ > Berguedà
Festa dels Avis. Festa Homenatge als Avis amb la 
participació dels gegants. (Matí)

BARCELONA-Poblenou > Barcelonès
Festa Major del Barri del Poblenou. XXXIII Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Matí)

CANET DE MAR > Maresme
Fira Modernista . Passejada de gegants. (Matí)

MONTORNÈS DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festa Major. XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SABADELL-Gràcia > Vallès Occidental
Festa Major del Barri de Gràcia. XXVII Trobada de Gegants 
i Capgrossos - 30è aniversari de la geganta Gràcia, 10è 
aniversari  gegants Xenan i Elionor i 5è aniversari de la 
gegantona Gralleta. (Matí)

SANT FELIU DE CODINES > Vallès Oriental
Festa Major. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

TORELLÓ > Osona
Aplec de Rocaprevera . Passant i Balls de Gegants i Nans. 
(Matí)

Diumenge 15 a Dilluns 23
BARCELONA > Barcelonès
Festes de La Mercè. Inauguració exposició: XIV Mostra de 
Gegants de Barcelona, concert de música tradicional i Ball 
dels gegants de  la Ciutat, fins el dia 23 de setembre. (Tarda)

Divendres 20 
AMETLLA DE MEROLA, L’ > Berguedà
Festa Major . Cercavila de Festa Major amb la participació 
dels gegants, nans i cascavells

BARCELONA > Barcelonès
Festes de La Mercè. Seguici Inaugural i Toc d’Inici. (Tarda)

CALELLA > Maresme
Festa Major de la Minerva. Pregó de Festa Major i Ballet dels 
Gegants de Calella. (Tarda)

Dissabte 21 
CERVERA > Segarra
Festa Major Sant Crist. XXXII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festa Major Sant Mateu. Cercavila de Festa Major amb la 
participació dels gegants . (Tarda)

REUS > Baix Camp
Festes de la Misericòrdia. XV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

SANTA COLOMA DE FARNERS > Selva
Festa Major. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 22 
ARBÚCIES > Selva
Festa Major petita - Aplec de la Capella de la Pietat. Aplec 
de la Capella de la Pietat amb la participació dels gegants i 
capgrossos. (Tarda)

BALAGUER > Noguera
Fira entitats. Participació a la fira de la Colla de Geganters de 
Balaguer. (Tot el dia)

CALELLA > Maresme
Festa Major de la Minerva. XXXI Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

CASSÀ DE LA SELVA > Gironès
Fira de Santa Tecla. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

CERVERA > Segarra
Festa Major Sant Crist. Matí: Anada a Ofici - Tarda: Seguici 
de Festa Major. (Matí/Tarda)

Dilluns 23 
BARCELONA > Barcelonès
Festes de La Mercè. Xambanga de gegants. (Tarda)

CALELLA > Maresme
Festa Major de la Minerva. Seguici d’Autoritats. (Matí)

SITGES > Garraf
Festa Major Santa Tecla. Matí: Matinal infantil i Sortida 
d’Ofici - Tarda: Processó de Santa Tecla - Vespre/Nit: Entrada 
de Santa Tecla  i última Ballada dels Gegants. (Tot el dia)

TARRAGONA > Tarragonès
Festes de Santa Tecla. Matí: Anada i Tornada d’Ofici
amb el Seguici Popular - Tanda de Lluïment del Seguici 
Popular - Ballada de Gegants. Tarda: Anada a Processó del 
Seguici - Processó del Braç de Sta. Tecla - Entrada del
Braç de Sta. Tecla - Tornada de Processó i darrera Tanda de 
Lluïment del Seguici. (Matí/Tarda)

Dimarts 24 

BARCELONA > Barcelonès
Festes de La Mercè. Matí: Anada a Ofici, Seguici d’Autoritats 
i Balls de l’Àliga i gegants de la Ciutat - Matí Gegant - Mostra 
de Balls de  Gegants - Passejada de gegants i nans – Tarda: 
Cavalcada de la Mercè 2013 - Toc a Plegar dels gegants de la 
Ciutat. (Matí/Tarda)

BORRIANA > Plana Baixa, La (País Valencià)
Festes de la Mare de Déu de la Mercè. Processó de la Mare 
de Déu de la Mercè amb la participació dels gegants. 
(Tarda)

VIC-Carrer Riera > Osona
Missa i seguici amb els 4 gegants i gegantons - Aniversari 
de les velles festes del barri. (Tarda)

Dimecres 25 
REUS > Baix Camp
Festes de la Misericòrdia. Matí: Baixada i Ballada conjunta 
del Seguici Festiu - Tarda: Ballades dels Gegants, Nanos, les 
Danses i el  Bestiari. (Matí/Tarda)

Dijous 26 
MOLINS DE REI > Baix Llobregat
Festa Major Sant Miquel. Pregó de Festa Major a càrrec 
de la Colla de Geganters de Molins de Rei - 100 anys dels 
Gegants Vells/25  anys dels Gegants Nous/25 Anys de 
Ciutat Gegantera. (Tarda)

Dijous 26 a Diumenge 13
VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Inauguració de l’exposició fotogràfica del concurs de fotos 
de gegants i nanos, que romandrà oberta fins el dia 13 
d’octubre. (Tot el dia)

Dissabte 28 
BARCELONA-Barceloneta > Barcelonès
Festa Major Sant Miquel del Barri la Barceloneta . 
Passejada de gegants. (Matí)

CALAFELL-Segur de Calafell > Baix Penedès
Festa Major Sant Miquel de Segur de Calafell. Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Tarda)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT-Pedró > Baix Llobregat
Festes de Sant Miquel del Barri Pedró. Passejada de 
gegants. (Tarda)

MOLINS DE REI > Baix Llobregat
Festa Major Sant Miquel. Passada dels Gegants Nous, 
Bernat i Candelera - 25è aniversari dels gegants nous. 
(Tarda)

Diumenge 29 
ANGLÈS > Selva
Aplec de Sant Amanç. Passejada de gegants. (Matí)

AOIZ/AGOITZ > Navarra
Fiestas de San Miguel. Passejada de gegants. (Matí)

ARGELERS DE LA MARENDA > Rosselló (Catalunya Nord)
Festes de Sant Cosme i Sant Damià. X Trobada de Gegants 
i Capgrossos. (Matí)

BARCELONA-Barceloneta > Barcelonès
Festa Major Sant Miquel del Barri la Barceloneta . 
Passejada de gegants. (Matí)

MOLINS DE REI > Baix Llobregat
Festa Major Sant Miquel. XXVIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos - 100 anys Gegants Vells, Miquel i Montserrat; 
25 anys Gegants  Nous, Bernat i Candelera i 25 anys de 
Ciutat Gegantera. (Matí)
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MOLINS DE REI > Baix Llobregat
Festa Major Sant Miquel. Cercavila especial dels Gegants 
Vells, Miquel i Montserrat - 100 anys dels Gegants Vells. 
(Tarda)

PRAT DE LLOBREGAT, El > Baix Llobregat
Festa Major Sant Cosme i Sant Damià. XXVI Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Matí)

TARADELL > Osona
XX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

10 - Octubre

Dissabte 5 
BADALONA > Barcelonès
Fira de Gegants. II Fira de Gegants i Caps de Badalona, amb 
passejada, certs, xerrades, mostra de balls i exposició de les 
figures. (Tot  el dia)

BALAGUER > Noguera
Correllengua. Passejada de gegants. (Tarda)

CALDES DE MALAVELLA > Selva
VI Trobada Comarcal de Gegants i Capgrossos de la Selva. 
(Tarda)

SANT BOI DE LLOBREGAT-Casablanca > Baix Llobregat
Festa de la Solidaritat. Festa de la Solidaritat amb la 
participació dels gegants del barri de Casablanca. (Matí)

VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Jornades de Cultura Popular. II Jornades de Cultura Popular - 
Conferència i cercavila d’entremesos festius. (Tarda)

Diumenge 6 
BARCELONA-Esquerra de l’Eixample > Barcelonès
IV Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

BARCELONA-Montbau > Barcelonès
Festa Major del Barri de Montbau. IV Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

PUIG-REIG-Cal Pons > Berguedà
Festa de Cal Pons. Passejada de gegants. (Matí)

RIPOLLET > Vallès Occidental
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

VILASSAR DE MAR > Maresme
Setmana de la Gent Gran. Passejada i ballada dels gegants. 
(Matí)

Dimecres 9 
VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Festa dels Nanos al carrer. Tallers de gegants, nanos i danses i 
passejada de gegants i nanos. (Tot el dia)

Dijous 10 
SANT FELIU DE LLOBREGAT-Agrupació Cultural Folklòrica 
> Baix Llobregat  
Festes de Tardor. Passejada i Seguici nocturn que dona el 
tret de sortida a les Festes de Tardor, amb la participació dels 
gegants de Ciutat i els de l’Agrupació Cultural Folklòrica. (Nit)

Dissabte 12 
ANGLÈS > Selva
Festa Major petita del Remei. II Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

BEGUDA ALTA, La > Anoia
Festa de la Vellesa. Passejada de gegants. (Matí)

CAMPOS > Mallorca (Illes Balears)
Fira de la Sobrassada. III Trobada de Gegants i Capgrossos 
amb la participació de gegants catalans. (Tarda)

IGUALADA-Font Vella > Anoia
Festes del Pilar del Barri de la Font Vella. Passejada dels 
gegants centenaris del barri de la Font Vella. (Matí)

LLAGOSTERA > Gironès
Fira del Bolet. Participació dels grallers de la Colla de 
Geganters de Llagostera a la Fira del Bolet. (Matí)

SANT FELIU DE LLOBREGAT-Agrupació Cultural Folklòrica 
> Baix Llobregat
Festes de Tardor. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

TORELLÓ > Osona
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

VINARÒS > Baix Maestrat (País Valencià)
Festa de la Verge del Pilar. Processó de la Verge del Pilar amb 
la participació dels gegants i nanos. (Matí)

Dissabte 12 a Diumenge 13

SALLENT > Bages
Fira del Món Geganter. VII Fira del Món Geganter. (Cap de 
setmana)

Diumenge 13 
ALCOVER > Alt Camp
Fira de Bandolers . XXII Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

CALELLA > Maresme
Festa del Bolet. Passejada de gegants. (Matí)

FLAÇÀ > Gironès
Festa Major. Cercavila de Festa Major amb la participació 
dels gegants. (Tarda)

SANT FELIU DE LLOBREGAT-Agrupació Cultural Folklòrica 
> Baix Llobregat
Festes de Tardor. Passejada de gegants. (Matí)

SITGES-La Vall de Sitges > Garraf
III Trobada de Gegantons. (Matí)

Dissabte 19 
BANYOLES > Pla de l’Estany
Festa Major Sant Martirià. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Tarda)

MANRESA > Bages
30è aniversari dels geganters de Manresa i estrena d’una 
nova figura. (Tarda)

RUBÍ > Vallès Occidental
Fira de Sant Galderic. Passejada i ballada dels gegants de 
Ciutat, gegantons del Col·legi Teresa Altet, geganta del barri 
del Pinar i capgrossos del Club Natació Rubí. (Tarda)

Diumenge 20 
ALP > Cerdanya
Festa dels Avis. Participació dels gegants a la Festa dels Avis. 
(Matí)

BARCELONA-Montjuïc > Barcelonès
Festa del Club Super-3. Participació a la “Festa dels Supers” 
de gegants i capgrossos. (Tot el dia)

NAVÀS > Bages
Fira de Tardor. Passejada de gegants

SANT CUGAT SESGARRIGUES > Alt Penedès
Festa del Most. VI Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

VALLS-Unió Anelles de la Flama > Alt Camp
Fira de Santa Úrsula. Ballada dels gegants. (Matí)

Dissabte 26 
BARCELONA-Casc Antic-Santa Maria del Mar > 
Barcelonès
X Ballada de Gegants Històrics a Santa Maria del Mar. 
(Tarda)

BARCELONA-Sant Andreu de Palomar > Barcelonès
Castanyada. Castanyada Popular amb els capgrossos 
participant a la venda de castanyes. (Tarda)

BELLVÍS > Pla d’Urgell
Festa Major Mare de Déu de Les Soques. Processó de 
la Mare de Déu de Les Soques amb la participació dels 
gegants. (Matí)

MATARÓ-Sant Simó > Maresme
Festes de Sant Simó. Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Tarda)

MONISTROL DE MONTSERRAT > Bages
Fira de la Coca i el Mató. Cercavila pel recinte firal i 
acompanyament dels gegants fins al carrer Viserta. (Tarda)

PAMPLONA/IRUÑA-Sanduzelai/Sanduzelaiko > Navarra
Festa Major. “Kalejira” passejada de gegants. (Matí)

SALOU > Tarragonès
Festa de la Segregació. Seguici Popular. (Tarda)

TORRELLES DE FOIX > Alt Penedès
Fira Artesana. Passejada de gegants. (Tarda)

Diumenge 27 
ARBÚCIES > Selva
Festa del Flabiol. Cercavila del flabiol amb l’acompanyament 
dels gegants. (Matí)

AVIÀ > Berguedà
Aplec Sant Serni. Anada dels gegants fins a l’ermita de Sant 
Serni i ballada de gegants. (Matí)

HOSPITALET DE LLOBREGAT-Drac d’Or > Barcelonès
XXVI Trobada Comarcal de Gegants i Capgrossos del Baix 
Llobregat i elecció del gegant Hereu del Baix. (Matí)

MONISTROL DE MONTSERRAT > Bages
Fira de la Coca i el Mató. Cercavila pel recinte firal i 
acompanyament dels gegants fins al carrer Viserta. (Tarda)

SANT JOAN DE VILATORRADA > Bages
Fira i Festa de Tardor. XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos - 
30è aniversari del gegantó “L’Home del Palillo”. (Matí)

SANT PERE MOLANTA > Alt Penedès
Festes de Santa Griselda. XIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

11 - Novembre

Divendres 1 
HOSTALRIC > Selva
Castanyada. Passejada de gegants. (Tarda)

LLORET DE MAR > Selva
Exposició IAKARE, que romandrà oberta fins el dia 30 de 
novembre. (Tarda)

Diumenge 3 
BARCELONA-Clot > Barcelonès
Festa Major del Barri Clot/Camp de l’Arpa. XXXVII Trobada 
de Gegants i Capgrossos. (Matí)

OLOST > Osona
Fira d’en Rocaguinarda. Estand de la Colla de Geganters 
d’Olost a la fira, i participació dels gegants a les 
escenificacions . (Tot el dia)

Divendres 8 
BALAGUER > Noguera
Festa Major Sant Crist. Ofrena floral i ballada dels gegants i 
la cucafera. (Matí)

Dissabte 9 
ARENYS DE MUNT > Maresme
Festa Major Sant Martí. Passejada de gegants. (Tarda)

BALAGUER > Noguera
Festa Major Sant Crist. Acompanyament de la Corporació 
Municipal a Ofici i ballada dels gegants. (Matí)

PUIG-REIG > Berguedà
Festa Major Sant Martí. Trobada de Gegantons i Capgrossos 
locals. (Tarda)

SANT CELONI > Vallès Oriental
Festa Major Sant Martí. Passejada dels gegants i capgrossos 
de Sant Celoni amb la participació dels gegants de les 
escoles locals. (Tarda)

SANTA COLOMA DE FARNERS > Selva
Fira de la Ratafia. Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Diumenge 10 
BALAGUER > Noguera
Festa Major Sant Crist. Passejada i ballada dels gegants, 
capgrossos amb l’acompanyament de la cucafera. (Matí)

CALONGE > Baix Empordà
Festa del Vi Nou. Passejada de gegants. (Matí)

PUIG-REIG > Berguedà
Festa Major Sant Martí. XXXII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

TEIÀ > Maresme
Festa Major Sant Martí. XXVII Trobades de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

Dissabte 16 
AVIÀ > Berguedà
Festa del Pubillatge. Participació dels gegants de la Festa del 
Pubillatge. (Tarda)

LLORET DE MAR > Selva
Festa Major d’hivern Sant Romà. Passejada de gegants. 
(Tarda)

MATARÓ-Escola Pia  > Maresme
Festes de Sant Josep de Calassanç. Trobada de Gegants 
d’Escoles de Mataró - 10è aniversari de la gegantona Anna 
Maria de l’Escola Pia. (Tarda)

VIDRERES > Selva
Festa Major petita Sant Iscle i Santa Victòria. Passejada de 
gegants. (Tarda)

Diumenge 17 
DOSRIUS > Maresme
Festa Major d’hivern Sant Iscle i Santa Victòria. Trobada de 
Gegants i Capgrossos. (Tarda)

LLORET DE MAR > Selva
Festa Major d’hivern Sant Romà. III Trobada de Gegants i 
Capgrossos de Sant Romà. (Matí)

PALAFOLLS > Maresme
XXIII Trobada Comarcal de Gegants i Capgrossos 
del Maresme i elecció del tercer “Gegant Hereu del 
Maresme”. (Matí)

Dissabte 23 
BARCELONA-Sant Josep de Calassanç > Barcelonès
Festa Parroquial. Passejada de gegants. (Tarda)

Dissabte 23 a Diumenge 24

CERVERA > Segarra
País gegant. Congrés nacional de gegants i imatgeria festiva. 
(Cap de Setmana)

Diumenge 24 
AIGUAFREDA > Vallès Oriental
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Festa Major Sant Climent. Passejada de gegants. (Matí)

Dissabte 30 
BARCELONA-Sant Andreu de Palomar > Barcelonès
Festa Major de Sant Andreu de Palomar. Esclat Andreuenc 
de Festa Major amb la participació dels gegants, gegantons 
i capgrossos. (Tarda)

12 - Desembre

Diumenge 1 
BARCELONA-Sant Andreu de Palomar > Barcelonès
Festa Major de Sant Andreu de Palomar. XXXII Trobada de 
Gegants i Capgrossos - Cercavila de Festa Major. (Matí)

MONTORNÈS DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Festes de Tardor Sant Sadurní. Passejada i ballada de 
gegants. (Matí)

SANT ANDREU DE LLAVANERES > Maresme
Festa Major petita Sant Andreu. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

TORROELLA DE MONTGRÍ > Baix Empordà
Fira de Sant Andreu. Passejada de gegants. (Matí)

Divendres 6 
MALGRAT DE MAR > Maresme
Festa Major Sant Nicolau. XLVIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

SANT BOI DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Fira de La Puríssima. Passejada dels gegants de Sant Boi i del 
barri de Casablanca. (Matí)

Dissabte 7 
BALAGUER > Noguera
Fira de Santa Llúcia. Participació a la fira de la Colla de 
Geganters de Balaguer. (Tot el dia)

ONTINYENT > Vall d’Albaida (País Valencià)
Festes de la Puríssima. Eixida dels gegants cabets. (Tarda)

Diumenge 8 
AIGUAFREDA > Vallès Oriental
Festa Major d’hivern. Passejada de gegants. (Matí)

CALONGE > Baix Empordà
Festa dels Comerciants. Passejada de gegants. (Matí)

GIRONELLA > Berguedà
Fira de la Puríssima. XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

ONTINYENT > Vall d’Albaida (País Valencià)
Festes de la Puríssima. Processó cívico-religiosa de la 
Pursíssima amb la participació dels gegants i cabets i altres 
balls tradicionals.  (Tarda)

Dissabte 14 
IGUALADA-Dessota > Anoia
Marató de TV3. La Marató del Tonet. (Tot el dia)
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Agraïments
L’Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya i la Coordinadora de Geganters 
de Barcelona agraeixen molt sincerament 
les col.laboracions de les colles gegante-
res associades, amics geganters, i de les 
persones i entitats que han contribuït a la 
confecció d’aquest calendari de gegants i 

capgrossos.

Notes
Aquest calendari del 2013 el trobareu 
també a la web de l’Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya i la Coordinadora 
de Geganters de Barcelona:

www.gegants.cat
www.gegantsbcn.cat

Talment aquest calendari no és exhaus-
tiu, ja que a posteriori de la seva edició 
continuen arribant noves dates d’activitats 
geganteres, no comunicades en el seu mo-
ment, dades i dates que s’inclouen pun-
tualment en el calendari actualitzat qeu es 

publica a la pàgina web de l’Agrupació.

Crèdits
Edició: Agrupació de Colles de Gegantes de 
Catalunya i Coordinadora de Geganters de 
Barcelona

L’agrupació i la Coordinadora dónen les 
gràcies a tots els que han col.laborat amb 
els seus escrits i també amb les aportacions 
fotogràfiques.

Bartolomé González Pérex
3r Premi “El fet Geganter 2012”

Diumenge 15 
ALELLA > Maresme
Marató de TV3. Passejada de gegants i venda d’objectes 
geganters en benefici de la Marató de TV3. (Matí)

CALDES D’ESTRAC > Maresme
Festa Major petita Santa Llúcia. Trobada de Gegants i 
Capgrossos. (Matí)

HOSTALRIC > Selva
Marató de TV3. Passejada de gegants. (Matí)

PRAT DE LLOBREGAT, El > Baix Llobregat
Fira Avícola Raça Prat. Trobada de Gegants i Capgrossos. 
(Matí)

RUBÍ > Vallès Occidental
Nadal. Representació del “Poema de Nadal” al Teatre 
Municipal La Sala, amb la participació dels gegants de Rubí. 
(Tarda)

SANT FELIU DE LLOBREGAT-Agrupació Cultural Folklòrica 
> Baix Llobregat
Marató de TV3. “Una passa de gegant” - Cursa de gegants. 
(Matí)

SEU D’URGELL, La > Alt Urgell
Marató de TV3. Passejada i mostra de balls de gegants. 
(Matí)

Dissabte 21 
PALAFOLLS > Maresme
Nadal . Festa del Caga Tió amb la participació de la Colla de 
Geganters de Palafolls. (Tarda)

Dissabte 21 a Dimarts 31
CORNELLÀ DE LLOBREGAT > Baix Llobregat
Nadal. Fira de Nadal amb la participació de la Colla de 
Geganters de Cornellà de Llobregat. (Tot el dia)

Diumenge 22 
SANT VICENÇ DE CASTELLET > Bages
Nadal. Festa del Caga Tió amb la participació dels gegants i 
de la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. (Tarda)

Dimarts 24 
VACARISSES > Vallès Occidental
Nadal. Festa del Caga Tió. (Tarda)

Divendres 27 
PRAT DE LLOBREGAT, El > Baix Llobregat
Nadal - Pratijoc. Festival Pratijoc amb la participació de la 
Colla de Geganters del Prat de Llobregat. (Tarda)

Diumenge 29 
RIPOLLET > Vallès Occidental
Nadal. Carta als Reis Mags amb la participació de la Colla de 
Geganters de Ripollet. (Matí)

Dimarts 31 
BARCELONA > Barcelonès
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí/Tarda)

BARCELONA-Gràcia > Barcelonès
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

BORGES DEL CAMP, Les > Baix Camp
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

CALAFELL > Baix Penedès
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

CALELLA > Maresme
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

CAMPRODON > Ripollès
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

ESPLUGA DE FRANCOLÍ, L’ > Conca de Barberà
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

FLIX > Ribera d’Ebre
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

HOSPITALET DE L’INFANT > Baix Camp
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

HOSPITALET DE LLOBREGAT-La Florida > Barcelonès
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

JONQUERA, La > Alt Empordà
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos

MATARÓ > Maresme
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

MOLLET DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

MONTORNÈS DEL VALLÈS > Vallès Oriental
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

MONT-ROIG DEL CAMP > Baix Camp
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

ONTINYENT > Vall d’Albaida (País Valencià)
Nadal. Festa de l’Home dels Nassos. (Matí)

POBLA DE MAFUMET, La > Tarragonès
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

REUS > Baix Camp
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

RIUDOMS > Baix Camp
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

SANT BOI DE LLOBREGAT  > Baix Llobregat
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

SANTA COLOMA DE GRAMENET > Barcelonès
Festa Major Santa Coloma i Sant Silvestre. Passejada 
dels geants vells Silvestre i Coloma. (Tarda)

SÈNIA, La > Montsià
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

SENTMENAT > Vallès Occidental
Nadal. Sortida de la “Dona dels Nassos”. (Matí)

TARRAGONA > Tarragonès
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

TERRASSA > Vallès Occidental
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

TIVISSA > Ribera d’Ebre
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

TORROELLA DE MONTGRÍ > Baix Empordà
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

VALLS-Pessigolla > Alt Camp
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Matí)

VILA-SECA > Tarragonès
Nadal. Sortida de l’Home dels Nassos. (Tarda)

Mans
Francesca Esteban González
Premi extraordinari:
Menció honorífica a la foto més simpàtica “El fet Geganter 2012”

Algunes de les fotos del calendari són obra de: Benvingut 
Xandri, Domènec Lòpez Alió i Ramon Boadella.



amb el suport En conveni


