
1TROBADES I FESTES AMB GEGANTS, 
CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOS

CALENDARI 
DEL MÓN 

GEGANTER 
2020TROBADES I FESTES AMB 

GEGANTS, CAPGROSSOS 
I ALTRES ENTREMESOS



CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2020 32 TROBADES I FESTES AMB GEGANTS, 
CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOS

PRESENTACIÓ 
AGRUPACIÓ DE COLLES 
DE GEGANTERS DE CATALUNYA 

S’acaba la legislatura 2017/2020 i deixem enrere tres anys 
d’activitats geganteres malgrat la situació que s’està vivint a 
Catalunya.

La nova junta constituïda a l’Assemblea celebrada a Sant 
Feliu de Llobregat 2017/2020 ha dut a terme projectes que les 
antigues juntes ja havien engegat i a més alguns de nous que ha 
executat l’actual.

Durant aquest tres anys hem aconseguit recuperar la continuïtat 
de dues Fires del Món Geganter:  Vacarisses, Ullastrell i Rellinars 
en la primera edició i a Castellterçol. Dues ciutat geganteres: 
Sant Climent de Llobregat i Castellbisbal i  el Congrés 
Internacional a Reus.

En Treball i na Cultura han estat representatius arreu del territori 
català destacant el seu viatge a Maó (Menorca) i a Washington 
(Estats Units) en representació de la cultura popular catalana.

El II Concurs de Ball de Gegants a Amer, la celebració del 30è 
aniversari d’en Treball i na Cultura al parc del Tibidabo, la I 
trobada de gegants al mateix parc del Tibidabo aquest passat 
2019, la representació en la inauguració al parc de PortAventura 
de la fundació DREAMS i les diferents edicions del Concurs 
Nacional de Fotografia el Fet Geganter són altres de les activitats 
que s’han anat realitzant aquests anys.

Donem entrada al nou Calendari del Món Geganter 2020 ple de 
projectes i activitats geganteres i capgrossos on hi trobareu a 
l’interior tot un seguit d’articles en els quals anireu descobrint 
que els gegants i capgrossos gaudeixen de bona salut al nostre 
territori i que no són exclusius de casa nostra.

FOTO PORTADA

Aglomeració
Ramon Colell Canes
El Fet Geganter 2019

Gaudirem de la Fira del MónGeganter a Tordera el 4 i 5 d’abril, 
de la Ciutat Gegantera de Catallunya a Casablanca a Sant Boi de 
Llobregat  del 8 al 10 de maig i del III Concurs de Balls de Gegants 
a Moià l’11 d’octubre.

També tindrà lloc la II Trobada de gegants al Tibidabo el proper 
15 de novembre i la continuitat de representació del món dels 
gegants a la Fundació Dreams, PortAventura. Seguirem amb 
el Concurs Nacioanl de Fotografia el Fet Geganter i qui sap si 
veurem un gala de premis del món geganter?

Un altre dels projectes que volem destacar i que n’estem 
molt orgullosos al qual hi vam aportar un petit gra de sorra 
en comparació amb la seva trajectòria és el projecte educatiu 
Gegants a l’Escola on es van enviar exemplars als ajuntaments 
de més de vint mil habitants i als centres de recursos pedagògics 
a tot el territori català.

Continuarem vetllant perquè el màxim possible de persones 
puguin conèixer i estimar aquest gran patrimoni geganter i, sens 
dubte, el Calendari del Món Geganter, una eina tant enriquidora 
ens ajudarà a assolir aquest gran repte.

Valentí Serra i Juberó
President de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

www.gegants.cat

 “Fàbrica de joguines. Taller de pintura”. 
Barcelona, 1914. Fons Brangulí (fotògraf)
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LA CONSTRUCCIÓ I 
PRESERVACIÓ DE LA 
IMATGERIA FESTIVA

L’ART I LA CIÈNCIA DE LA MÀ
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LA CREACIÓ DE LA FESTA
Text GERIF (Gremi d’Escultors i Restauradors d’Imatgeria Festiva)   

La festa es fa, però perquè sigui una realitat,  
cal abans una bona dosi de creació. 
Per tal que seguim gaudint de la festa quan veiem dansar gegants, 
nans, cavallets i d’altres figures pels nostres carrers, senyal inequívoc 
de festa grossa, cal que abans tot un seguit d’artesans, artistes i res-
tauradors hi aportin el seu saber per tal de conservar en el seu major 
esplendor aquestes peces de patrimoni popular i cultural. 

Corria la barcelona d’incis del segle XV quan trobem esmentat per la 
Processó del Cor-pus, el que coneixem avui dia com a gegant. Des de 
llavors ençà aquest tipus de figures han estat cabdals a les diferents 
festivitats i solemnitats, sempre presents amb les seves danses i desfi-
lant a les processons. 

Catalunya és un dels grans referents d’aquests tipus de figures i com a 
tal ens han arri-bat als nostres dies un gran nombre de peces que ens 
han permès conèixer les diferents maneres i materials emprats per la 
seva construcció. Des de talles de fusta policromades, figures de vímet 
i cuir, passant per arpillera i guix o més recentment el cartró-pedra i ja 
modernament la fibra de vidre i les resines. 

Coneixem el passat i coneixem el present, però quin avenir depara a 
la professió? El més important, és que els mestres artesans del dia 
de demà sàpiguen articular ponts de diàleg amb els antecedents de 
la tradició, per poder experimentar i imaginar, per seguir evolucio-
nant al mateix temps que es manté la mateixa tradició en un futur 
no gaire llunyà. 

Figura de l’Àliga de la Comparseria 
de la Patum de Berga. Procés de 
consolidació de les diferents capes 
de matèria les quals composen la 
figura després d'un fort cop amb la 
finalitat d'evitar pèrdues importants 
de la figura que donarien lloc a 
una pèrdua de forma i de volum. 
Restauradora: Violant Bonet.  
Fons: Arxiu Violant Bonet

Treball de reintegració pictòrica amb pigments en pols i vernís. Nan 
Vell de la comparseria de la Patum de Berga. Any 2017. Restauradora, 
Gemma Rodríguez. Imatge: Fons Gemma Rodríguez.”
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DE TÈCNIQUES, 
INGREDIENTS 
I SECRETS...
Text GERIF (Gremi d’Escultors i Restauradors d’Imtgeria Festiva)

De temps ençà la primera referència 
d’un gegant a casa nostra, a Catalunya 
s’ha elaborat imatgeria festiva d’una 
gran riquesa artística. Hem de suposar 
que aquest gegant del qual se’ns parla 
de dita referència podria ser semblant 
als que estem acostumats a veure avui 
dia però a dia d’avui encara ningú gosa 
afirmar-ho. No en coneixem gaires de-
talls de com eren, però informacions 
diverses i disperses ens mostren que 
el ventall de materials emprats en la 
construcció d’aquestes obres d’art eren 
força variats, i con-templaven elabora-
des tècniques de laminats encolats de 
fusta i coles animals o bé guix amb ar-
pillera (el cas olotí o l’Elisenda de Vila-
franca del Penedès). D’altres tècniques 
podien ser la talla sobre fusta massissa 
(com seria el cas de Tivissa o l’Arboç o 
el con-junt de mans dels gegants de Vi-
lafranca) o de fusta mitjançant la tèc-
nica dels boters (llenques de fusta que 
s’ensamblen entre elles formant la fe-
somia de la figura i què, pos-teriorment 
s’estuquen i es pinten com  seria obser-
vable en el cas dels caps originals del 
Pi). També se n’han fet de porex-pan 

com els de Berkeley o fins i tot de cera.
Algunes parts com els braços i part dels 
cossos fins i tot es realitzaven trenant 
i lligant vímet, molt similar a l’encara 
vigent tradició d’imatgeria festiva a 
Bèlgica i al Nord de França. A Cata-
lunya la tècnica que de fa ja segles ha 
esdevingut més tradicional és la del 
cartró-pedra. Derivat de la producció de 
joguines i maniquins, ha estat dels ma-
terials més emprats en la construcció 
d’imatgeria per factors com ara el seu 
baix cost, poc pes i fàcil manufactura i 
de grans resultats. Aqui en dia, el cartró 
que coneixíem s’ha deixat de produir 
per la darrera fàbrica paperera existent 
a terres valencianes. Darrerament se’n 
fa un de nou però les característiques 
d’aquest son semblants però no les ma-
teixes i aquest fet, condiciona. Des del 
GERIF (Gremi d’Escultors i Restauradors 
d’Imatgeria Festiva) una comissió hi tre-
balla per donar resposta a aquest fet.
 Fets com la recuperació de les festes 
amb l’arribada de la democràcia i con-
seqüentment l’auge i demanda de nova 
imatgeria van desencadenar en una re-
novació del sector així com de materials 

constructius; la fibra de vidre i la resina 
de polièster és el clar exemple. 
 Les característiques d’aquest “com-
posite” (mescla de polièster i fibra de 
vidre) és idònia per a la creació de grans 
peces de “carcassa” de gran volum i re-
duït pes. És per això que en els últims 
anys ha estat tant empleat en la crea-
ció de figures i ens ha permès cons-
truir formes inimaginables amb altres 
tècniques. Per contra, és un material 
pensat per a un sector molt especialit-
zat, provocant que en molts dels tallers 
d’imatgeria festiva no s’acabi d’emprar 
com és degut, reduint així les seves ca-
racterístiques.
 A tall de conclusió, podríem dir que 
si de ben antic se cercava la bellesa 
estilística, el dia d’avui s’hi ha afegit la 
lleugeresa, manejabilitat i resistència 
que són actualment les qua-litats més 
preuades, però… Podria ser que aquest 
paradigma -o alguna de les esmenta-
des característiques- s’hi estigués tor-
nant a veure alterat amb les noves for-
nades així com formes de pensar, viure i 
dignificar el patrimoni?

Mans dels Gegants 
de Vilafranca de 

fusta policromada.                                                                                
Fons: Jordi Miralles i 

Jonch (Arxiu Ferragut), 
2013.

(A l’esquerra i de dalt a baix) Interior 
del cap del Lligamosques olotí. Fons: 
Jan Grau | Detall de la cobertura 
original del drac de Vilafranca. S’hi 
observen materials com ara cartó, 
llenç de lli i policromia original. Els 
materials i policromies originals 
són del segle XVIII. Fons: Jan Grau. 
| Gegants del Barri de la Font Vella 
d’Igualada: Recuperació de la 
imatge original dels gegants del 
Barri de la Font Vella d’Igualada 
abans de la creació del nou vestuari. 
Restauradors: Equip Taller Avall. Fons: 
Arxiu Taller Avall



CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2020 1110 TROBADES I FESTES AMB GEGANTS, 
CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOS

Els conservadors-restauradors són pro-
fessionals científics i tècnics, més que ar-
tesans o artistes. En la seva feina no hi pot 
haver creativitat. 
 La seva tasca consisteix a conèixer 
molt bé els materials constructius de les 
obres, la seva història i les se- ves degra-
dacions, tractant cada obra de manera 
única i diferent a la resta. És similar a la 
tasca d’un metge, fins i tot les eines que 
utilitzen són similars a les emprades en 
laboratoris d’anàlisi i instrument quirúrgic. 
 Malgrat aquesta base tècnica i cientí-
fica, calen habilitats manuals específiques 
que re-quereixen una formació prèvia re-
glada i titulada. 
 La formació té dues vies d’estudis re-
glats: Belles Arts o Escoles Superiors de 
Conser-vació-Restauració de Béns Cultu-
rals, en les especialitats pertinents: Es-
cultura, Pintura, Arqueologia o Document 
Gràfic. Actualment aquests estudis tenen 
equivalència a un Grau universitari (4 anys 
d’estudis especialitats). 

CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ: 
UNA PROFESSIÓ TÈCNICA 
Text Aleix Vall, Gemma Rodríguez, Núria Jutglar i Violant Bonet.

 La feina del Conservador-restaura- dor 
és una tasca multidisciplinar, en la que so-
vint es necessita la col•laboració d’altres 
professionals: historiadors, historiadors de 
l’Art, científics (químics, biòlegs, geòlegs...). 
 El suport científic serveix per estudiar 
i analitzar els materials i les seves patolo-
gies. Abans d’iniciar una intervenció, tam-
bé cal una tasca de documentació i estudi 
previ per entendre l’evolució històrica de 
l’obra, així com detectar antigues interven-
cions que s’hi han dut a terme. 

CRITERIS 
Com que sempre es treballa amb obres 
patrimonials considerades peça única, cal 
un màxim respecte per l’original, de forma 
que no està permès variar l’estètica de la 
peça. Els criteris conservatius regnen per 
sobre dels estètics. 
 És un treball que es basa en criteris de 
mínima intervenció, encaminats a eliminar 
els agents i mecanismes d’alteració que 
degraden les obres. No està permès crear 

parts desaparegudes, ni variar les games 
cromàtiques de les obres. 
 El codi deontològic és estricte i en el 
qual s’estableixen les normes i criteris a 
seguir du-rant les intervencions. Es treba-
lla amb obres patrimonials i la responsa-
bilitat és gran perquè cal tractarles com a 
peces úniques i irrepetibles. 
 Els procediments a seguir es basen en 
una sèrie de criteris pautats per les nor-
matives de Patrimoni i lleis vigents en les 
legislacions establertes segons cada nació 
o comu-nitat autònoma. 
 La protecció de les obres de valor cul-
tural i patrimonial, s’han d’intervenir amb 
uns mate-rials garantits i especialitzats, 
per tal de donar les màximes garanties i 
no hipotecar fu-tures intervencions (han 
de ser reversibles per tal de no posar en 
risc l’original). 

PROCEDIMENTS 
Basant-se en els criteris establerts, les 
intervencions consisteixen en una sèrie 
d’opera- cions tècniques encaminades a 
restablir l’estabilitat dels materials i retor-
nar a l’obra la integritat original garantint 
una correcta conservació futura. 

 1. Documentació prèvia (documen-
tació gràfica, arxius, bibliografia, recerca 
històrica...) 
 2. Estudi de materials, patologies i 
diagnosi (TAC, Raigs X, presa de mostres, 
estratogra-fia de capes...) 
 3. Intervenció. Cada obra requereix 
una intervenció adequada a les seves ne-
cessitats que mai és igual en dues peces 
(concepte del UNICUM). 
Cal tenir en compte que dependent dels 
estudis i proves que es realitzin es podrà 
reali-tzar una intervenció o una altra. 

LA CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ 
DE IMATGERIA FESTIVA
Abans de tot cal diferenciar entre el que és 
la restauració i què és una reparació.
 Restauració: Realitzada per un profes-
sional titular en el sector de la conservació 
i re-stau- ració. Mantenir, preservar i recu-
perar qualse- vol figura festiva catalogada 
o que destaqui pel seu valor patrimonial. 
 Reparació: Realitzada per qualsevol 
tipus d’artesà o persona no titulada en 
el sector de la conservació I restauració. 
Arranjament de desperfectes a nivell su-
perficial o estructu-ral i/o puntual. 
 Actualment no existeix cap regulació 
sobre la conservació-restauració d’aquest 
patrimo-ni tan important. S’estan fent 
passos al respecte junt als Escultors de 
Figura Festiva que són els qui tradicional-
ment han reparat aquest tipus de peça. 

De fa poc, s’ha estipu-lat que les figures 
històriques, presents a Museus o catalo-
gades com a protegides, només les poden 
restaurar conservadors-restauradors amb 
titulació, atès el seu des-tacat caràcter 
historicoartístic. 
 Per una altra banda s’ha de tenir en 
compte que tota mena de reparació té 
unes con- seqüències en l’obra i poden 
arribar a destruir la figura, per tant és im-
portant confiar sempre en professionals i 
en el dret de paternitat de les obres (els 
autors de les obres te- nen el dret i la ca-
pacitat de reparar les seves obres, ja que 
són ells els que les han creat). 
 La intenció d’aquest canvi, que ha de 
ser gradual, és concebre les figures festi-
ves com una peça patrimonial més, po-
sant en valor els materials i policromies 
originals i perme- tent la seva evolució 
als carrers amb les mínimes restauracions 
possibles, poc agressi-ves i mantenint el 
caràcter de “peça única” que es mereixen. 

Morro de la Guita Xica de la Patum de Berga. (De esquerra 
a dreta) 1. Pèrdues de matèria degut a un cop (degut 
a aquest s’observen les diferents capes pictòriques) 2. 
Procés d’estucat. 3. Procés de reintegració cromàtica 
(retoc il·lusionista) Restauradora, Violant Bonet. Imatges: 
Fons Violant Bonet

Gegants de Mont-roig del Camp, antics gegants del barri 
de la Puríssima  Concepció de Reus. Eliminació d’afegits 
de resina de polièster no originals  dipositats sobre els 
gegants Roc i la Bàrbara en una intervenció desafortunada. 
S’hi han provocat danys irreparables en zones puntuals 
de les figures. Restauradors: Equip Taller Avall. Fons: Arxiu 
Taller Avall.Gegants del Barri de la Font Vella d’Igualada: L’abans i el 

després del procés de neteja i eliminació de repintats 
dels braços de la Geganta Pilar del Barri de la Font Vella 
d’Igualada. Restauradors: Equip Taller Avall. Fons: Arxiu 
Taller Avall.

Recuperació de la capa pictòrica original del cap de la Geganta 
Antiga de Súria. Per realitzar aquest procés es va seguir la 
informació dels estudis cientí- fico-tècnics efectuats prèviament: 
radiografies i anàlisis dels materials de les diferents capes 
matèriques. La recuperació de la pintura primitiva s’ha aconse- 
guitamb l’eliminació a punta de bisturí de cada una de les capes 
superposades. Restauradora: Gemma Rodríguez. Any 2018.

Digitalització en 3D de la Geganta Nova de la Patum de Berga i 
dels de la comparseria de la Patum efectuat amb el sistema SIDO. 
Treball dedigitalització realitzat per. l’empresa Nub3D S.L. sota la 
supervisió i treballs d’elaboració de dades efectuat per Gemma 
Rodríguez.
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Sempre que pensem en la creació d’uns 
gegants deixem anar la imaginació de 
com volem que siguin: reis, pagesos, pre-
històrics, personatges il•lustres, romans... 
Ens imaginem quina cara faran, l’alçada i 
el pes que ens agradaria que tinguessin, 
etc. Però, en algunes ocasions, no acabem 
de posar prou atenció a com han de ser 
els vestits de les nostres figures i quines 
són les teles més òptimes perquè llueixin 
d’allò més.
 La gran majoria de vegades, quan en-
carreguem una parella de gegants és un 
“tot inclòs” (figures més vestits), i no som 
prou conscients de les hores que passen 
les persones que confeccionen els vestits 
per tal de fer-los realitat i, per aquest mo-
tiu, reivindiquem la seva visibilitat, doncs 
són imprescindibles de la creació de les 
nostres figures.
 A l’hora de crear uns gegants, habitual-
ment la idea sorgeix amb uns esbossos 
que serveixen de referència per crear les 
figures i la seva indumentària, tant si són 
per unes figures noves, com per fer una re-
novació de vestuari a uns gegants ja exis-
tents. En aquest sentit és molt important 
fer estudis o aplicar idees que encaixin 
totalment amb l’època o l’estil que volem 
donar-li als nostres personatges, trobant 
aquells elements, dibuixos i estils més ca-

COM VESTEIXO 
ALS MEUS GEGANTS?
Text Robert Quirantes Col•laboració Aitor Calleja

racterístics que ha de tenir el disseny del 
vestit de la figura. Sembla un fet poc relle-
vant, però és essencial saber com vestien 
en el moment si volem dotar d’importància 
el context i l’època dels nostres gegants a 
través de la seva indumentària.  
 Un cop consolidada la base, el següent 
objectiu i, segurament, un dels més com-
plicats és el de trobar les teles i passama-
neries idònies pels vestits.
 A mesura que han anat passant els 
anys, la qualitat de les teles que es troben 
al mercat han anat variant (possiblement 
cap a pitjor) i cada cop costa més trobar-
ne algunes que garanteixin uns atributs 
per la vida que li donarem als nostres ge-
gants: que tinguin prou resistència, que no 
es descoloreixin fàcilment amb l’impacte 
del sol, que no s’arruguin, etc. Des de ta-
pissos a domassos, passant per lonetes o 
sedes, i el polièster; són molt dels tipus de 
teixits que s’utilitzen per confeccionar les 
vestimentes i que reuneixen gran part de 
les necessitats que ens ajudaran a fer uns 
vestits macos i pràctics. És per això que 
trobar el tipus de tela que necessitem no 
sempre és un objectiu fàcil i, en aquest 
punt, ens trobem amb la primera adap-
tació que pot patir el disseny dels vestits 
per adequar-lo a les teles i passamaneries 
que trobem al mercat. Mentre estem fent 

aquesta cerca, la figura ha d’estar creant-
se perquè un cop les tinguem totes, pu-
guem començar a treure patrons i treballar 
en la confecció pròpiament.
 Abans de començar a tallar les teles, 
s’han de treure els patrons, una de les pe-
ces claus que ajudarà al modista a fer el 
vestit. Sobre la figura nova o la roba antiga 
veurem si, per començar, tenim tela sufi-
cient i les primeres complexitats que pot 
presentar la creació del vestit. A priori, una 
de les parts que pot semblar més fàcil és 
la faldilla, doncs no requereixen de tants 
patrons com la part superior de la figura. 
Hem de pensar que cada vestit és total-
ment diferent i són molts els recursos que 
posarem en fer-los però, especialment, 

però s’ha de tenir present la tela amb la 
que estem treballant i l’evolució que tin-
drà amb el pas de temps (si es dona de 
si, si s’encongeix al rentar-la, el transport 
que patiran figures i els vestits, etc.). És 
per això que a part de la volada que tin-
drà la roba, s’haurà de cosir de manera 
estratègica per tal de tenir presents tots 
aquests aspectes, sent pràctica a l’hora 
de muntar i desmuntar, que estigui ben 
entallada, que els punts de recolzament 
del vestit no facin malbé la figura, etc. No 
som conscients però moltes vegades les 
teles dels nostres gegants (especialment 
aquells de talla clàssica com reis o per-
sonatges medievals) tenen un pes força 
elevat i, per tant, hi ha certes parts del cos 
de la figura que s’hauran de reforçar per 
no malmetre-les (com per exemple la cin-
tura, espatlles i braços). Igualment passa 
amb la roba, sobretot cal tenir en compte 
i reforçar les parts que poden patir frecs 
amb altres complements del gegant per 
no esgarrapar la roba.
 I si pensem en el pes? Aquest és un 
altres dels punts importants, doncs a ve-
gades l’escultura pot pesar força menys 
en comparació amb el vestit i per això, 
s’haurà de jugar amb els punts d’equilibri 
totals de la figura. A tall d’exemple, si la 

faldilla ha de tenir més plecs a la part 
de darrera o a la de davant per contras-
tar el pas i equilibrar. També cal tenir en 
compte el contrari, per aconseguir un bon 
equilibri del gegant, moltes vegades és 
recomanable que la roba pesi, sobretot la 
faldilla, ja que normalment el bust acos-
tuma a pesar bastant més que el cavallet 
i, tant és important tenir pes a dalt, com a 
baix; ja que poc pes a baix faria desequili-
brar la figura. 
 Però en definitiva una de les parts que 
sempre complica més l’existència als mo-
distes a l’hora de crear els vestits són els 
colls i les mànigues per tal que quedin to-
talment compensats i centrats. T’imagines 
que un tall d’una màniga arriba a mig braç 
de la figura i l’altre arran de cos? Per evitar 
que això no passi, han d’estar moltes ho-
res treballant-hi per equilibrar-ho i adap-
tar-se al tipus de tela i la seva realitat, a 
més d’estudiar molt bé el patró fet.
 Finalment, abans de donar per bo el 
vestit sempre caldrà fer les diferents pro-
ves sobre la figura per veure la caiguda 
que té, la volada, si la tela queda bé o cal 
modificar-la, etc, etc, etc. Vaja, una feina 
que sembla que mai s’acabi. 
 Altres punts a tenir molt en compte si 
pensem en confecció i creació de vestits 

són els detalls més bàsics com de quina 
manera han d’anar agafats. Sempre és re-
comanable utilitzar gafets per sobre del 
velcro o cremalleres. El primer té una ma-
jor consistència i ens assegura que el tan-
cament sigui més segur. Les altres opcions, 
a banda que amb el temps es desgasten 
amb més facilitat, poden enganxar-se amb 
la tela i fer-la malbé, entre molts d’altres 
punts. També caldrà veure com fem el 
manteniment d’aquest vestit: per rentar-
lo, per planxar-lo, etc. Sembla una tasca 
fàcil però en moltes ocasions passem per 
alt que són teles molt delicades, i la seva 
complexitat pot fer que s’encongeixin fà-
cilment, que destenyeixin, etc. 
 Mai trobarem la fórmula exacta per fer 
un vestit perfecte, ni en la manera de fer-
lo, ni en com evolucionar-lo. Però el que 
sí que hem de tenir present són tots els 
punts bàsics per fer-lo i especialment, per 
valorar que no és “peccata minuta” fer un 
vestit de gegant.

En Pau i l’Alegria en ple procés d’elaboració 
dels seus vestits. Foto: Robert Quirantes

per molt que vulguem preveure les co-
ses, sempre sortiran entrebancs, des del 
moment del tall de la tela fins a la costura 
d’un botó i que el fil empleat s’integri bé a 
la roba. Són molts els aspectes que, a més 
a més, els modistes han de tenir presents, 
per exemple una cosa tant òbvia com que 
el vestit no arrossegui. Sembla molt fàcil, 

Selecció de teles per elaborar els vestits d’en Pau i l’Alegria, 
gegantons de l’ACGC. Foto: Robert Quirantes

Proves de vestit. Foto: Aitor Calleja
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ERGONOMIA
Text Jan Grau

Quan anem a comprar un vehicle, a més 
de la potència del motor i l’aspecte estètic, 
valorem aquelles comoditats que ens ofe-
reix per a una conducció còmode i segura. 
El mateix criteri l’hauríem d’aplicar a un 
gegant. No n’hi ha prou en què sigui la figu-
ra sigui molt bonica, al mateix temps que 
han de tenir una aparença imponent, cal 
que sigui còmode de portar i ballar. Massa 
sovint al llarg de la història ens hem tro-
bat amb gegants importables que acaben 
quedant arraconats o que escassegen les 
seves sortides per la dificultat en manejar-
los. Els problemes de portabilitat s’han de 
resoldre d’arrel, els gegants ja han de sortir 
del taller on s’han construït, en condicions 
òptimes d’equilibri i portabilitat. 
 D’entrada el gegant ha d’estar perfec-
tament afermat, que no hi hagi parts que 
estiguin poc o mal fixades, de tal manera 
que quan es produeix el balanceig propi 
de portar el gegant no es produeixin vi-
bracions. L’equilibri és essencial per la 
comoditat i la seguretat, per tant el gegant 
ha d’estar ben equilibrat. No és que no 
es pugui portar un gegant desequilibrat 
o poc afermat, sinó que l’esforç de com-
pensar aquestes mancances ens el po-
dem estalviar. És la diferència entre patir 
o passar-s-ho bé portant gegants.
Els coixins que són els elements on es 
suporta tota la portabilitat, han d’estar 
ben fixats, que en ballar no belluguin. 

Han d’anar subjectes i emplaçar-se arran 
de coll, han de quedar just en l’espai 
que hi ha entre el coll i l’espatlla, on fa 
una lleugera depressió quan aixequem 
els braços. Malgrat que contra gustos no 
hi ha res a dir i hi ha geganters que te-
nen preferències diferents, els coixins en 
forma de “u” són els més segurs, de tal 
manera que se suporta el pes del gegant 
repartint-lo entre les dues espatlles i el 
clatell. És imprescindible un coixí pel cap 
i amb un forat al mig, d’aquesta manera 
disposarem de tres punts de suport.
 La direcció de marxa dels gegants és 
gairebé sempre frontal, per tant cal asse-
gurar que no s’hi interposi cap entrebanc. 
Els cavallets han d’estar oberts de davant, 
un travesser a l’alçada dels genolls és un 
susceptible obstacle que ens pot fer en-
sopegar fàcilment. De la mateixa manera, 
davant de la cara ha d’estar lliure perquè 
en el cas d’una caiguda, el geganter no hi 
deixi les dents.
 Les potes dels cavallets és interessant 
que siguin octogonals o com a mínim amb 
els cantells arrodonits, però sense que 
siguin rodones. A l’agafar i tot ballant el 
portador prem amb força el cavallet i això 
significa que si les potes són rodones po-
den lliscar de les mans, i si són quadrades 
es claven els cantells a la mà. Amb les po-
tes octogonals amb un lleuger canvi de la 
pressió farà llisquin o es quedin fixats. 

en ballar queda millor, si la roba és mode-
radament pesada afavoreix l’equilibri de la 
figura. A vegades per aconseguir el caient 
elegant de la faldilla s’hi cusen botons de 
plom al capdavall.
 Cal tenir en compte que un braç so-
bresortint o amb una espasa o un objecte 
voluminós, cal equilibrar-lo contraposant 
pes al cantó oposat. Ha de funcionar a 

Mans dels Gegants 
de Vilafranca de 

fusta policromada.                                                                                
Fons: Jordi Miralles i 

Jonch (Arxiu Ferragut), 
2013.

Gegants antics d’Olot. Museu dels Sants d’Olot. Foto: Jan Grau.

(De dalt a baix) Gegants vells de Terrassa, a la perruqueria 
de la vídua de Paco Alfonso. Foto: Ajuntament de Terrassa 
Gegants antics de Torroella de Montgrí. Foto: Lluís Ardèvol

(De dalt a baix) Escultura, motlle i cartró del “Pinxeiro” 
de la Pobla do Caramiñal (Galícia). Foto: Ainhara 
Gamero. |Taller El Drac Petit. Foto: Jan Grau

Cossos antics dels gegants vells de Terrassa. Foto; Ton Grau
partir del principi de la palanca, de tal 
manera que haguem d’imprimir menys 
força per compensar. És més fàcil de dur 
un gegant amb algun quilo afegit de més 
però equilibrat, que un gegant desequili-
brat per lleuger que sigui.
 El constructor ha de pensar en tot 
moment que la figura ha de ser porta-
ble. Per descomptat que la figura ha de 

tenir un mèrit escultòric, però per da-
munt de tot, un gegant està creat per 
ser portat a coll i ballat. Tant o més im-
portants són les condicions tècniques 
com la qualitat artística.

 No caiguem en el parany de fer els ca-
vallets amb materials lleugers, d’alumini 
per exemple. Llavors tot el pes es concen-
traria en el cap, accentuant el balanceig i 
obligant-nos a fer un esforç molt més gran. 
Com tampoc és gens pràctic posar-los una 
roba lleugera, el  vestit ha de tenir consis-
tència perquè apart de què estèticament 
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Diu una llegenda urbana (fins al moment 
no escrita) que els constructors d’imatgeria 
es freguen les mans quan veuen ballar o 
moure’s els gegants. De fet, la figura del ge-
gant (bestiari o capgrós) està en risc en tot 
moment, ja sigui quan balla, quan camina o, 
fins i tot, quan està desada sense ser mogu-
da. En aquest sentit, tot geganter (o cuida-
dor) hauria de tenir un mínim de nocions de 
com conservar les figures i evitar el màxim 
d’alteració que l’allunyi de l’estat original.
 No sóc constructor, ni restaurador, 
ni tampoc tinc les nocions exactes de les 
reaccions químiques dels materials se-
gons la seva conjunció, però si que porto 
uns quants anys fent ballar gegants, des-
muntant-los i traslladant-los en camió o 
cotxe. Dins del món geganter són moltes 
les tècniques que s’utilitzen per conservar 
les figures en el seu màxim esplendor si-
gui evitant alteracions o bé arreglant des-
perfectes. Cadascú té el seu propi llibret 
d’actuació, però són moltes les casuísti-
ques a tenir en compte. Cal tenir en compte 
que cada figura és diferent segons la tècni-
ca en la qual han estat construïdes. Això no 
obstant, totes es poden basar per un patró 
genèric a l’hora de tractar-les. La intenció 
és poder passar la ITV amb bona nota.
 Desar o exposar: Quan els gegants 
no surten al carrer normalment estan en 

LA ITV DELS 
GEGANTS
Text Xavier Navarro

algun lloc que els resguarda de les incle-
mències externes. És important que no 
estiguin en un lloc de pas i no s’hagin de 
moure per treure altres elements. Tam-
bé és important que el lloc estigui lluny 
d’humitats amb una adequada ventilació. 
En el cas que no estiguin exposats és im-
portant que estiguin tapats i resguardats 
amb teles o bé caixes. A vegades hi ha llocs 
que no només guarden gegants sinó altres 
elements municipals. Quan el gegant està 
exposat cal tenir en compte la llum (tant 
natural com artificial) que no afecti les 
vestidures i a la pintura.
 Desmuntatge: El gegant al cap i a la fi és 
com un moble de l’Ikea que com menys es 
desmunta millor. Normalment els gegants 
es poden dividir en dues parts: l’estructura 
del portador (cavallet) i l’escultura del cos 
i/o el cap. Que les mans es puguin sepa-
rar de la resta de la figura és un avantatge 
per què és una de les parts més sensibles 
de la figura. De fet, com més desmuntable 
sigui la figura millor perquè el cuidador 
pugui portar la part malmesa concreta i no 
pas tota la figura.
 Transport: Camions, remolcs, cotxes, 
autocars, trens i fins i tot avions i vaixells! 
Són molts els mètodes de transports que 
el món geganter usa per a portar les seves 
figures a munt i avall. Segons la distàn-

cia i el transport és important saber per 
quines mans ha de passar la figura. Per 
això en més d’una ocasió és important 
transportar-los en caixes. En molts casos 
els transports i el temps dels geganters és 
limitat. És per això que cada transport de 
figures tingui en compte la idiosincràsia de 
la figura: escumes, correatges que lliguin la 
figura, etc.
 El ball, de plaça i de cercavila: Els ge-
ganters tenen la mania o virtut de fer balls 
cada cop més espectaculars i amb punts 
de risc més elevats. Aquí és molt impor-
tant la presència de les puntes per guiar 
els portadors. De fet, no només s’han de 
saber els balls els balladors, sinó tots els 
que participen en el desenvolupament del 
ball. Pel que fa a la cercavila cal que els 
acompanyants estiguin atents als movi-
ments dels balladors. Aquí també hi tenen 
un paper fonamental els músics, ja que 
segons el tempo en el qual interpreten les 

coordinats, cal ser ràpids i efectius quan 
plou. Cercar un lloc de raser o treure un 
plàstic (que el gegant pot dur en el seu 
interior sempre) per cobrir la figura són 
algunes de les solucions. Si la figura està 
mullada cal que l’assecat sigui curós: no 
eixugarem sinó que només aplicarem 
el drap a poc a poc. A vegades deixa de 
ploure, però no per això deixa de ser pe-
rillós treure el gegant. Un carrer mullat 
pot ser motiu de relliscada. Però pel que 
fa a el vent cal valorar el gegant: És am-
ple? Té capa? Té faldilla d’alta volada? Tots 
aquests elements són importants de tenir 
en compte.
 Així doncs, tenir cura dels gegants i 
passar la ITV és cosa de tots els implicats: 
dels balladors, dels acompanyants, dels 
músics... Però aquí podríem afegir que no 
hi ha res com tenir el metge (que no practi-
cant) a casa. A vegades les figures pateixen 
petits cops que algú amb un petit pinzell 
pot arreglar puntualment.

melodies el portador, per voler donar-ho 
tot, pot acabar marejat i amb un gegant a 
terra o alguns elements de la figura tren-
cat. Hi ha colles que amb les seves figures 
que pugen altes muntanyes o bé partici-
pen en curses. Aquí el risc és doble i cal 
una preparació doble per la conservació 
de les figures.
 Pluja, vent i bassals: Que un gegant o 
capgròs no surti al carrer és impensable. 
A vegades el temps juga males passades. 
Aquí cal que tots els geganters estiguin 

L’any 1998 la Colla de Geganters de Badalona va fe fer 
construir unes grans caixes per poder encabir de manera 
adequada les figures preparades per fer llargs viatges. Arxiu 
Geganters de Badalona.

Josep Llort va ser qui es dedicava a pentinar i a tenir 
cura dels gegants de la ciutat de Tarragona.

Sovint els geganters han de fer malabarismes 
per tal de preservar les figures. A la imatge el 
Gegant Nou de la Patum amb capelina l’any 
2014. Foto: Aida Morales.

Una imatge de l’embalatge dels gegants de 
les Preses per tal de poder transportar-los 
adequadament sense danyar el vestuari. A 
més disposen d’un petit quadrant amb rodes 
per tal de traslladar les figures sense haver-
los d’arrossegar. Foto: Gegants de Les Preses.
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1 - GENER
DIUMENGE 5
CAVALCADA DELS REIS MAGS
Amb la participació d’elements festius 
a:Barcelona, Benicarló, La Bisbal d’Empordà, 
Calonge, Girona, Lleida, Maó, Olesa de Montserrat, 
Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sant 
Vicenç dels Horts, Santa Bàrbara i Santa Coloma 
de Gramenet. (Tarda)

DIJOUS 9

CAMPOS (MALLORCA, ILLES BALEARS)
Acompanyament a l’Ofici de les autoritats. (Tarda)

DISSABTE 11

BARCELONA - CIutAt VELLA (BARCELONèS)
Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga. 
(Tarda)

DIUMENGE 12

ARGENtONA (MARESME)
Cercavila de gegants i capgrossos. (Matí)

DIVENDRES 17 A DIUMENGE 19

LES BORGES BLANQuES (GARRIGuES)
Exposició de gegants. 57a Fira de l’Oli de qualitat 
verge i extra de Les Garrigues. (Tot el cap de 
setmana)

DIUMENGE 19

BEGuES (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila de Festa Major d’hivern. (Matí)

CERVERA - MALGRAt DE SEGARRA (SEGARRA)
Festa Major de Sant Sebastià. (Matí)

CORBERA DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

DILLUNS 20

PuIG-REIG (BERGuEDà)
Seguici popular de La Corrida. (Matí)

tARADELL (OSONA)
Passejada i cercavila. (Matí)

DIMARTS 21

SANt FRuItÓS DE BAGES (BAGES)
Ball de gegants de la Festa Major d’hivern. (Matí)

DIMECRES 22

CAStELLBISBAL (VALLèS OCCIDENtAL)
Anada a ofici de Sant Vicenç. (Matí)

DISSABTE 25

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
27ns Foguerons de Sa Pobla a Gràcia. (Tarda)

SANt VICENÇ DELS HORtS (BAIx LLOBREGAt)
Passejada. (Tot el dia)

DIUMENGE 26

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Benedicció dels animals. (Matí)

2 - FEBRER
DIUMENGE 2

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
Presentació del gegantó del Mestre Josep Gras. 
(Matí)

DIVENDRES 7

BARCELONA (BARCELONèS)
Els Protocols de l’Àliga. (Tarda)

DISSABTE 8

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Acompanyament de les bruixes de l’any. (Tarda)

DIMECRES 12

BARCELONA (BARCELONèS)
Penjada del penó de Santa Eulàlia. (Matí)
Passejada de les Laies. (Tarda)

DIJOUS 13

BALSARENY (BAGES)
Traginers a l’escola. (Tarda)

DISSABTE 15

BALSARENY (BAGES)
Inauguració de la Festa dels Traginers. (Tarda)

tORà (SEGARRA)
31a Festa del Brut i la Bruta. (Tarda)

DIUMENGE 16

BALSARENY (BAGES)
77a Cavalcada de Traginers. (Matí)

DIVENDRES 21

MANRESA (BAGES)
Seguici de la Llum. (Matí)

DISSABTE 22

CALELLA (MARESME)
Rua infantil de Carnestoltes. (Tarda)

SANtA SuSANNA (MARESME)
21a Festa del Carnestoltes. (Matí)

DIUMENGE 23

 CASSEL (FRANÇA)
Carnaval d’hivern, amb la participació de Reuze 
Papa i Reuze Maman. Festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. (Tot el dia)

DISSABTE 29 A DIMECRES 8 D’ABRIL

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
15a Sortida de l’Àvia Corema. Cada dissabte i 
l’últim dimecres se li talla una cama. (Matí)

CALENDARI 
D’ACTIVITATS  
2020 Procés de desestucat amb cotó humit amb aigua 

desionitzada. Cara del Gegant Vell de la Comparseria 
de la Patum de Berga. Any: 2015. Restauradora: Gemma 

Rodríguez. Imatge: Fons Gemma Rodríguez.
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 DENDERMONDE (FRANÇA)
Festa del Ros Beiaard. Festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. (Tot el dia)

DISSABTE 18

BADALONA (BARCELONèS)
Mostra de Balls de la Festa Medieval de Badalona. 
(Matí)

DIUMENGE 19

ARtÉS (BAGES)
Passejada de gegants. (Matí)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
4a Festa a Mas Clas de Fitor. (Tot el dia)

DIJOUS 23

CANOVELLES (VALLèS ORIENtAL)
Sant Jordi. Mostra de balls. (Tarda)

LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
Presentació del cuadern de pintar dels gegants. 
(Matí)

tARADELL (OSONA)
Sant Jordi. Passejada de gegants. (Tarda)

DIVENDRES 24 A DIUMENGE 26

CALDES DE MALAVELLA (SELVA)
11a Festa de La Malavella. (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 25

BALSARENY - ELS K + SONEN (BAGES)
Balls tradicionals. (Matí)

BALSARENY (BAGES)
Mostra de balls de Sant Marc. (Matí)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila de la Llegenda del Pont del Diable. (Tarda)
9a Representació de la Llegenda del Pont del 
Diable. (Nit)

PREMIà DE DALt (MARESME)
La Convidada. (Tarda)

SANt BOI DE LLOBREGAt - CASABLANCA  (BAIx LLOBREGAt)
Inauguració del monument de Ciutat Gegantera 
2020. (Tarda)

SANt CELONI (VALLèS ORIENtAL)
Passejada de gegants de les escoles de Sant 
Celoni. (Tarda)

DIUMENGE 26

CORNELLà DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
La jordiada. (Matí)

tORELLÓ (OSONA)
Passejada de gegants i nans. (Matí)

DIMARTS 28

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Obertura dels Sants Màrtirs i ballada dels gegants 
centenaris. (Tarda)

5 - MAIG
DIVENDRES 1

L’ESCALA (ALt EMPORDà)
7a Fira d’entitats. (Matí)

PREMIà DE DALt (MARESME)
Ball dels goigs dins l’ermita. (Matí)

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
Festa del Pi de maig. (Matí)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Processó i completes dels Sants Màrtirs. (Tarda)

DIVENDRES 1 A DIUMENGE 3

L’ALGuER (SARDENYA, ItàLIA)
33è Aplec Internacional 2020. (Tot el dia)

DIUMENGE 3

L’ARBOÇ (BAIx PENEDèS)
18a Exhibició del seguici popular infantil. (Matí)

DILLUNS 4

ES CAStELL (MENORCA, ILLES BALEARS)
Passacarrers. (Tarda)

DIVENDRES 8

BADALONA (BARCELONèS)
Pregó de Festes de Maig. (Tarda)

DIVENDRES 8 A DIVENDRES 15

AOIZ (MERINDAD DE SANGüESA, NAVARRA)
Exposición 25 años de gigantes txikis en Aoiz. (Tarda)

DISSABTE 9

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
Anada de Cap. (Tarda)
La Vigília. (Nit)

SANt FELIu DE LLOBREGAt - ACF (BAIx LLOBREGAt)
Mostra de balls. (Matí)

SANtA BàRBARA (MONtSIà)
Passejada de gegants. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 10

ARBÚCIES (SELVA)
Passejada de gegants. (Tarda)

BADALONA (BARCELONèS)
Nit de Sant Anastasi. Seguici de ciutat. (Nit)

CORBERA DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
12a Pujada a l’aplec de Sant Ponç. (Tot el dia)

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
Fira de Sant Ponç. (Matí)

DILLUNS 11

BADALONA (BARCELONèS)
Festivitat de Sant Anastasi. (Tot el dia)

3 - MARÇ
DIUMENGE 1

MANRESA (BAGES)
Petites històries de gegants. (Tot el dia)

DIMARTS 3

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Inauguració de l’exposició “25 anys de les Festes 
de Sant Josep Oriol”. (Tarda)

SANt CuGAt DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
Aplec de Sant Medir. Passejada dels gegants fins a 
l’ermita. (Matí)

DIMECRES 4 A DIUMENGE 3 DE MAIG

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Exposició “25 anys de les Festes de Sant Josep 
Oriol”. (Tot el dia)

DISSABTE 7

CAMPOS (MALLORCA, ILLES BALEARS)
Ofrena Floral a Sor Maria Rafela. (Tarda)

DIUMENGE 8

LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
4a Caminada de la dona. (Matí)

DISSABTE 14

CALDES DE MALAVELLA (SELVA)
3a Fira Gegantera Gironina. (Tot el dia)

DIJOUS 19

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAíS VALENCIà)
Ofrena de flors. (Matí)

DISSABTE 21

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Pregó, ballada dels gegants originals del Pi i 
cercavila inaugural. (Matí)
Retaule de Sant Josep Oriol. (Tarda)

CANOVELLES (VALLèS ORIENtAL)
Festa de l’escola pública. Cloenda. (Matí)

DIUMENGE 22

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Bestieses. Els convidats del Lleó i la Mulassa de 
Barcelona. (Matí)

DILLUNS 23

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Ofici de festa major amb la ballada dels gegants 
originals del Pi. (Tarda)

DIJOUS 26

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Xerrada. (Tarda)

DIVENDRES 27

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Emmulassa’t! (Nit)

DISSABTE 28

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Passejada dels Oriols. (Matí)
Atracaments d’en Perot lo lladre. (Tarda)

DIUMENGE 29

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Matinades de grallers. (Matí)

4 - ABRIL
DISSABTE 4

NAVARCLES (BAGES)
Fira de l’Abat, Monacalia. 
(Tot el cap de setmana)

DISSABTE 4 
I DIUMENGE 5

tORDERA (MARESME)
13a Fira del Món Geganter. 
(Tot el cap de setmana)

DILLUNS 13

BARBERà DEL VALLèS 
(VALLèS OCCIDENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

CANOVELLES (VALLèS ORIENtAL)
Amenització aplec Canovelles. (Tot el dia)

 CASSEL (FRANÇA)
Carnaval d’estiu, amb la participació de Reuze 
Papa i Reuze Maman. Festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. (Tot el dia)
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tORDERA (MARESME)
Passejada de gegants. (Matí)

DIJOUS 14

LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
Pintem els gegants. (Tot el dia)

DIVENDRES 15

AOIZ (MERINDAD DE SANGüESA, NAVARRA)
Pasacalles. (Matí)

DISSABTE 16

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
Passejada de gegants. (Tarda)

MASQuEFA (ANOIA)
Passejada tradicional de Sant Isidre amb el 
Seguici festiu de Masquefa. (Tarda)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Ofici i Seguici popular de les Festes de Sant 
Maties. (Matí)

VILANOVA I LA GELtRÚ (GARRAF)
La Dansada dels Gegants de Vilanova. (Tarda)

DIUMENGE 17

BADALONA (BARCELONèS)
Faldilles enlaire! Mostra de balls de gegants. 
(Tarda)

MASQuEFA (ANOIA)
Passada de Sant Isidre, Ofici Solemne i Adéu-siau 
a la festa. (Tarda)

SANtA SuSANNA (MARESME)
Festa de Sant Isidre. (Matí)

DIMARTS 19

GRANOLLERS (VALLèS ORIENtAL)
Anada al Pregó de l’Assensió. (Tarda)

DIVENDRES 22

GRANOLLERS (VALLèS ORIENtAL)
Passacarrers de l’Assensió. (Tarda)

VIC - RIERA (OSONA)
Cercavila del pregó. (Nit)

DISSABTE 23

SANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Seguici Inaugural de la 44a Exposició de Cireres. 
(Matí) 44a Exposició de Cireres. La Llegenda del 
Cirerer. (Nit)

DIUMENGE 24

LES PRESES (GARROtxA)
Cercavila i ball de la faràndula. (Tarda)

SANt BOI DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Trepitjada de catifes. (Tot el dia)

DIVENDRES 29 A DIUMENGE 1 DE JUNY

MONtCADA I REIxAC - MItjANA (VALLèS OCCIDENtAL)
Passejada de gegants de Festa Major. (Tot el cap 
de setmana)

DISSABTE 30

CAPELLADES - ADIFOLK (ANOIA)
Inculcat. 1a Festa Infantil de la cultura popular. 
(Tot el dia)

SANt FELIu DE PALLEROLS (GARROtxA)
Ball dels cavallets, gegants i Mulassa. (Tarda)

6 - JUNY
DILLUNS 1

RuBí (VALLèS OCCIDENtAL)
35a Passejada tradicional de l’Aplec de Sant Muç. 
(Tot el dia)

SANt FELIu DE LLOBREGAt - ACF (BAIx LLOBREGAt)
23è aplec de la Mare de Déu de la Salut. (Matí)

DISSABTE 6

LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
Passejada noctuna. Lluna de gegants. (Nit)

PREMIà DE MAR - GEGANtS (MARESME)
Rebombori 2020. (Tarda)

DIUMENGE 7

ARBÚCIES (SELVA)
Desfilada encapçalant el seguici que desfà les 
catifes de flors. (Tarda)

ARGENtONA (MARESME)
Corpus. Diada de la flor. (Tarda)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
2a Arrossada popular. 20è Aniversari de la colla. 
(Tot el dia)

 MONS (BèLGICA)
Festa de la Ducasse. Festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. (Tot el dia)

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
Corpus. Trepitjada de catifes florals. (Tarda)

DIMECRES 10

OLESA DE MONtSERRAt (BAIx LLOBREGAt)
Seguici popular. (Tarda)

DIJOUS 11
CORPuS
Malgrat haver perdut l’essència original en molts 
indrets es continua celebrant d’una manera o 
altra el Corpus, festivitat de la qual han nascut i 
perviscut molts dels elements que avui encara 
ara ballen. Alguns indrets conserven el costum de 
celebració malgrat estar desvinculat de la religió. 
Altres poblacions, segons el calendari, mouen la 
celebració de dia en setmanes prèvies o posteriors. 
La Patum de Berga o les Enramades d’Arbúcies i 
Sallent són els noms propis de la celebració que ha 
arrelat amb força a la seva població. (Tot el dia)

REuS (BAIx CAMP)
Ballades de la Mulassa i dels gegants. (Matí)
Cercavila de la Mulassa i dels gegants. (Tarda)

DIVENDRES 12

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Conferència de commemoració dels 60 anys de la 
recuperació dels quatre Gegants del Pi. (Tarda)

SALLENt (BAGES)
2020 és l’any de celebració la setena centúria 
de la primera documentació de l’esdeveniment. 
Enguany se celebra a Barcelona la setena 
centúria de la primera documentació de 
l’esdeveniment.. (Tarda)

DISSABTE 13

CALELLA (MARESME)
Cercavila de Festa major. (Tarda)

CORNELLà DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Populari de Cornellà. (Tarda)

OLOt (GARROtxA)
Corpus. Cercavila de gegants. (Tarda)

ONtINYENt (VALL D’ALBAIDA, PAíS VALENCIà)
Vespra del Corpus. (Tarda)

REuS (BAIx CAMP)
Corpus. Passejada i ballades. (Tot el dia)

SANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Gegantada 2020!. (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
Vespra de Corpus. (Tarda)

DIUMENGE 14

BADALONA (BARCELONèS)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tarda)

BALAGuER (NOGuERA)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tarda)

BENICARLÓ (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tarda)

CALELLA (MARESME)
Corpus. Desfeta de catifes. (Tarda)

CERVERA (SEGARRA)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tarda)

LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
Seguici popular. (Matí)

LA GARRIGA (VALLèS ORIENtAL)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tot el dia)

LLEIDA - GARRIGuES (SEGRIà)
26es Festes tradicionals de Corpus de Lleida. (Tot 
el dia)

MONIStROL DE MONtSERRAt - VISERtA (BAGES)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tarda)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Matí)

OLOt (GARROtxA)
Corpus. Ball dels Gegants d’Olot. (Matí)

ONtINYENt (VALL D’ALBAIDA, PAíS VALENCIà)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tarda)

REuS (BAIx CAMP)
Corpus. Passejada i ballades. (Tot el dia)

SALLENt (BAGES)
Enramades. Ball dels Gegants i Nans de Sallent. (Matí)

SANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Corpus. Passejada i balladetes dels gegants. 1050è 
aniversari del poble. (Matí)

SANt FELIu DE LLOBREGAt - ACF (BAIx LLOBREGAt)
Corpus. Processó amb gegants. (Tarda)

SANt FELIu DE PALLEROLS (GARROtxA)
Corpus. Ball dels cavallets, gegants i Mulassa. 
(Tarda)

SANt VICENÇ DELS HORtS (BAIx LLOBREGAt)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tot el dia)

tàRREGA (uRGELL)
Corpus. Processó amb Seguici festiu. (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
Corpus. Processó. (Tarda)

DILLUNS 15

SALLENt (BAGES)
Enramades. Les Balladetes. (Tarda)

DILLUNS 15 A DISSABTE 20

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Quinquenals. Mostra de gegants centenaris. 
(Tot el dia)

DIVENDRES 19

CARDONA (BAGES)
Festa barri de la Fira. (Tarda)

DIUMENGE 21

GuISSONA (SEGARRA)
Enramada amb en Piteu i na Llúcia. (Matí)

MONtMELÓ (VALLèS ORIENtAL)
40è Aniversari dels gegants. (Matí)

OLESA DE MONtSERRAt (BAIx LLOBREGAt)
7es Matinades. (Matí)

PONtS (NOGuERA)
Passejada gegants de lo Roser. (Tot el dia)
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DILLUNS 22

COPONS (ANOIA)
Passejada de gegants a Sant Pere. (Matí)

DIMARTS 23

LA GARRIGA (VALLèS ORIENtAL)
Rebuda de la Flama del Canigó. (Nit)

MANLLEu (OSONA)
Rebuda de la Flama del Canigó. (Nit)

SANtA BàRBARA (MONtSIà)
Cercavila Flama del Canigó. (Tarda)

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
Rebuda de la Flama del Canigó. (Tarda)

DIMECRES 24

PuIG-REIG (BERGuEDà)
Festes de la colònia de Cal Marçal. (Tot el dia)

REuS (BAIx CAMP)
Ballades dels gegants i la Mulassa. (Tarda)

SANt jOAN DE VILAtORRADA - VERBENA (BAGES)
Cercavila de Festa Major i ball de gegants, 
corrandes i Galop. (Tarda)

DIJOUS 25

MONtMELÓ (VALLèS ORIENtAL)
Seguici popular i toc d’inici de Festa Major. (Tarda)

REuS (BAIx CAMP)
Aixeca el teu gegant. (Tarda)
Dóna el teu xumet a la Mulassa! (Tarda)

DIVENDRES 26

REuS (BAIx CAMP)
Cercavila de La Nit de Fer l’Índiu. (Nit)

RuBí (VALLèS OCCIDENtAL)
Pregó de Festa Major. (Tarda)
Seguici de Festa Major. (Tarda)

VIC - RIERA (OSONA)
Vigília seguici infantil. (Tarda)

DISSABTE 27

CARDONA (BAGES)
Festa del barri de Sant Miquel. (Tarda)

LAVERN (ALt PENEDèS)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

REuS (BAIx CAMP)
Cercavila del Seguici Petit, amb la participació de 
la Mulassa petita i els gegants petits. (Tarda)

SANt BOI DE LLOBREGAt - CASABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
21es Matinades de grallers. (Matí)

VIC - RIERA (OSONA)
Seguici infantil a la residència d’avis El Nadal. (Matí)

DIUMENGE 28

REuS (BAIx CAMP)
Sortida de la cercavila dels gegants i la Mulassa. 
(Matí)
Cercavila dels gegants i la Mulassa. (Tarda)
Anada a completes del Seguici Festiu. (Nit)

VIC - RIERA (OSONA)
Seguici infantil. (Tarda)

DILLUNS 29

PREMIà DE DALt (MARESME)
Ball del gegantó Pere. (Matí)

REuS (BAIx CAMP)
Actuació de lluïment dels grups festius de la ciutat. 
(Matí)Arrencada del seguici dels grups festius de la 
ciutat. Toc de Festa i anada a Ofici (Tarda)

RuBí (VALLèS OCCIDENtAL)
Matí de Festa Major. (Matí)

SANt CuGAt DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
Seguici de Sant Pere i ball del “Paga-li Joan”. 
(Tarda)

7 - JULIOL
DIVENDRES 3

LES FRANQuESES DEL VALLèS (VALLèS ORIENtAL)
Cercavila d’inici dela Festa Major de Bellavista. 
(Tarda)

VIC (OSONA)
10a Xurriacada. (Tarda)

DISSABTE 4

BARBERà DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
Seguici Tradicional i Popular. (Tarda)

CARDONA (BAGES)
Festa del barri Major. (Tarda)

HOStALRIC (SELVA)
Passejada de gegants. (Tarda)

MAtARÓ - ILuRO (MARESME)
30è Aniversari dels gegants vells d’Iluro i 11a 
mostra de balls de gegants de Mataró. (Tarda)

VIC (OSONA)
Vigília de Festa Major. (Tarda)
Nitgília. (Nit)

DIUMENGE 5

SANt FRuItÓS DE BAGES (BAGES)
Mostra de balls. (Tarda)

SANtA BàRBARA (MONtSIà)
Cercavila canvi de pubilles. (Tarda)

VIC (OSONA)
Seguici popular. (Matí)

DIJOUS 9

ARENYS DE MAR (MARESME)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

DIVENDRES 10

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Exposició i ballada dels gegants petits del Pi per 
Sant Cristòfol. (Tarda)

DISSABTE 11

CARDONA (BAGES)
Festa del barri Nou. (Tarda)

MONIStROL DE MONtSERRAt - VISERtA (BAGES)
Passada dels cabeçuts. (Tarda)

PERPINYà (ROSSELLÓ, CAtALuNYA NORD)
DAP 2020. 4a Diada d’Adifolk a Perpinyà. (Tot el dia)

DISSABTE 11 I DIUMENGE 12

SANtA BàRBARA (MONtSIà)
Passejada festes majors. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 12

MONIStROL DE MONtSERRAt - VISERtA (BAGES)
Passada dels gegants de Viserta. (Matí)

SANt MARÇAL (ALt PENEDèS)
Passejada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 12 A DIMARTS 14

 DOuIAI (FRANÇA)
Festes de Gayant. Festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. (Tot el dia)

DILLUNS 13

GuISSONA (SEGARRA)
Cercavila inaugural. (Tarda)

DIMECRES 15

OLOt (GARROtxA)
Cercavila del Drac, el Conill i el Pollastre. (Tarda)
Ball del Drac i el Pollastre. (Nit)

DIJOUS 16

CERVERA (SEGARRA)
Passejada de gegants al barri el Carme de Cervera. 
(Tarda)

L’ESCALA (ALt EMPORDà)
Acompanyament a la Verge del Carme i 
homenatge a la vellesa. (Matí)

OLOt (GARROtxA)
Ball del Drac i el Pollastre. (Nit)

DIVENDRES 17

CAMPOS (MALLORCA, ILLES BALEARS)
Obertura de les Festes de sa Ràpita. (Nit)

OLOt - FONt DEL CONILL (GARROtxA)
Ball del Conill i els conillets. (Nit)

DISSABTE 18

CARDONA (BAGES)
Capvuitada. (Tarda)

GuISSONA (SEGARRA)
Cercavila del déu Bacus i cercavila de Piteu i 
Llúcia. (Tot el dia)

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
Passejada de gegants. (Tarda)

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAíS VALENCIà)
Festa de bateig de noves figures. (Matí)

DIUMENGE 19

SANtA EuLàLIA DE RONÇANA (VALLèS ORIENtAL)
Aplec de Sant Simple. 19a Mostra de balls. (Tarda)

DIMARTS 21

MASQuEFA (ANOIA)
L’enraigada de Festa Major. (Tarda)
Passada de vigília, cant dels goigs a Santa 
Magdalena, encesa del campanar i actuació del 
Seguici festiu de Masquefa. (Nit)

DIMECRES 22

CORBERA DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants. (Matí)

ESPLuGuES DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Seguici popular. (Tarda)

MASQuEFA (ANOIA)
Passada de Festa Major, Ofici solemne, ofrena del 
ram de la geganta a Santa Magdalena i ballada 
del “Vals dels Gegants de Masquefa” a càrrec dels 
gegants originals, Isidre i Magdalena. (Matí)

DIJOUS 23

L’ESPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Cercavila d’Inici. (Tarda)

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAíS VALENCIà)
Passejada de gegants. (Matí)

DIVENDRES 24

BALAGuER (NOGuERA)
Seguici popular. (Tarda)

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
Presentació de la Festa Major i despertar de 
Gràcia. (Tarda)

CANOVELLES (VALLèS ORIENtAL)
Passejada de gegants. (Tarda)

ES CAStELL (MENORCA, ILLES BALEARS)
Passacarrers. (Tarda)

L’ESPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Seguici Popular. (Tarda)
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DIVENDRES 24 A DIUMENGE 26

BELLVíS (PLA D’uRGELL)
L’anella de Cal Bufalà. (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 25

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants. (Tarda)

LES PLANES D’HOStOLES (GARROtxA)
Ball dels gegants i els capgrossos. (Tarda)

MASQuEFA (ANOIA)
Cercavila de Festa Major amb el Seguici festiu i els 
balls convidats. (Tarda)

MONIStROL DE MONtSERRAt - VISERtA (BAGES)
Passada de Festa Major i ball dels gegants de 
Viserta. (Matí)

tORELLÓ (OSONA)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 26

BEGuES (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

CANOVELLES (VALLèS ORIENtAL)
Anar a dormir. (Nit)

LA BISBAL D’EMPORDà (BAIx EMPORDà)
Ball de gegants a Sant Pol, La Bisbal. (Matí)

LES PLANES D’HOStOLES (GARROtxA)
Ball dels gegants i els capgrossos. (Tarda)

L’ESPLuGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERà)
Passejada i balls del Seguici Popular. (Matí)

DIVENDRES 31

CALDES DE MALAVELLA (SELVA)
Pregó. (Tarda)

CERVELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
2a Ballada de gegants al pregó. (Nit)

8 - AGOST
DISSABTE 1

CALDES DE MALAVELLA (SELVA)
Passejada de gegants. (Tarda)

LA BISBAL D’EMPORDà (BAIx EMPORDà)
Espectacle “La Renaixença Persa”, 65 anys dels 
gegants Perses. (Tarda)

LA LLACuNA (ANOIA)
Passejada de Festa Major. (Tarda)

OLIANA (ALt uRGELL)
Cercavila de l’alba. (Nit)

SORt - ESMOLEtS (PALLARS SOBIRà)
Passejada de gegants. (Matí)

tORELLÓ (OSONA)
Passejada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 2

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA)
Ball de gegants i nans més contrapàs. (Matí)

LA GARRIGA (VALLèS ORIENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

OLIANA (ALt uRGELL)
Cercavila de l’alba. (Nit)

DILLUNS 3

ARGENtONA (MARESME)
Passejada de gegants. (Tarda)

VILANOVA I LA GELtRÚ (GARRAF)
La Baixada dels Gegants. (Nit)

DIMARTS 4

ARGENtONA (MARESME)
Anada a ofici i benedicció del càntir. (Matí)

DIJOUS 6

VIMBODí I POBLEt (CONCA DE BARBERà)
Seguici amb el gegants de la vila. (Matí)

DIVENDRES 7

CAMPOS (MALLORCA, ILLES BALEARS)
Obertura de les festes. (Tarda)

DIUMENGE 9

 BRuSSEL·LES (BèLGICA)
712a festa del Meyboom. Festa declarada 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat. (Tot el dia)

SANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila del Situ. (Tarda)

DILLUNS 10

SANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Anada a Ofici i balladetes dels gegants. (Matí)

SANt FELIu DE LLOBREGAt - ACF (BAIx LLOBREGAt)
Anada a Ofici i ofrena del ball de gegants dins la 
Catedral de Sant Llorenç. (Matí)

SANt LLORENÇ D’HORtONS - tERRAZEL (ALt PENEDèS)
Seguici popular. (Matí)
Passejada de gegants. (Tarda)
30è Espectacle de carrer “El Terrazel”. (Nit)

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
Festa del patró. (Tarda)

DIMECRES 12

MANLLEu (OSONA)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

DIJOUS 13

BARCELONA - PLAÇA NOVA (BARCELONèS)
430 Festes de Sant Roc (festa patrimonial 
d’interès nacional). Cercavila Inaugural “En Cu-cut 
dalt el ruc”. (Tarda)

DIVENDRES 14

ARENYS DE MAR (MARESME)
24a Nocturna. (Nit)

BADALONA (BARCELONèS)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

CABRILS (MARESME)
La Troca. (Tarda)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Passejada de gegants. (Tarda)
8a Cercanit. (Nit)

MOIà (MOIANèS)
Passejada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 15

AIGuAFREDA (VALLèS ORIENtAL)
19a Passejada de gegants. (Matí)

BADALONA (BARCELONèS)
Ofici de Festa Major. (Matí)

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
Seguici Festiu, Ofici Major i Matí de Festa Major. 
(Matí) Cercavila de colles de cultura copular de 
Gràcia. (Tarda)

GuALBA (VALLèS ORIENtAL)
Passejada de gegants. (Tarda)

LA BISBAL D’EMPORDà (BAIx EMPORDà)
Passejada del Seguici Històric. (Matí)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Ofici solemne de Festa Major. (Matí)

MOIà (MOIANèS)
Passejada tradicional. (Matí)

MONtMELÓ (VALLèS ORIENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

NAVARCLES (BAGES)
Mostra de balls de gegants. (Matí)

OLOt - BARRI DE SANt ROC (GARROtxA)
Cercavila i ball de la faràndula del barri. (Matí)

VINARÒS (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
Processó. (Tarda)

DIUMENGE 16

ARENYS DE MAR (MARESME)
Cercavila del Vot de Vila a Sant Roc. (Tarda)

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
Ofrena a Sant Roc. (Matí)

BARCELONA - PLAÇA NOVA (BARCELONèS)
430 Festes de Sant Roc (festa patrimonial 
d’interès nacional). Seguici de Sant Roc. (Matí)

MOIà (MOIANèS)
Mostra de cultura popular. (Tarda)

DILLUNS 17

LA BISBAL D’EMPORDà (BAIx EMPORDà)
Ball de gegants. (Tarda)

MOIà (MOIANèS)
115a Festa de l’Arbre Fruiter. (Tarda)

DIMARTS 18

tARRAGONA (tARRAGONèS)
Passejada de l’arribada de l’aigua de Sant Magí. 
(Tarda)

DIMECRES 19

tARRAGONA (tARRAGONèS)
Professó de Sant Magí. (Tarda)

DIJOUS 20

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
Passejada dels gegantons. (Matí)
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DIJOUS 20 A DIUMENGE 23

CAStELLBISBAL (VALLèS OCCIDENtAL)
Seguici Popular i Tradicional de Festa Major i 
mostra de cultura popular. (Tarda)

DIVENDRES 21

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
Toca dormir. (Tarda)

OLOt - BARRI DE PEQuíN (GARROtxA)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIVENDRES 21 A DILLUNS 24

  AtH (BèLGICA)
Festa de la Ducasse. Festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. (Tot el dia)

DIVENDRES 21 A DIVENDRES 26

L’ARBOÇ (BAIx PENEDèS)
Cercaviles i processons del seguici festiu de 
l’Arboç. (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 22

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Passejada de gegants. (Tarda)

CAStELLtERÇOL (MOIANèS)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

EL CAtLLAR (tARRAGONèS)
28a Cercavila de Festa Major. (Matí)

LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
Passejada de gegants. (Tot el cap de setmana)

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
Passejada de gegants. (Tarda)

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

DIUMENGE 23

OLOt - BARRI DE PEQuíN (GARROtxA)
Ball de gegants. (Tarda)

tAVERtEt (OSONA)
Passejada de gegants. (Matí)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Geganit 2020. (Nit)

DILLUNS 24

BENICARLÓ (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
Processó dels sants patrons Sant Bartomeu, Santa 
Maria del Mar i els sants màrtirs Abdó i Senen. 
(Tarda)

CERVERA (SEGARRA)
Taller de gegants de l’Aquelarret. (Tarda)

tORDERA (MARESME)
Ofici solemne i passejada de gegants. (Matí)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Arribada dels convidats i inici de Festa Major. 
(Tarda)

DIMARTS 25

tARADELL (OSONA)
Passejada de gegants. (Matí)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Visca els Sants Genís 2020! (Matí)

DIMECRES 26

CERVERA (SEGARRA)
Dimecres de cendra. (Nit)

MANRESA (BAGES)
Arriben els gegants! (Nit)

DIJOUS 27

GRANOLLERS (VALLèS ORIENtAL)
Pregó de Festa Major. (Tarda)

MANRESA (BAGES)
Miragegants! (Tarda)

DIVENDRES 28

MANRESA (BAGES)
Gegantnit! (Nit)

DISSABTE 29

CERVERA (SEGARRA)
Aquelarret. (Tarda)
43è Aquelarre de Cervera. (Nit)

GRANOLLERS (VALLèS ORIENtAL)
Convidada dels Gegants. (Tot el dia)

MANRESA (BAGES)
Cercavila Popular. (Tarda)

DIUMENGE 30

MANRESA (BAGES)
Seguici de protocol. (Matí)

SANt BOI DE LLOBREGAt - CASABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
84è Aplec de Sant Ramón. (Matí)

9 - SETEMBRE
DIMARTS 1

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Passejada de gegants. (Matí)

DIMECRES 2

LES BORGES BLANQuES (GARRIGuES)
Dimecres borjut! (Tarda)

DIJOUS 3

LES BORGES BLANQuES (GARRIGuES)
Espectacle “Despertem els gegants Ramon 
Berenguer IV i Peronella!”. (Nit)

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
Espectacle “Silvestre i Coloma, 60è aniversari”. (Nit)

DIVENDRES 4

LLINARS DEL VALLèS - PAtuFA (VALLèS ORIENtAL)
Arribada del Gegant Boig i seguici de Festa Major. 
(Tarda)

OLOt (GARROtxA)
Cercavila d’inici de les Festes del Tura. (Tarda)

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
Seguici Inaugural. (Tarda)

DIVENDRES 4 A DIUMENGE 13

CAtALuNYA (ARREu)
48es Jornades Internacionals Folklòriques de 
Catalunya 2020. (Tot el dia)

DISSABTE 5

LLINARS DEL VALLèS - PAtuFA (VALLèS ORIENtAL)
2n Corremenuts. (Tarda)

SANt ANDREu DE LA BARCA - AIGüEStOSES 
(BAIx LLOBREGAt)
6es Matinades de Festa Major. (Matí)

SANt CELONI (VALLèS ORIENtAL)
Tobada de gegants i capgrossos. (Tarda)

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
Mostra d’entremesos i balls populars. (Tarda)
Anem a collir maduixes! (Nit)

DIUMENGE 6

ARBÚCIES (SELVA)
Passejada de gegants. (Matí)

LLINARS DEL VALLèS - PAtuFA (VALLèS ORIENtAL)
6è Correboig. (Nit)

MANLLEu (OSONA)
Festes del barri del Puig. (Tarda)

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
Cercavila del Pregó. (Tarda)

MONtMAjOR (BERGuEDà)
Ballada de gegants. (Tarda)

OLOt (GARROtxA)
Ball dels cabeçuts, gegants i cavallets. (Matí)

SANt HIPÒLIt DE VOLtREGà (OSONA)
Passejada per el poble. (Matí)

SANt juLIà DE CERDANYOLA (BERGuEDà)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

SENtMENAt (VALLèS OCCIDENtAL)
Matí de cultura popular. (Matí)

DILLUNS 7

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
Cercavila de la vigília de Festa Major. (Tarda)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Beu de bèsties. (Nit)

DIMARTS 8

LLINARS DEL VALLèS - PAtuFA (VALLèS ORIENtAL)
Toc de Matinades, anada a ofici i ball de gegants 
a l’ofici. (Matí)

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

MONtBLANC - AMICS (CONCA DE BARBERà)
9a Convidada dels Veguers. (Tarda)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Ofici i passejada del Seguici popular. (Matí)
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OLOt (GARROtxA)
Ball dels cabeçuts, gegants i cavallets i cercavila 
de la faràndula. (Matí)
Ball d’espelmes dels Gegants d’Olot i cercavila de 
fi de festes. (Nit)

DIMECRES 9

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
Cercavila final de Festa Major. (Tarda)

MONtBLANC (CONCA DE BARBERà)
Ofici i actuació del Seguici Popular. (Matí)
Cercavila del Seguici Petit. (Tarda)

DIJOUS 10

PuIG-REIG (BERGuEDà)
Ballada de gegants. (Tarda)

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
Marxa de torxes. (Nit)

DIVENDRES 11

AVINYÓ (BAGES)
Pujada a la Torre dels Soldats. (Matí)

BADALONA (BARCELONèS)
Acte institucional de la Diada Nacional de 
Catalunya a Badalona. (Matí)

BARBERà DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
Seguici Popular. (Matí)

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
Ofrena floral a Rafael Casanova. (Matí)

CANOVELLES (VALLèS ORIENtAL)
Mostra de balls. (Matí)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
43è Enlairament de la senyera a Les Torretes. 
(Matí)

SANt BOI DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Ofrena floral a Rafael Casanova. (Matí)

SANt FRuItÓS DE BAGES (BAGES)
Passejada de gegants. (Matí)

SANtA BàRBARA (MONtSIà)
Passejada de gegants. (Tot el cap de setmana)

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
Diada Nacional de Catalunya. Tancada dels 
Gegants Vells. (Matí)

DISSABTE 12

BALAGuER (NOGuERA)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

CARDONA (BAGES)
Passejada de gegants. (Nit)

PIERA - EIxERItS (ANOIA)
Passejada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 13

SALLENt (BAGES)
Ball de gegants. (Matí)

tàRREGA (uRGELL)
Festa de Sant Eloi. (Matí)

DIVENDRES 18

ESPLuGuES DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Seguici del Pregó. (Nit)

SABADELL - GRàCIA  (VALLèS OCCIDENtAL)
Cercavila de torxes. (Tarda)

DISSABTE 19

tARRAGONA (tARRAGONèS)
Cercavila de Santa Tecla Petita. (Tarda)

tORELLÓ (OSONA)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 20

AVINYÓ (BAGES)
Ballada de gegants. (Matí)

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Assaig públic dels Gegants del Pi. (Matí)

CERVELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
10a Pujada dels gegants a Santa Maria. 5a Pujada 
de la santa. (Matí)

L’AMEtLLA DE MEROLA (BERGuEDà)
Balls dels cascavells, nans i gegants. (Tot el cap 
de setmana)

LES PLANES D’HOStOLES (GARROtxA)
Ball de gegants i capgrossos. (Tarda)

tORELLÓ (OSONA)
Passejada de gegants. (Matí)

DILLUNS 21

LES PLANES D’HOStOLES (GARROtxA)
Ball de gegants i capgrossos. (Tarda)

DIMARTS 22

tARRAGONA (tARRAGONèS)
Cercavila de la Vigília de Santa Tecla. (Tarda)

DIMECRES 23

BARCELONA (BARCELONèS)
Seguici Inaugural, Toc d’Inici amb el Seguici 
Popular i Xambanga de gegants. (Tarda)

CALELLA (MARESME)
Seguici de Festa Major. (Matí)

REuS (BAIx CAMP)
Toc de la Festa Major Petita. (Tarda)

tARRAGONA - NANOS NOuS (tARRAGONèS)
Fes-te una foto amb els Nanos Nous! (Matí)

tARRAGONA (tARRAGONèS)
Anada a Ofici. (Matí)
Professó del Braç de Santa Tecla. (Tarda)

DIJOUS 24

BARCELONA (BARCELONèS)
Anada a Ofici, seguici de la Mercè, mostra de balls 
de gegants i passada de nans i gegants. (Matí)
Cavalcada de la Mercè. (Tarda)

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAíS VALENCIà)
Processó de la Mercé. (Tarda)

REuS (BAIx CAMP)
Toc de Festa per anunciar la sortida dels gegants i 
altres elements festius en cercavila. (Tarda)

DIVENDRES 25

CALELLA (MARESME)
Espectacle “85 anys d’en Quirze i la Minerva”. 
(Tarda)

REuS (BAIx CAMP)
Baixada i ballada del Seguici Festiu al Santuari de 
la Misericòrdia. (Matí)

DISSABTE 26

CORNELLà DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila del barri Pedró. (Tarda)

MOLINS DE REI (BAIx LLOBREGAt)
Passada dels Gegants Nous. (Tarda)

OLOt - BARRI DE SANt MIQuEL (GARROtxA)
76è Ball Pla de Sant Miquel. (Tarda)

DIUMENGE 27

ARBÚCIES (SELVA)
Passejada de gegants. (Tarda)

BARCELONA (BARCELONèS)
Toc a Plegar. (Tarda)

CAStELLAR DEL RIu - ESPINALBEt (BERGuEDà)
Passejada de gegants. (Matí)

CERVERA (SEGARRA)
Seguici Festiu. (Matí)

OLOt - BARRI DE SANt MIQuEL (GARROtxA)
Cercavila dels gegants i el Gat i ofrena a Sant 
Miquel. (Matí)

DILLUNS 28

CERVERA (SEGARRA)
Seguici infantil. (Tarda)

DIMARTS 29

AOIZ (MERINDAD DE SANGüESA, NAVARRA)
Passacalles. (Matí)

MOLINS DE REI (BAIx LLOBREGAt)
Tradicional cercavila dels Gegants Vells. (Matí)
Tarda Gegant al Racó. (Tarda)

10 - OCTUBRE
DISSABTE 3

GRANOLLERS (VALLèS ORIENtAL)
Diada dels Sants Metges. (Tarda)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila de Most. (Tarda)

SANt BOI DE LLOBREGAt - CASABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
Festa de la solidaritat. (Matí)

DIUMENGE 4

BALSARENY (BAGES)
Mostra de balls de la festa de la gent gran. (Matí)

PuIG-REIG (BERGuEDà)
Balla de les Festes del Roser de Cal Pons. (Matí)

DIVENDRES 9

BENICARLÓ (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
Diada del País Valencià. Passejada popular. (Matí)

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAíS VALENCIà)
Diada del País Valencià. Passejada popular. (Matí)

ONtINYENt (VALL D’ALBAIDA, PAíS VALENCIà)
Diada del País Valencià. Passejada popular. (Matí)

SANt FELIu DE LLOBREGAt - ACF (BAIx LLOBREGAt)
Seguici i entremesos. (Tarda)

VIC - BARRI DE LA CALLA (OSONA)
Festes del barri amb l’arribada del tiet. (Nit)

VINARÒS (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
Nanos al carrer. (Tot el dia)

DIVENDRES 9 A DILLUNS 12

LES PRESES (GARROtxA)
Gala de Les Preses. (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 10

OLESA DE MONtSERRAt (BAIx LLOBREGAt)
Correllengua amb mostres de balls de cultura 
popular. (Tarda)
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SANt FELIu DE LLOBREGAt - ACF (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila amb els gegants forasters. (Matí)

DILLUNS 12

CALLÚS (BAGES)
4a Passejada de gegants. (Matí)

SANt FELIu DE LLOBREGAt - ACF (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila del Seguici Festiu de la ciutat. (Matí)

DIUMENGE 18

CERVELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
Cursa solidària. (Matí)

LA LLAGOStA (VALLèS ORIENtAL)
6a Caminada contra el càncer. (Matí)

DISSABTE 24

BARCELONA - CASC ANtIC (BARCELONèS)
16a Ballada de Gegants Històrics a Santa Maria 
del Mar. (Tarda)

MONIStROL DE MONtSERRAt - VISERtA (BAGES)
Passada dels gegants pel recinte firal. (Tarda)

DIUMENGE 25

SANt jOAN DE VILAtORRADA - VERBENA (BAGES)
Inaguració de la Fira Embarrats i ballada de 
gegants. (Matí)

VALLS - LA PESSIGOLLA (ALt CAMP)
Les Corts de Santa Úrsula. (Tot el dia)

DISSABTE 31

VINARÒS (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
Castaween. (Tarda)

11 - NOVEMBRE
DIUMENGE 1

ARBÚCIES (SELVA)
Passejada de gegants. (Matí)

HOStALRIC (SELVA)
La Castanyada. (Tarda)

OLIANA (ALt uRGELL)
Ballada de la fira. (Tarda)

DIMECRES 4

CALONGE (BAIx EMPORDà)
Mercat medieval. (Tot el cap de setmana)

DIVENDRES 6

BALAGuER (NOGuERA)
Passejades, ballades i tallers. (Matí)

DIUMENGE 8

CERVELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
Cursa gegantera pota-roja. (Matí)

SANt CELONI (VALLèS ORIENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

DISSABTE 14

VIC - SANtA ANNA (OSONA)
Cercavila de la Castanyera. (Tarda)

DIUMENGE 15

CERDANYOLA DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

DIJOUS 19 A DIUMENGE 22

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
Festa Major d’hivern. (Tot el dia)

DIVENDRES 20

SANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Esclat de Festa Major. (Tarda)

DIUMENGE 22

LA LLAGOStA (VALLèS ORIENtAL)
Zumba Gegant per La Marató de TV3. (Matí)

SANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Seguici del 1050è aniversari del poble. 12a Mostra 
de Grups Folklòrics. (Matí)

DILLUNS 23

SANt CLIMENt DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Baixada dels gegants i balladetes de Festa Major. 
(Matí)

DISSABTE 28

BARCELONA - SANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONèS)
Esclat Andreuenc. (Tarda)

DISSABTE 28 I DIUMENGE 29

VALLGORGuINA - BERNAt I ELIONOR (VALLèS ORIENtAL)
Passejada d’en Bernat i l’Elionor durant la Fira del 
Bosc i la Pagesia. (Tot el cap de setmana)

DILLUNS 30

BARCELONA - SANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONèS)
Anada a Ofici. (Tarda)

12 - DESEMBRE
DISSABTE 5

BALAGuER (NOGuERA)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
Seguici popular. (Nit)

LLINARS DEL VALLèS - PAtuFA (VALLèS ORIENtAL)
Arribada dels Srs. del Nadal i encesa de llums. 
(Tarda)

DIUMENGE 6

SANt BOI DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
Acte central de l’any del 30è d’en Baldiri i na 
Ramona, gegants de Sant Boi de Llobregat. 
(Tot el dia)

DIUMENGE 6 A DIMARTS 8

SANt BOI DE LLOBREGAt - CASABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
Fira de la Puríssima. (Tarda)

DILLUNS 7

ONtINYENt (VALL D’ALBAIDA, PAíS VALENCIà)
Vespra de la Puríssima. (Tarda)

DIMARTS 8

AIGuAFREDA (VALLèS ORIENtAL)
24a Passejada de gegants. (Matí)

BARCELONA - SANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONèS)
Adéu Andreu! (Tarda)

ONtINYENt (VALL D’ALBAIDA, PAíS VALENCIà)
Processó de la Puríssima. (Tarda)

SANt MARÇAL (ALt PENEDèS)
Passejada de gegants. (Matí)

DISSABTE 12

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila de Nadal. (Tarda)

SANt jOAN DE VILAtORRADA - VERBENA (BAGES)
Tocada de nadales i la Martina porta la carta als 
reis. (Tarda)

DIUMENGE 13

CALELLA (MARESME)
Cercavila i tast de la imatgeria. (Matí)

L’ARBOÇ (BAIx PENEDèS)
Passejada de la gegantona puntaire Teresina. 
(Matí)

SALLENt (BAGES)
Passejada de gegants. (Matí)

SANt FELIu DE LLOBREGAt - ACF (BAIx LLOBREGAt)
Marató de TV3. (Matí)

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
Fira de Santa Llúcia. (Matí)

DIVENDRES 18

L’HOSPItALEt DE LLOBREGAt - FLORIDA (BARCELONèS)
4a Passejada tradicional. (Tarda)

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
L’arribada de la festa! (Tarda)

DISSABTE 19

MAÓ (MENORCA, ILLES BALEARS)
Sortida del Pare Noel gegant. (Tot el dia)

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
Rebuda dels convidats forans. (Tarda)

VIC - SANtA ANNA (OSONA)
Festa de Nadal a Santa Anna. (Tarda)

DIUMENGE 20

HOStALRIC (SELVA)
La Marató de TV3. (Matí)

LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

SANt VICENÇ DE CAStELLEt (BAGES)
Cagatió. (Tarda)

DIVENDRES 25 I DISSABTE 26

CAStELLBISBAL (VALLèS OCCIDENtAL)
28è Quinto de Nadal i Sant Esteve. (Tarda)

DIUMENGE 27

MONCOFA (PLANA BAIxA, PAíS VALENCIà)
Cercavila de la Carta Pobla. (Tarda)

DIJOUS 31

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
Tocs i balls de carrer. (Matí)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Passejada de gegants. (Matí)

DIJOUS 31
L’HOME DELS NASSOS
31 de desembre: Tradicionalment el darrer dia de 
l’any surt al carrer un home o una dona que té 
tants nassos com dies té l’any. Hom espera trobar-
se amb un monstre de 365 nassos. No obstant, 
a l’hora de la veritat, només se’n troben amb un 
per cada persona que es troba pel carrer. Arreu 
del principat trobem diversos capgrossos que 
representen el personatge: Reus, Torroella de 
Montgrí (els dos més antics), Banyoles, Calella, 
Barberà del Vallès, Barcelona (Ciutat Vella, Nou 
Barris i Gràcia), Cornellà de Llobregat, L’Espluga del 
Francolí, Lleida, Malgrat de Mar, Montblanc, Móra 
la Nova, Olesa de Montserrat, Olot, La Pobla de 
Mafumet, El Prat del Llobregat, Riudoms, Terrassa, 
Torredembarra, Valls, Vandellòs i Vinarós entre 
d’altres. (Tot el dia) 
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(De dalt a baix) Home dels Nassos de Vinaròs, Dona dels 
Nassos de Cornellà de Llobregat, Home dels Nassos d’Olesa 
de Montserrat.”
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1 - GENER
DIUMENGE 19

CAStELLBISBAL (VALLèS OCCIDENtAL)
Festa de les escoles gegants. (Matí)

DIVENDRES 24

SANt VICENÇ DELS HORtS (BAIx LLOBREGAt)
8a Trobada de gegants d’escoles. (Tarda)

DISSABTE 25

CAStELLBISBAL (VALLèS OCCIDENtAL)
Passada dels gegants. (Tarda)

DIUMENGE 26

CAStELLBISBAL (VALLèS OCCIDENtAL)
29a Trobada de gegants. (Matí)

GuALBA (VALLèS ORIENtAL)
Trobada de gegants. (Matí)

2 - FEBRER
DISSABTE 8

BARCELONA (BARCELONèS)
Cercavila de gegants infantils i d’escola. (Matí)

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAíS VALENCIà)
13è Aplec de gegants o cabuts. (Tot el dia)

DIUMENGE 9

PALLEjà (BAIx LLOBREGAt)
26a Trobada de gegants. 25 anys dels gegants 
Martí i Laieta. (Matí)

DIMECRES 12

BARCELONA (BARCELONèS)
38a Trobada de gegants de Ciutat Vella i Seguici 
de Santa Eulàlia. (Matí)

DIUMENGE 16

NAVARCLES (BAGES)
38a Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 23

SANt FRuItÓS DE BAGES (BAGES)
20a Trobada de gegants. Festa de l’Arròs. (Tot el dia)

3 - MARÇ
DISSABTE 14

AVINYÓ (BAGES)
24a Trobada de gegants . (Tarda)

DIUMENGE 22

MANRESA - POBLE NOu (BAGES)
30è Aniversari gegants Pepet i Pepeta i de la colla. 
(Matí)

uLLAStRELL (VALLèS OCCIDENtAL)
24a Trobada de gegants. (Matí)

DIVENDRES 27

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Cercavila infantil. (Tarda)

DISSABTE 28

LLEIDA - GARRIGuES (SEGRIà)
29a Trobada de gegants. (Tarda)

SALLENt (BAGES)
Alça’t. 1a Trobada de gegantons i elements 
infantils. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 29

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

LA LLAGOStA (VALLèS ORIENtAL)
11a Trobada de gegants. (Matí)

SALLENt (BAGES)
Alça’t. 27a Trobada de gegants i nans. (Matí)

4 - ABRIL
DISSABTE 4

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
12a Trobada Biennal de Gegants de Gràcia. (Tarda)

SANtA MARIA D’OLÓ (MOIANèS)
3a Trobada nocturna. (Nit)

VIC (OSONA)
10a Trobada de gegants, caps de Llúpia i bestiari 
del Mercat del ram. (Tarda)

Gegants d’Olot: Bustos i cossos dels 
Gegants d’Olot obres de Celestí Devesa 
(Geganta, 1888) i Miquel blay (Gegant, 
1889). Les testes són fetes de cartró i 
guix amb arpillera. Fons: Carlos Morillo.

CALENDARI 
DE TROBADES  
2020
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DISSABTE 18

CAMPLLONG (GIRONèS)
10a Trobada comarcal del Giroestany. (Tot el dia)

CAPELLADES - GEGANtS (ANOIA)
120è aniversari dels gegants. (Tarda)

PIERA - EIxERItS (ANOIA)
25a Trobada de gegants. (Tarda)

SANt jOAN DESPí (BAIx LLOBREGAt)
13a Trobada de gegantons de les escoles i esplais. 
(Tarda)

tARRAGONA - SAGRAt COR (tARRAGONèS)
9a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 19

L’AMEtLLA DE MEROLA (BERGuEDà)
23a Trobada Comarcal Berguedà-Bages i 31a 
Trobada local de gegants. (Matí)

DIJOUS 23

MAtARÓ (MARESME)
Sant Jordi. Passejada de gegants i gegantes. (Tarda)

DISSABTE 25

BALSARENY (BAGES)
19a Trobada de gegants. 35è aniversari d’en Marc i 
la Maria. (Tarda)

HOStALRIC (SELVA)
31a Trobada de gegants. (Tarda)

LLIÇà DE VALL (VALLèS ORIENtAL)
31a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 26

ARGENtONA (MARESME)
Trobada de gegants. (Matí)

CAStELLBISBAL (VALLèS OCCIDENtAL)
Cloenda de la 32a Ciutat Gegantera de Catalunya. (Nit)

LLIÇà DE VALL (VALLèS ORIENtAL)
5a Gran Arrossada Gegantera i ball de gegants. (Matí)

SANt QuIRZE DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
4a Diada Albert Beltran Hilari. (Matí)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
Gegantonada. 11a Trobada de Gegantons de 
Vilassar. (Matí)

5 - MAIG
DIVENDRES 1

L’HOSPItALEt DE LLOBREGAt - SANt jOSEP (BARCELONèS)
Trobada de gegants. (Matí)

MAIALS (SEGRIà)
18a Trobada de gegants. (Matí)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
38a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 2

CELRà (GIRONèS)
10a Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
3a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 3

CABRILS (MARESME)
Trobada de gegants. (Matí)

CERDANYOLA DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
Trobada de gegants. (Matí)

LAVERN (ALt PENEDèS)
Trobada de gegants. (Matí)

DIVENDRES 8 
A DIUMENGE 10

SANt BOI DE LLOBREGAt - 
CASABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
33a Ciutat Gegantera de 
Catalunya. (Tot el cap de 
setmana)

DISSABTE 9

BADALONA (BARCELONèS)
Badagegants 2020. 38a Trobada de gegants. 
(Tarda)

CAStELLNOu DE SEANA (PLA D’uRGELL)
6a Trobada de gegants. (Tarda)

LLINARS DEL VALLèS - PAtuFA (VALLèS ORIENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

MANLLEu (OSONA)
35a Trobada de gegants i 10è aniversari de Ciutat 
Gegantera. (Tarda)

DIUMENGE 10

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
2a Diada dels geganters de Gràcia. (Matí)

CAMPOS (MALLORCA, ILLES BALEARS)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 16

AOIZ (MERINDAD DE SANGüESA, NAVARRA)
15a Concentración de gigantes txikis. (Matí)

CERVELLÓ (BAIx LLOBREGAt)
22a Trobada de gegants. (Tarda)

CERVIà DE LES GARRIGuES (GARRIGuES)
6a Trobada de gegants. (Tarda)

COLLBAtÓ (BAIx LLOBREGAt)
35a Trobada de gegants. (Tarda)

ELS PALLARESOS (tARRAGONèS)
17a Trobada de gegants. (Tot el cap de setmana)

GIRONA - SANtA EuGèNIA DE tER (GIRONèS)
5a Trobada de gegants. (Tarda)

MOLLERuSSA - ARREu (PLA D’uRGELL)
15a Trobada de gegants. (Tarda)

SANt BOI DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
31a Trobada de gegants de Festa Major. (Tarda)

DIUMENGE 17

BALAGuER (NOGuERA)
10a Trobada de gegants. (Matí)

BARCELONA - GuINARDÓ (BARCELONèS)
38a Trobada de gegants. (Matí)

MASQuEFA (ANOIA)
Trobada de gegants. (Matí)

MONtBLANC - AMICS (CONCA DE BARBERà)
25a Trobada de gegants i bestiari. (Matí)

SABADELL - CONCÒRDIA (VALLèS OCCIDENtAL)
54a Festa del bosc. Aniversari de la Llar del Vent. 
(Matí)

SANt HIPÒLIt DE VOLtREGà (OSONA)
21a Trobada de gegants. (Matí)

tàRREGA (uRGELL)
Trobada de gegants centenaris. 150è aniversari 
dels gegants. (Matí)

DISSABTE 23

BARCELONA - BARCELONEtA (BARCELONèS)
29a Trobada de gegants. (Tarda)

VACARISSES (VALLèS OCCIDENtAL)
31a Trobada de gegants i bestiari sense foc. 
(Tarda)

DISSABTE 30

VIC - RIERA (OSONA)
28a Trobada de gegants. (Tot el dia)

6 - JUNY
DISSABTE 6

CORBERA DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
26a Trobada de gegants. (Tarda)

CORNELLà DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
25a Trobada de gegants del Corpus. (Tarda)

EL PONt DE VILOMARA (BAGES)
30a Trobada de gegants. (Tarda)
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L’ARBOÇ (BAIx PENEDèS)
250 anys de la primera referència gegantera 
a l’Arboç. Trobada de gegants centenaris, 
conferència i tallers infatils. (Tot el dia)

SANt juSt DESVERN (BAIx LLOBREGAt)
18a Trobada de gegants. (Tarda)

SANtA EuLàLIA DE RONÇANA (VALLèS ORIENtAL)
27a Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 7

LA GARRIGA (VALLèS ORIENtAL)
Corpus. 31a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 13

EL PRAt DE LLOBREGAt - AMPA MARE DE DÉu DEL CARME 

(BAIx LLOBREGAt)
15a Trobada de gegants. (Tarda)

GuALBA (VALLèS ORIENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 14

CALELLA (MARESME)
5 Trobada de gegantonets. (Matí)

LLERS (ALt EMPORDà)
Trobada de gegants i capgrossos. (Tot el dia)

SANt jOAN DESPí (BAIx LLOBREGAt)
36a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 20

BALSARENY - ELS K + SONEN (BAGES)
8a Trobada de gegants. (Tarda)

BARCELONA - PI (BARCELONèS)
Passejada de gegants centenaris. (Tarda)

OLESA DE MONtSERRAt (BAIx LLOBREGAt)
41a Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 20 I DIUMENGE 21

SANt FELIu DE GuíxOLS (BAIx EMPORDà)
27a Vila Gegantera de les Comarques Gironines. 
(Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 21

GAVà - àNGELA ROCA (BAIx LLOBREGAt)
5a Trobada de gegants. (Matí)

GIRONELLA (BERGuEDà)
Trobada de gegants. (Matí)

LA LLACuNA (ANOIA)
26a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 27

BARCELONA - CASC ANtIC (BARCELONèS)
28a Trobada de gegants del Casc Antic de 
Barcelona . (Tarda)

CALLÚS (BAGES)
8a Trobada de gegants. (Tarda)

GIRONA - CAIxA DE tRONS (GIRONèS)
8a Trobada de gegants. (Tarda)

IGuALADA - BISBALEt  (ANOIA)
18a Trobada de gegants. (Tarda)

MONtMELÓ (VALLèS ORIENtAL)
40a Trobada de gegants. 40è aniversari. (Tarda)

PREMIà DE DALt (MARESME)
15è Aniversari dels gegants. (Tarda)

RuBí (VALLèS OCCIDENtAL)
27a Trobada de gegants i capgrossos. (Tarda)

SANt CuGAt DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
34a Trobada de gegants. (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
30a Trobada de gegants de Vinaròs. (Tot el dia)

DIUMENGE 28

SANt BOI DE LLOBREGAt - CASABLANCA (BAIx LLOBREGAt)
21a Trobada de gegants. (Matí)

7 - JULIOL
DISSABTE 4

BELLVíS (PLA D’uRGELL)
27a Trobada de gegants. (Tarda)

DOSRIuS (MARESME)
Trobada de gegants. (Tarda)

L’HOSPItALEt DE LLOBREGAt - FLORIDA (BARCELONèS)
25a Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

SuBIRAtS - CAN BAtIStA (ALt PENEDèS)
Trobada de gegants i capgrossos. (Tot el dia)

DIUMENGE 5

BARBERà DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
29a Trobada de gegants. (Matí)

SANt juLIà DE CERDANYOLA (BERGuEDà)
13a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 11

ARENYS DE MAR (MARESME)
Trobada de gegants. (Tarda)

CALONGE (BAIx EMPORDà)
20a Trobada de gegants. (Tarda)

GOLMÉS (PLA D’uRGELL)
7a Trobada de gegants. (Tarda)

L’ESQuIROL (OSONA)
41a Trobada de gegants. (Tarda)

PALLEjà (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 12

MONIStROL DE MONtSERRAt - VISERtA (BAGES)
Trobada de gegants. (Tarda)

SANt VICENÇ DE CAStELLEt (BAGES)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 18

CAStELLtERÇOL (MOIANèS)
Trobada de gegants. (Tarda)

L’EStARtIt (BAIx EMPORDà)
23a Trobada de gegants. (Tarda)

SANt ANDREu DE LLAVANERES (MARESME)
32a Trobada de gegants. (Tarda)

SANt VICENÇ DELS HORtS (BAIx LLOBREGAt)
34a Trobada de gegants. (Tarda)

tARRAGONA - EL PORt (tARRAGONèS)
Trobada de gegants. 30è Aniversari del Gegants 
del Port. (Tarda)

tAVERtEt (OSONA)
15a Trobada de gegants. (Tarda)

tORDERA (MARESME)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 19

BARCELONA - RAVAL (BARCELONèS)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

DIVENDRES 24

MAtARÓ (MARESME)
20a Gegantada de les Santes. (Tarda)

DISSABTE 25

BARCELONA - SANt jAuME (BARCELONèS)
Trobada de gegants. 10è aniversari del gegant 
Ferran. (Tot el dia)

BRàFIM (ALt CAMP)
23a Trobada de gegants. (Tarda)

CANOVELLES (VALLèS ORIENtAL)
29a Trobada de gegants. (Tarda)

MOIà (MOIANèS)
38a Trobada de gegants i capgrossos. (Tarda)

SANt LLORENÇ D’HORtONS - tERRAZEL (ALt PENEDèS)
22a Trobada de gegants. (Tarda)

SANt POL DE MAR (MARESME)
35a Trobada de gegants. (Tarda)

VIC - SANtA ANNA (OSONA)
Trobada de gegants i capgrossos. 36è Aniversari 
dels gegants de Santa Anna. (Tarda)

DIUMENGE 26

ARBÚCIES (SELVA)
27a Trobada de gegants. (Matí)

8 - AGOST
DISSABTE 1

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA)
35a Trobada de gegants. (Tarda)

BENICARLÓ (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
30a Trobada de gegants i cabuts. (Tarda)

OLIANA (ALt uRGELL)
30a Trobada de gegants. (Tarda)

VILALLOBENt (LA CERDANYA)
Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 8

L’ALBI (GARRIGuES)
15a Trobada de gegants. (Tarda)
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MALGRAt DE MAR (MARESME)
61a Trobada de gegants. 30è Aniversari de l’Eulàlia 
i en Bernat. (Tarda)

SANtA SuSANNA (MARESME)
22a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 9

AOIZ (MERINDAD DE SANGüESA, NAVARRA)
Concentración de gigantes. (Matí)

VIMBODí I POBLEt (CONCA DE BARBERà)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIVENDRES 14

LA BISBAL D’EMPORDà (BAIx EMPORDà)
Cercavila d’Inauguració. (Tarda)

DISSABTE 15

BARCELONA - PLAÇA NOVA (BARCELONèS)
430 Festes de Sant Roc (festa patrimonial 
d’interès nacional). 39a Trobada de gegants. 
(Tarda)

RIuDARENES - CAN FORNACA (SELVA)
11a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 16

BARCELONA - GRàCIA (BARCELONèS)
3a Convidada dels gegants de Gràcia. (Tarda)

DISSABTE 22

BENICARLÓ (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
5a Trobada de gegants. (Tarda)

SANtA MARIA D’OLÓ (MOIANèS)
34a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 23

MANRESA (BAGES)
Trobada de gegants. 25è Aniversari dels 
gegantons. (Matí)

DIMECRES 26

GRANOLLERS (VALLèS ORIENtAL)
Va de rams. (Tarda)

DISSABTE 29

CAMPLLONG (GIRONèS)
Trobada de gegants. (Tarda)

LA SEu D’uRGELL (ALt uRGELL)
28a Trobada de gegants. (Tarda)

L’AMEtLLA DE MEROLA (BERGuEDà)
30è aniverari d’en Mateu i la Maria. 32a Trobada 
de gegants. (Nit)

PINEDA DE MAR (MARESME)
34a Trobada de gegants. (Tarda)

tORà (SEGARRA)
7a Trobada de gegants. (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAEStRAt, PAíS VALENCIà)
4a Trobada de nanos. (Tarda)

DIUMENGE 30

L’ESCALA (ALt EMPORDà)
32a Trobada de gegants. (Tarda)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
41a Trobada de gegants. (Matí)

9 - SETEMBRE
DISSABTE 5

LES BORGES BLANQuES (GARRIGuES)
37a Tobada de gegants, grallers i correfocs. Festa 
declarada d’Interès Cultural. (Tarda)

PALAFOLLS (MARESME)
12a Trobada de gegants. (Tarda)

SANt ANDREu DE LA BARCA - AIGüEStOSES (BAIx 

LLOBREGAt)
14a Trobada de gegants de l’Ètnia. (Tarda)

SANt QuIRZE DEL VALLèS (VALLèS OCCIDENtAL)
36a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 6

ARtÉS (BAGES)
26a Trobada de gegants. (Matí)

GuISSONA (SEGARRA)
8a Trobada de gegants. (Matí)

RuBí (VALLèS OCCIDENtAL)
4a Trobada de gegants. (Matí)

DIMARTS 8

LLINARS DEL VALLèS - PAtuFA (VALLèS ORIENtAL)
Toc a Plegar. (Tarda)

DIVENDRES 11

MONtMAjOR (BERGuEDà)
25è Mercat i Tradició. Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 12

PONtS (NOGuERA)
13a Trobada de gegants. (Tarda)

REuS (BAIx CAMP)
21a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 13

CARDONA (BAGES)
Trobada de gegants. (Matí)

LLIÇà D’AMuNt (VALLèS ORIENtAL)
36a Trobada de gegants . (Matí)

DISSABTE 19

CALDERS (MOIANèS)
5a Trobada de gegants . (Tarda)

COLLBAtÓ (BAIx LLOBREGAt)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

LES FRANQuESES DEL VALLèS (VALLèS ORIENtAL)
8a Trobada de gegantons. (Tarda)

SABADELL - GRàCIA  (VALLèS OCCIDENtAL)
Trobada de gegants . (Tarda)

DIUMENGE 20

BEGuES (BAIx LLOBREGAt)
2a Trobada de gegants. (Matí)

ESPLuGuES DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
36a Trobada de gegants. (Matí)

LES FRANQuESES DEL VALLèS (VALLèS ORIENtAL)
5a Trobada de gegants. (Matí)

 OIStERWIjK (PAïSOS BAIxOS)
Trobada internacional de gegants. (Tot el dia)

tORtOSA (BAIx EBRE)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 26

CERVERA (SEGARRA)
39a Trobada de gegants. (Tarda)

SANt FOSt (GARROtxA)
6a Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 27

CALELLA (MARESME)
38a trobada de gegants. 85 anys d’en Quirze i la 
Minerva. (Matí)

MOLINS DE REI (BAIx LLOBREGAt)
35a Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

PALAu-SOLItà I PLEGAMANS (VALLèS OCCIDENtAL)
14a Trobada de gegants. 25è aniversari de la colla. 
(Matí)

tARADELL (OSONA)
27a Trobada de gegants. (Matí)

VALLGORGuINA - BERNAt I ELIONOR (VALLèS ORIENtAL)
35a Trobada de gegants i gapgrossos. (Matí)

10 - OCTUBRE
DISSABTE 3

CALDES DE MALAVELLA (SELVA)
32a Trobada de gegants. (Tarda)

L’ALCORA (ALCALAtEM, PAíS VALENCIà)
10a Trobada de gegants i taller de cabuts. (Tot el 
dia)

tORELLÓ (OSONA)
34a Trobada de gegants. (Tarda)

VILASSAR DE DALt (MARESME)
30a Trobada de gegants del Maresme. (Tarda)

DIUMENGE 4

BARCELONA - SARRIà (BARCELONèS)
27a Trobada de gegants i 10è aniversari de la 
recuperació dels gegants de les dues cares. (Matí)
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LA BAtLLÒRIA (VALLèS ORIENtAL)
Trobada gegants. 30è aniversari d’en Roc i 
l’Esperança. (Tot el dia)

VERDÚ (uRGELL)
5a Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 11

EL CAtLLAR (tARRAGONèS)
7a Trobada de gegants. (Matí)

MOIà (MOIANèS)
3r Concurs Nacional de Balls de Gegants. (Matí)

SANt FELIu DE LLOBREGAt (BAIx LLOBREGAt)
34a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 17

SANt jOAN DE VILAtORRADA - VERBENA (BAGES)
38a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 18

CAStELLAR DEL RIu - ESPINALBEt (BAGES)
28a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 24

MAtARÓ - SANt SIMÓ (MARESME)
Cercavila de les Festes de l’Aplec de Sant Simó. 
(Tarda)

DISSABTE 24 I DIUMENGE 25

PALLEjà (BAIx LLOBREGAt)
Ball del Baix. 23a Trobada del Baix Llobregat. (Tot 
el cap de setmana)

11 - NOVEMBRE
DIVENDRES 6

VILADECANS (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 8

CALDES DE MALAVELLA (SELVA)
2a Trobada de capgrossos. (Matí)

PuIG-REIG (BERGuEDà)
39a Trobada de gegants. (Matí)

tEIà (MARESME)
34a Trobada de gegants. (Matí)

DIVENDRES 13 A DIUMENGE 15

MONtCADA I REIxAC - MItjANA (VALLèS OCCIDENtAL)
25a Trobada de gegants del Vallès. (Tot el cap de 
setmana)

DIUMENGE 15

BARCELONA - PARC D’AtRACCIONS DEL tIBIDABO (BARCELONèS)
2a Trobada de gegants. (Matí)

SENtMENAt (VALLèS OCCIDENtAL)
Trobada de gegants de Sant Menna. (Matí)

DIUMENGE 22

SANt LLORENÇ SAVALL (VALLèS OCCIDENtAL)
12a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 28

BARCELONA - SANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONèS)
Passada dels convidats forasters. (Matí)

DIUMENGE 29

AIGuAFREDA (VALLèS ORIENtAL)
37a Trobada de gegants . (Matí)

BARCELONA - SANt ANDREu DE PALOMAR (BARCELONèS)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

SANt ANDREu DE LA BARCA -
 AIGüEStOSES (BAIx LLOBREGAt)
25a Trobada de gegants. 25 anys de l’Andreu i la 
Quimeta. (Matí)

SANt ANDREu DE LLAVANERES (MARESME)
32a Trobada de gegants. (Matí)

12 - DESEMBRE
DIUMENGE 6

MALGRAt DE MAR (MARESME)
62a Trobada de gegants. (Matí)

MONtESQuIu (OSONA)
9a Trobada de gegants. (Matí)

DIMARTS 8

GIRONELLA (BERGuEDà)
33a Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 13

MARtORELL (BAIx LLOBREGAt)
Trobada de gegants de goma. (Matí)

DIUMENGE 20

SANtA COLOMA DE GRAMENEt (BARCELONèS)
26a Trobada de gegants. 60è aniversari dels 
Gegants Vells. (Matí)

L’Agrupació de Colles de Geganters de Ca-
talunya no es fa responsable de qualsevol 
canvi que les colles duguin a terme en els 
actes després de la publicació d’aquest 
calendari.
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Edita: Agrupació de Colles de Geganters  
de Catalunya 
Coordinació del calendari: Enric Llensa
Persones col•laboradores: Jan Grau, Pere 
Marañón, Carlos Morillo, Xavier Navarro, 
Gerard Picó, Robert Quirantes.
Disseny gràfic: www.victorriba.com
Número dipòsit legal: B2108-2020

AGRAÏMENTS

L’Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya agraeix la col•laboració de les colles 
geganteres federades, dels vocals territorials, 
dels amics geganters i de totes les persones 
i entitats que han aportat dades per a la 
confecció d’aquest calendari de trobades, 
sortides i festes amb gegants i capgrossos..

NOTES

També podeu consultar aquest calendari en 
format digital al lloc web de l’Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya:

www.gegants.cat/agenda/descarregues
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1r  PREMI  Cara a cara  -  Lluís Remolà Pagès

3r  PREMI  Reflexos de Gralla  -  Gerard Giménez Manrique 

2n PREMI  Futur Geganter  - Joan Albert González Almagro

PREMI JOVE   Espejo, espejito - Roberto Lis Soria

ACCÈSSIT    Aglomeració - Ramon Colell canes  (PORTADA)

CONCURS EL FET GEGANTER 2019
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