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PRESENTACIÓ 
AGRUPACIÓ DE COLLES 
DE GEGANTERS DE CATALUNYA 

Hem deixat un altre  any  ple d’activitats geganteres arreu de 
Catalunya on els gegants, gegantons i capgrossos han estat presents 
a festes majors, trobades i passejades pels carrers de les viles, on  
els mes menuts  i els més grans han gaudit de la nostra imatgeria 
festiva i de la Cultural Popular.

Aquest any 2018 han estat moltes figures i colles  que han celebrat 
els seu 30è aniversari. Concretament els gegants de l’ACGC, en  
Treball i na Cultura, van celebrar-ho al Parc del Tibidabo molt ben 
acompanyats d’altres figures. Malgrat les dificultats d’aquets últims 
anys amb la crisis són molt positives aquestes celebracions axò vol 
dir que la nostra Cultura Popular Gegantera es manté viva.

Hem de destacar que en Treball i na Cultura van estar presents al 
Smithsonian Folklife Festival a Washington, fets ballar per la colla 
gegantera de Sant Climent, proclamats 31a Ciutat Gegantera de 
Catalunya aquest 2018, els quals estan fent molt bona feina.

L’ACGC, durant l’any, ha organitzat diferents activitats i concursos 
com els seminaris de gralla i tabal, el 2n Concurs Nacional de Balls 
Gegants celebrat a Amer i el Concurs de Fotografia el Fet Geganter. El 
Cos de Monitors de gegants també ha tingut feina realitzant cursos 
de balls arreu del país.

FOTO PORTADA
NANOS DE TARRAGONA
Jaume Sàez Millán
El Fet Geganter 2018

Donem entrada al nou calendari 2019 amb un nou format. En 
una part trobareu les trobades i en l’altre activitats, exposicions, 
concursos, passejades, etc. acompanyat amb  un seguit d’articles en 
els quals ens endinsarem en el món dels capgrossos.

Gaudirem la 32a Ciutat Gegantera de Catalunya a Castellbisbal, el 6,7 
i 8 de juny.  Després d’un any d’absència tornarem a gaudir de la Fira 
del Mon Geganter a Castellterçol, el 27 i 28 d’abril.

Continuarem vetllant per tal que el màxim nombre possible 
de persones puguin conèixer i estimar aquest gran patrimoni 
geganter i sens dubte, amb el Calendari del Món Geganter, una eina 
enriquidora,  ens aneu ajudant  a assolir aquest gran repte.

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

www.gegants.cat
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NANS I 
CAPGROSSOS

HA ARRIBAT EL SEU TORN. 
ELS CAPGROSSOS DOMINEN

LA PLAÇA. A BALLAR!
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NANS
CAPGROSSOS

CABUTS 
CAPS 

CAPERRUTS 
... ?

Text Enric Martí

Els nans i capgrossos, la població festiva 
més extensa del país però a la vegada la 
més oblidada. Aquest entremès tant extès, 
no només al nostre petit territori, sinó 
arreu del món tal i com podeu comprovar 
unes planes més endavant gaudeix ja 
dins els territoris de parla catalana d’una 
varietat de denominacions proporcional al 
nombre d’elements.

En general se’ls sol denominar nans o 
capgrossos, un o l’altre depenent per on 
mira el seu portador, si pel front o per la 
boca de la figura, encara que solen tenir 
la mateixa funció dins la festa. Arreu en 
podem trobar varis derivats d’aquests: 
nanos, caps, cabuts, caparrots, cabets,... 
Alguns, el nom que reben reflecteix 
una funció especial com els esparriots, 
responsables d’obrir pas (a cops si cal) 
als seguicis festius o a altres entremesos. 
D’aquests en podem trobar casos molt 
coneguts com el Cap de

Lligamosques d’Olot, en Berruga de 
Figueres i el Cap de Llúpia de Vic. Aquests 
elements són perfectes per a teatralitzar 
escenes, en molts casos còmiques, ja que 
el fet de tenir les cames i els braços lliures 
els permet fer-ho lliurement, no com els 
gegants i la majoria de les bèsties.

Anem a descobrir un xic més les diferents 
facetes d’aquestes figures. Explorarem 
els seus orígens, la seva presència arreu 
del món, com ballen i com actuen. Tot 
això en un intent més de divulgar el 
coneixement sobre aquests caps de 
mides voluminoses que moltes vegades 
dansen a l’ombra dels gegants.
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CAPS 
I CARES
Text Jan Grau   

La majoria de capgrossos que senyore-
gen les nostres festes, tenen en comú el 
considerable volum del cap que fa que el 
portador miri per la boca oberta o entre-
oberta. Són molts menys els caps de di-
mensions reduïdes en els quals es mira 
pels forats dels ulls i també són menys en 
el panorama català, els nans, en els quals 
el portador mira per una obertura del 
front o practicada en el barret. Podríem 
classificar els caps festius a partir de les 
tres tipologies que acabem d’esmentar.

Si intentem cercar els orígens, certament 
tèrbols, en el Llibre de Solemnitats de 
Barcelona, amb motiu de l’entrada del 
rei Pere IV a Barcelona, l’any 1467 trobem 
esmentats uns “... homens vestits de ju-
yeus ab carasses de cabrit...”. Amb l’afany 
de voler-ho classificar tot, hem equiparat 
aquestes carasses als capgrossos, fent si-
militud també amb les carasses d’orgue 
que hi havia a les esglésies. També en re-
lació a les màscares anomenades “cares” 
i a les mitges màscares anomenades “ca-
retes”. Això seria correcte si només exis-
tissin les figures que acabem d’esmentar 
perfectament diferenciades, però el llen-
guatge acostuma a ser insuficient quan es 
volen cobrir totes les possibilitats, sobre-
tot quant aquestes possibilitats sorgeixen 
de la imaginació.

Per exemple ens trobem amb figures  fan-
tàstiques de caps sense cos, però amb 
cames o de cossos que són caps. En 
aquests casos quina seria la forma correc-
te d’esmentar-los si els hem d’anomenar? 
D’aquestes figures en trobem entre els 
personatges que apareixen a les pintures 
de Hyeronimus Bosch (1450-1516). com una 
de les pintures de sostre del segle XIII que 
hi ha al Musée de la Cour d’Or de Metz 
(França) on el guerrer representat és un 
cap amb braços i cames. Un altre exemple 
és l’àngel que hi ha sobre la pila baptis-
mal de la col•legiata de la població també 
francesa de Vernon.

A l’hora de buscar el possible origen dels 
caps, ens hem de centrar primer de tot 
amb les màscares, o les mitges màscares. 
La única diferència entre les unes i les al-
tres és la boca, que resta visible o no, i en 
qualsevol cas està pensat perquè l’actor 
faci sentir la seva veu. La màscara com-
plerta ja no permet al portador expressar-
se i acostuma a fer la mímica mentre la 
veu la posa algú altre. 

La màscara tapa tota la cara però el clatell 
és dissimulat pels cabells. A mig camí entre 
la màscara i el capgròs són els caps lleu-
gerament més grans que un cap normal i 

Plafó d’un sostre del segle XIII. Musée de la Cour d’Or. Metz. 
Foto: Aimeric Martí (França)

Màscara antiga de Sant Miquel, segle XIX. Museu Comarcal de 
Berga. Foto: Jan Grau

Àngel de la pila baptismal del segle XIV, de la Col•legiata 
de Vernon (França). Foto. Aimeric Martí
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en els quals es mira pels forats practicats 
als ulls. En el llibre de Grégoire Gaspard 
Explication des cérémonies de la Fête-Dieu 
d’Aix en Provence, 1777, apareixen un seguit 
de gravats que ens mostren que la majo-
ria de personatges que apareixien a les 
representacions de Corpus duien aquesta 
mena de màscara-cap. Encara actualment 
al Musée départemental Arles antique es 
conserven algunes màscares-caps de les 
que sortien a l’antiga processó de Corpus 
del segle XVIII. En aquest cas, que el cap 
és sencer, per tant estrictament no se’l pot 
anomenar màscara i les seves dimensions 
no són gaire grosses per tant, tampoc se’l 
pot anomenar capgròs.

En algun moment que desconeixem els 
capgrossos, en perdre la seva funció tea-
tral com la que veiem que tenien en el 
Corpus de 1777, lligant amb el volum exa-

Testa del rei Baltasar de la representació de l’Estello, segle XVIII. 
Foto: Jan Grau 

Gravat del llibre Explication des cérémonies de la Fête-Dieu d’Aix en Provence, 1777.

Sant Miquel d’Oñati (País Basc). Foto: Jan Grau

gerat dels nans que ja existien almenys 
des de 1589, documentats al País Valencià. 
En algun moment els caps van esdevenir 
capgrossos perquè van perdre teatralitat 
per guanyar representativitat. De fet la pa-
raula capgròs, aplicada a caps festius de 
cartró, no la trobem documentada fins a 
finals del segle XVIII.

És evident que aquests caps i aquestes 
màscares que acabem de citar són ante-
cedents dels capgrossos però ben poca 
cosa hi tenen a veure els seus anteces-
sors a com els coneixem avui. Podríem 
dir perfectament que el nan i el capgròs 
són una evolució de la màscara. Podríem 
dir també que els actuals capgrossos són 
descendents dels caps-màscara.
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DE CAP 
AL MÓN 
Text Gerard Picó

La figura del nan o el capgròs, tal com 
ja passa amb la del gegant, és present 
en moltes festes i cultures d’arreu del 
món, ja sigui com a acompanyant o com 
a element independent, en diferents 
formats i amb significats molt diversos, 
en cercaviles, processons i danses rituals 
de tota mena.

Pràcticament tots els països d’Europa 
compten amb figures de nans i 
capgrossos en alguna de les seves festes, 
siguin tradicionals o de nova creació. 
Encapçala la llista l’estat espanyol, amb 
milers de peces creades majoritàriament 
en sèrie per tallers com ara El Ingenio o 
Aragonesa de Fiestas. Per la seva tradició, 
hi destaquen comparses de capgrossos 
com ara les de Saragossa o Pamplona, o 
encara els 24 nans de Santa Cruz de La 
Palma, a les illes Canàries, que cada cinc 
anys dansen al ritme d’una polca en la 
tradicional Danza de Enanos, durant les 
festes quinquennals de la Baixada de la 
Verge de les Neus.

A la part central del continent, hi trobem 
molts capgrossos que viuen els seus 
moments de glòria en les rues del 
Carnaval. Aquestes figures potencien 
molt més els trets físics grotescos i les 
expressions exagerades dels personatges, 
per donar-los el toc d’humor que 
predomina en aquestes festes. En trobem 

alguns dels exemples més vistosos en 
els centenars de grosses têtes que es 
passegen pel Carnaval de Niça (França), així 
com en la comparsa dels Schwellköppe de 
Mainz (Alemanya). Però no tot s’acaba el 
dimecres de cendra; altres figures han 
sabut fer-se un lloc en el cicle festiu fora 
del Carnaval. És el cas, per exemple, de 
la família de Reuskens de Borgerhout 
(Bèlgica), probablement un dels conjunts 
de nans més antics d’Europa, dels 
capgrossos de Bergen op Zoom (Països 
Baixos), o encara de les diverses parelles 
de Zwerge que acompanyen des d’antic 
els gegants Samsó dels pobles de la regió 
del Lungau (Àustria).

A Amèrica hi trobem també diverses 
regions que utilitzen la figura del nan o 
el capgròs en les seves manifestacions. 
De la mateixa manera com va passar amb 
els gegants i moltes altres tradicions, les 
expedicions de colonitzadors i missioners 
van dur molts dels costums del Vell 
Continent fins a terres americanes. Així, 
per exemple, tenim les mascaradas de 
Costa Rica, amb desenes de figures, entre 
gegantons i capgrossos, que surten a 
ballar les tonades de les cimarronas. O 
els enanos que acompanyen les danses 
de les gigantonas de Nicaragua, Hondures 
o Veneçuela, i fins i tot la comparsa de 
cabezones del Carnaval de Barranquilla 
(Colòmbia), entre molts d’altres. Més 
al nord, també trobem als Estats Units 
diverses ciutats en què és tradició de fer 
participar capgrossos de grans dimensions 
a les rues de Carnaval.

De figures amb el cap sobredimensionat, 
també n’hi ha a l’altra banda de l’oceà 
Pacífic. Les finalitats amb què les utilitzen 
les cultures de l’Àsia, però, són ben 

Els Schwellköppe de Mainz durant la rua de Carnaval 
Foto: Arne Dedert

Un moment de la Danza de los Enanos. Foto: EFE
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diferents. Aquí, suavitzen l’aspecte més caricaturesc i figuren 
deïtats, esperits benèvols i malvats i tots altres elements de les 
tradicions religioses. En trobem un exemple a Taiwan, amb uns 
dels participants més populars de les seves festes, anomenats 
sam thai tsu (“els tres prínceps” en xinès): tres petits déus que 
dansen i saltironegen pels carrers durant les celebracions locals. 
O a Tailàndia, on diversos personatges humans i animals es 
presenten en forma de màscara-capgròs durant les celebracions 
del Phi Ta Khon.

Casos similars trobem també en diversos països de l’Àfrica i 
Oceania; a banda de diversos grups d’animació actuals, que 
utilitzen titelles gegants i capgrossos en els seus espectacles de 
carrer, encara queden tribus que conserven en les seves danses 
rituals i simbòliques diverses màscares en forma de capgròs. Els 
membres de la tribu asaro de Papua Nova Guinea, per exemple, 
coneguts com a “homes de fang”, utilitzen aquest material per 
fabricar-se grans caps per a les seves danses. I en representacions 
rituals de la comunitat ioruba (que ocupa zones de Benín, Nigèria 
i Togo), entre moltes altres, també s’hi poden veure màscares 
de grans dimensions que cobreixen tot el cap, que encara avui 
mantenen el seu significat original de figuració ritual d’éssers 
reals i divins de tota mena.

Els quatre Reuskens de Borgerhout. Foto: Saskia Van der Stichelen Celebració del Dia Nacional de la mascarada a Costa Rica. Foto: Diari La Nación

Dos dels “homes de fang” asaro durant una de les seves representacions Foto: Jeremy Hunter

Un dels personatges que participa en la festa de Phi Ta Khon de Loei, a Tailàndia. 
Foto: ThaiTravelBlogs
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EL BALL 
DELS CAPS 
DE LA FESTA
Text Xavier Navarro

Per tal d’interpretar un excel•lent ball de capgrossos s’han de tenir 
treballades dues qualitats artístiques: dansa i teatre. D’aquesta 
manera és com s’arriba a la màxima expressió del ball dels caps 
de la festa.

Parlar del Ball dels Caps de Festa (així vull anomenar els 
capgrossos, nans, cabeçuts, caparrots, etc.) és un tema “complex”, 
ja que és una de les disciplines folklòriques menys estudiades. 
L’Agrupació, tot i haver-ho fet a través de la Comissió de 
Capgrossos, no ha aprofundit massa en el tema. L’any 2015, amb 
motiu del congrés País Gegant, es va crear un cens (no publicat) 
que a hores d’ara té un registre de 80 balls de tot Catalunya. Per 
la seva banda, el món dansaire estudia més el ball en si que 
no pas el conjunt amb la figura. En aquest sentit és interessant 
donar un cop d’ull a l’Inventari de Danses Vives de Catalunya: 
www.dansesvives.cat

Cada ball dels capgrossos (nans o caps de la festa) té les seves 
pròpies singularitats que la diferencien dels altres. Els Nans d’Olot, 
que emulen la guàrdia pretoriana del Gegant i la Gegantessa, fan 
una dansa on representarien els diversos canvis de guàrdia. A 
Vilafranca del Penedès, els capgrossos, ens mostren el seu festeig 
constant, mentre que a Capellades el ball dels capgrossos nous 
ens recorda els diversos estaments i singularitats del poble: la 
joventut (l’estudi), la maduresa (la festa), la vellesa (el treball) i 
la història prehistòrica. En el nou ball dels capgrossos de Molins 
de Rei hi podem veure representades les tres tipologies de ritmes 
per excel•lència de Catalunya: el ball pla, la jota i la rumba. 

Nans d’Olot.

Quadrilla dels Nans Nous de la Patum de Berga.

Nan Cucut de la Plaça Nova de Barcelona. Cucut i Xurruca de Sant Ferriol d’Olot.
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L’Esperit del Nadal de Barcelona interpreta la seva particular 
dansa al mig dels 12 mesos de l’any on, al final del ball, fa aparèixer 
un petit naixement de dins del seu barret de copa alta. A Berga, 
tant els Nans nous com els vells, ballen en quadrilles envoltats 
de públic que segueixen el seu salt acompassat a la Plaça de Sant 
Pere. A Tarragona, paradoxalment, els nans no ballen sinó que 
passegen galantment, mentre que els seus homòlegs de Vic es 
dediquen a perseguir la canalla i els ganàpies. El Nan Cucut de 
la Plaça Nova de Barcelona, amb un caire infantil, balla al so i 
ritme de l’expressió “cu cut”. Paradoxalment, el Cucut i la Xurruca 
de Sant Ferriol d’Olot ens mostren la seva vellesa amb el seu ball 
de caire pla.

Altres balls d’interès a tenir en compte són: el ball de Nans (Vells 
i Nous) de Mataró, els Nans de Montblanc (ambdós ballats per 
infants), Nans de Manresa, els Capicossos de Ribes, entre d’altres.

La Dansa de la Mort de Verges no difereix gaire del concepte “ball de 
caps de la festa”. La seva dansa ens endinsa en una nova dimensió 
transcendent que, al so del toc, ens parlen de la vida i la mort.

Combinar gegants i capgrossos és una aposta que, des del món 
geganter, s’ha experimentat poc. Torelló o Navàs tenen balls 
de gegants on hi intervenen gegants, tot i que d’una manera 
bastant senzilla i sense gaires perills. Badalona, Capellades i Lliçà 
d’Amunt també ho ha fet però amb un punt de risc més elevat. 
Però la combinació perfecta d’aquests dos elements la trobem 
a Castellterçol, una dansa on tan gegants com capgrossos hi 
intervenen d’una manera molt equilibrada. Malgrat que no són 
caps de la festa (sinó bestiari), és interessant mencionar el ball 
de cavallets i gegants de Sant Feliu de Pallerols. 

Pel que fa als esbarts dansaires, dins la seva idiosincràsia, 
interpreten balls d’altri. Són danses curoses tècnicament, però 
que no s’ajusten a la realitat del ball original (en aquest cas la 
figura no importa tant, sinó el ball en si). Els balls més representats 
pels esbarts són els d’Olot i Berga, tot i que cal fer menció als 
capgrossos dels Ballets Catalans els quals representen d’una 
manera, segons la meva opinió, perfecte que, fins i tot, supera el 
ball que representa: el ball de capgrossos de Reus.

Com a conclusió m’agradaria animar a continuar estudiant el ball 
dels caps de la festa des de les tres vessants que la conformen: la 
teatral, la dansaire i la patrimonial.

Capgrossos i Gegants de Castellterçol.

L’Esperit del Nadal de Barcelona

Capgrossos dels Ballets Catalans de Barcelona. 
Foto: Gerard Pouget

Dansa de la Mort de Verges. 
Foto: Josep Sabater 
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...DE MÀSCARES 
I CAPGROSSOS.
Text Aitor Garrido i Xavier Navarro

El Sol, aquell astre amb una esfera taronja que li feia de cap i 
tirallongues de roba de colors que li feien de cos i que va debutar 
a Sol, solet l’any 1978, és un dels personatges essencials en 
l’univers de Comediants. Esdevé la imatge amb la que molts 
enllacem la companyia de teatre Comediants amb la imatgeria 
festiva i la seva posada en escena. 

El teatre de Comediants posa en escena l’imaginari col•lectiu. 
Professionals de l’efímer, investigadors de la comunicació 
i la participació ciutadana. Innovadors de les dramatúrgies 
festives. Creadors de grans espectacles de carrer arreu del món 
i divulgadors de les seves arrels. Adoradors del sol i del foc, 
enamorats dels contes sota la lluna, ambaixadors de la llum i el 
tarannà mediterrani. Constructors d’un llenguatge que arriba a 
totes les edats.

Qualsevol objecte pot ser dramatitzat, i amb els seus espectacles 
hem pogut comprovar-ho. Des dels seus inicis, el 1971, la imatgeria 
festiva ha estat una eina essencial dels seus espectacles:, la seva 
bandera i segell. Amb aquest llenguatge propi, l’excitació de la 
gent al carrer ha estat un tret característic de la companyia, que 
amb el seu caràcter subversiu volia respondre al poder repressiu.

Constantment reinventats i tossudament actius amb el fet de 
crear noves experiències i reaccions en el públic, mai han deixat 
de banda la imatgeria. Sempre lligats a obradors mítics com El 
Ingenio de Barcelona, i lloc d’expressió d’artistes i artesans, com 
Josep Cardona, conegut popularment com a Nona, i Lluís Traveria, 
entre d’altres.

Escena del llargmetratge “Karnabal” de Comediants al Teatre Municipal de Girona l’any 1985.

Sol, Solet, Els comediants, 1980. Fotografía: Pau Barceló. Font: CDiMAE.
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Comediants en una de les seves actuacions en un balcó.

Màscares romanes de teatre clàssic

Però, com es pot suposar, Comediants no 
va inventar res. És cert, però, que va saber 
traslladar i utilitzar el folklore català en 
una nova dimensió. De fet, Comediants 
es caracteritza per la utilització de 
màscares i altres caps de la festa en 
els seus espectacles, ja sigui al carrer o 
a l’escenari. Tot plegat és hereu de les 
antigues representacions clàssiques 
romanes dels amfiteatres on s’utilitzaven 
grans màscares molt expressives, que han 
acabat sent símbol internacional del món 
del teatre.

Són altres els grups que han utilitzats 
gegants i capgrossos per les seves 
animacions al carrer, com ara el grup 
manresà Setrill. Però vestigis de tot 
aquest moviment artístic han arribat a 
les mateixes associacions geganteres les 
quals han presentat espectacles on han 
pres rellevància els capgrossos com a fils 
conductors de la història de la escenificació. 

El potencial del capgròs en la dimensió 
teatral és inimaginable. Són moltes les 
possibilitats que pot adquirir. Per cloure 
aquest escrit us vull donar unes idees 
eixelebrades que es poden convertir 
en les anomenades “performances” o 
“happenings”: una rua de capgrossos amb 
bicicleta o bé amb patins. Capgrossos 
anant a fer la compra a un centre 
comercial o tocant el piano al mig del 
carrer. I per què no sortint de festa en una 
discoteca? I un casament capgrosser? O 
potser un bateig? Qui sap si els hi faria 
gràcia fer una mica d’esport anant a 
correr o jugant a bàsquet! Fent tot això, 
i més, l’espectacle està assegurat! En 
definitiva, una vida de capgrossos en un 
món de caps petits.
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CRUCE DE MIRADAS
José Reyes Belzunce

Segon premi El Fet Geganter 2018
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D’ACTIVITATS  
2019
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CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOS

01 - GENER
DISSABTE 5 

CAVALCADA DELS REIS MAGS 
Amb la participació d’elements festius a: 
Barcelona, Benicarló, La Bisbal d’Empordà, Malgrat 
de Mar, La Roca del Vallès, Lleida, Maó, 
Olesa de Montserrat, Ripollet, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç dels 
Horts, entre d’altres. (Tarda)

DISSABTE 12 

BARCELONA - BEsós i EL MAREsME (BARCELONès)
Taller geganter. (Matí)

BARCELONA - CiutAt VELLA (BARCELONès)
Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga. 
(Tarda)

DIVENDRES 18 

CAstELLBisBAL (VALLès OCCidENtAL)
Presentació del programa d’actes oficial, web 
i imatge gràfica de la 32a Ciutat Gegantera de 
Catalunya 2019. (Tarda)

DISSABTE 19 A DIUMENGE 20

sANt ViCENÇ dELs HORts (BAix LLOBREgAt)
Exposició “A Vista de Gegants”. (Tot el dia)

DIUMENGE 20 

BEguEs (BAix LLOBREgAt)
Passejada de gegants. (Matí)

CAstELLBisBAL (VALLès OCCidENtAL)
3a Trobada de Bestiari Festiu i Popular de 
Castellbisbal. (Matí)

CERVERA (sEgARRA)
Passejada tradicional a Malgrat de Segarra. (Matí)

CORBERA dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Passejada de gegants. (Matí)

LiLLA (CONCA dE BARBERà)
Passejada del seguici. (Matí)

Puig-REig (BERguEdà)
Passejada de gegants. (Matí)

sÚRiA - POBLE VELL (BAgEs)
Passejada de gegants. (Matí)

tARAdELL (OsONA)
Passejada de gegants. (Matí)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Pujada a l’ermita de St. Sebastià. (Tot el dia)

DILLUNS 21 

sANt FRuitós dE BAgEs (BAgEs)
Passejada de gegants. (Matí)

DISSABTE 26 

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
Passejada de gegants, bestiari i danses populars. (Nit)

BARCELONA - sANt JAuME (BARCELONès)
10è Aniversari de la geganta Mercè. (Tarda)

02 - FEBRER
DIUMENGE 3 

MAtARó - LA LLàNtiA (MAREsME)
Pujada a la muntanya de la Creu. (Matí)

DIUMENGE 3 A DIUMENGE 10

BARCELONA - CAsA CARitAt (BARCELONès)
Exposició “Gegants de carnaval vs. gegants de 
Corpus”. (Tot el dia)

DIVENDRES 8 

BARCELONA (BARCELONès)
Els Protocols de l’Àliga de la ciutat. (Tarda)

DIMARTS 12 

BARCELONA - CiutAt VELLA (BARCELONès)
Col·locació del Penó de Santa Eulàlia amb la 
gegantona Laia. (Matí)
Passejada de les Laies. (Tarda)

DISSABTE 16 

CENtELLEs (OsONA)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

DIMECRES 20 

MANREsA (BAgEs)
Misteri de la Llum, amb el Ball de l’Àliga. (Nit)

DIJOUS 21 

BALsARENY (BAgEs)
Passejada de gegants. (Tarda)

MANREsA (BAgEs)
Passejada del seguici. (Matí)

DIVENDRES 22 A DISSABTE 23

tORà (sEgARRA)
Festa del Brut i la Bruta. (Tot el dia)
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DISSABTE 23 

BALsARENY (BAgEs)
Passejada de gegants. (Tarda)

MAtARó (MAREsME)
Rebombori de la Mulassa. (Tarda)

MANREsA (BAgEs)
Misteri de la Llum, amb el Ball de l’Àliga. (Nit)

DIUMENGE 24 

BALsARENY - ELs K + sONEN (BAgEs)
Passejada de gegants. (Matí)

BALsARENY (BAgEs)
Cavalcada de traginers, amb la participació dels 
gegants. (Matí)

MANREsA (BAgEs)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

DIMECRES 27 

CALONgE (BAix EMPORdà)
Passejada de gegants. (Matí)

DIJOUS 28 

BARCELONA - CAsA CARitAt (BARCELONès)
Carnaval. Sortida dels Gegants Vells de la Casa de 
la Caritat. (Tarda)

03 - MARÇ
DISSABTE 2 

LLiNARs dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
Rua de Carnestoltes amb la participació del Gegant 
Boig. (Tot el cap de setmana)

MAiALs (sEgRià)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
gegants. (Tarda)

MAtARó (MAREsME)
Ball de gitanes amb la participació de diversos 
elements festius. (Tarda)
Rua de Carnestoltes amb la participació de 
diversos elements festius. (Tarda)

sANt LLORENÇ sAVALL (VALLès OCCidENtAL)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
gegants. (Tot el dia)

sANtA susANNA (MAREsME)
Passejada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 3 

 CAssEL (FRANÇA)
Sortida dels gegants Reuze Papa i Reuze Maman. 
(Matí)

sANt CugAt dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
Passejada de gegants fins l’ermita de Sant Medir. 
(Matí)

DISSABTE 9 

CALELLA (MAREsME)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
gegants. (Tarda)

CAMPOs (MALLORCA)
Ofrena floral a sor Maria Rafela, amb la participació 
dels gegants. (Tarda)

CANOVELLEs (VALLès ORiENtAL)
Festa de l’escola, amb la participació dels gegants. 
(Matí)

LA BAtLLÒRiA (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici. (Matí)

DISSABTE 9 A DIMECRES 17

MAó (MENORCA)
Sortida de s’Àvia Corema. (Matí)

DIJOUS 14 A DIUMENGE 23

BARCELONA - Pi (BARCELONès)
Exposició “Gegants petits, xics, camacurts i 
ballarics”. (Tot el dia)

DISSABTE 16 

BARCELONA - Pi (BARCELONès)
Pregó, ballada dels quatre gegants originals del Pi i 
cercavila anunciadora. (Matí)

BARCELONA - Pi (BARCELONès)
Retaule de Sant Josep Oriol. (Tarda)

DIUMENGE 17 

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

DIMARTS 19 

BORRiANA (PLANA BAixA)
Ofrena de flors, amb la participació dels gegants. 
(Matí)

DIJOUS 21 

BARCELONA - Pi (BARCELONès)
Xerrada. (Tarda)

DIVENDRES 22 

BARCELONA - Pi (BARCELONès)
Emmulassa’t! (Nit)

DISSABTE 23 

BARCELONA - Pi (BARCELONès)
Passejada dels oriols i ofrena floral. (Matí)
Els atracaments d’en Perot. (Tarda)

CA
LE

ND
AR

I D
’A

CT
IV

IT
AT

S 
20

19



19TROBADES I FESTES AMB GEGANTS, 
CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOS

FiguEREs (ALt EMPORdà)
2a Fira del Món Geganter de les Comarques 
Gironines. (Tot el dia)

DIUMENGE 24 

BARCELONA - Pi (BARCELONès)
Cercavila de Festa Major. Mostra de gegants, 
bestiari, capgrossos i balls tradicionals. (Matí)

PuigCERdà (CERdANYA)
Passejada de gegants. (Matí)

04 - ABRIL
DISSABTE 6 

CENtELLEs (OsONA)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

DISSABTE 6 A DIUMENGE 7

NAVARCLEs (BAgEs)
Fira de l’abad Monacàlia. (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 13 

BAdALONA (BARCELONès)
Festa Medieval de Badalona. Mostra d’entremesos 
populars. (Matí)

DIUMENGE 14 

MAiALs (sEgRià)
Passejada de quintos i quintes. (Matí)

tORdERA (MAREsME)
Passejada de gegants. (Matí)

DILLUNS 15 

LA BisBAL d’EMPORdà (BAix EMPORdà)
400 anys de l’Àliga. Passejada de l’Àliga. (Matí)

DISSABTE 20 

FONOLLOsA (BAgEs)
Trobada de gegants. (Tot el dia)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Mostra de nanos. (Tot el dia)

DIUMENGE 21 

Es CAstELL (MENORCA)
Passejada de gegants. (Matí)

DILLUNS 22 

BARBERà dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

CANOVELLEs (VALLès ORiENtAL)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

 CAssEL (FRANÇA)
Sortida dels gegants Reuze Papa i Reuse Maman 
(Matí)

DIMARTS 23 

ARENYs dE MAR (MAREsME)
Representació de la Llegenda de Sant Jordi. (Tarda)

CANOVELLEs (VALLès ORiENtAL)
Balls de gegants. (Tarda)

CAstELLBisBAL (VALLès OCCidENtAL)
Presentació del cartell de la 32a Ciutat Gegantera 
de Catalunya 2019. (Tarda)

LA BAtLLÒRiA (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici. (Matí)

MAtARó (MAREsME)
Passejada de gegants. (Tarda)

MOLiNs dE REi (BAix LLOBREgAt)
Cercavila dels capgrossos. (Tarda)

RuBÍ (VALLès OCCidENtAL)
Paradeta de roses, amb la participació dels 
gegantons. (Tot el dia)

tARAdELL (OsONA)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIJOUS 25 

BALsARENY - ELs K + sONEN (BAgEs)
Mostra de balls tradicionals. (Matí)

BALsARENY (BAgEs)
Balls de gegants. (Matí)

L’HOsPitALEt dE LLOBREgAt - FLORidA (BARCELONès)
Toc d’inici. (Tarda)

DIVENDRES 26 A DIUMENGE 28

CALdEs dE MALAVELLA (sELVA)
Representació de la Llegenda de La Malavella. (Tot 
el cap de setmana)

 COPHENAguEN (diNAMARCA)
32è Aplec Internacional. (Tot el cap de setmana)
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DISSABTE 27 

FiguEREs (ALt EMPORdà)
Passejada del seguici. (Tarda)

L’HOsPitALEt dE LLOBREgAt - dRAC d’OR (BARCELONès)
Fabulari. (Tarda)

MARtORELL (BAix LLOBREgAt)
Passejada de gegants. (Matí)
Passejada de gegants. (Tarda)
Representació de la Llegenda del Pont del Diable. 
(Nit)

ViLAssAR dE dALt (MAREsME)
Presentació dels nous vestits dels gegants Pere 
Màrtir i Genisa. (Nit)

DISSABTE 27 A DIUMENGE 28

CAstELLtERÇOL (MOiANès)
22a Fira del Món Geganter. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 28 

ARtÉs (BAgEs)
Passejada de gegants. (Matí)

CORNELLà dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Passejada de gegants. (Matí)

MAiALs (sEgRià)
25è Aniversari dels gegants. (Tarda)

tORELLó (OsONA)
Passejada de gegants. (Matí)

ViLAssAR dE dALt (MAREsME)
Gegantonada 2019. 10a Trobada de gegantons. 
(Matí). Ball dels Sants Màrtirs dins l’església. 
(Tarda)

05 - MAIG
DIMECRES 1 

BAdALONA (BARCELONès)
Sigues la Festa! Mostra de balls de gegants. (Matí)

CALONgE (BAix EMPORdà)
Passejada del seguici. (Tarda)

CANEt dE MAR (MAREsME)
4a Pujada a la Creu. (Matí)

PREMià dE dALt (MAREsME)
Aplec de la Cisa amb ball de gegants. (Matí)

sANt LLORENÇ sAVALL (VALLès OCCidENtAL)
Festa del Pi de Maig. (Matí)

ViLAssAR dE dALt (MAREsME)
Processó i tancament dels Sants Màrtirs. (Tarda)

DIMECRES 1 A DIUMENGE 19

BAdALONA (BARCELONès)
Exposició “Els forjadors de la festa”. (Tot el dia)

DIVENDRES 3 

BAdALONA (BARCELONès)
El Pregó. (Tarda)

DISSABTE 4 

ARBÚCiEs (sELVA)
Passejada solidària d’Oncolliga. (Tarda)

BAdALONA (BARCELONès)
Cercavila Petita. (Matí)

DIUMENGE 5 

L’ARBOÇ (BAix PENEdès)
Aplec a l’ermita de la Llacuneta. Balls de gegants. 
(Matí)

DIJOUS 9 

LLEidA (sEgRià)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIVENDRES 10 

BAdALONA (BARCELONès)
Nit de Sant Anastasi. Seguici i Cremada del Dimoni. (Nit)

DISSABTE 11 

BAdALONA (BARCELONès)
Diada de Sant Anastasi. Balls de gegants. (Tot el dia)

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
Vigília de la Diada. (Tarda)

BREdA (sELVA)
Inauguració de la Fira del Monestir, amb la 
participació dels gegants. (Tot el cap de setmana)

LA BisBAL d’EMPORdà (BAix EMPORdà)
1a Jornada Cultural del Baix Empordà. (Tot el dia)

LLEidA (sEgRià)
Matinals del seguici. (Matí)
Passejada de gegants. (Matí)
Processó de Sant Anastasi i ofrena floral. (Matí)
Batalla de Flors. (Tarda)

sANt BOi dE LLOBREgAt - CAsABLANCA (BAix LLOBREgAt)
Festa del soci, amb la participació dels gegants. 
(Tarda)
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tORdERA (MAREsME)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

DIUMENGE 12 

ARBÚCiEs (sELVA)
Passejada de gegants. (Matí)

BAdALONA (BARCELONès)
Faldilles enlaire! (Tarda)

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
Diada dels Geganters de Gràcia (Matí)

CORBERA dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Pujada a Sant Ponç. (Tot el dia)

LLEidA (sEgRià)
Trobada gegantera. (Matí)
Ballades finals. (Nit)

sANt LLORENÇ sAVALL (VALLès OCCidENtAL)
Fira de Sant Ponç. (Matí)

ViC - RiERA (OsONA)
Pujada a peu fins a l’ermita de sant Sebastià.  
(Tot el dia)

DILLUNS 13 

sABAdELL (VALLès OCCidENtAL)
Aplec de la Salut. (Matí)

DIVENDRES 17 

ViC - RiERA (OsONA)
Pregó de les festes. (Tarda)

DISSABTE 18 

MAsQuEFA (ANOiA)
Passejada de gegants. (Tarda)

MONtBLANC (CONCA dE BARBERà)
Ofici i actuació del Seguici Popular. (Matí)

sANt CLiMENt dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Seguici inaugural. (Matí)
Representació de “La Llegenda del Cirerer”. (Nit)

sANtA BàRBARA (MONtsià)
30è Aniversari dels gegants. (Matí)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

DIUMENGE 19 

ARENYs dE MAR (MAREsME)
25è Aniversari Associació Geganters d’Arenys de 
Mar. (Tot el dia)

ELs PALLAREsOs (tARRAgONès)
Passejada de gegants. (Matí)

MONtBLANC (CONCA dE BARBERà)
Passejada i ballada del Seguici Popular Petit. (Tarda)

sANtA susANNA (MAREsME)
Passejada de gegants. (Matí)

DISSABTE 25 

MAó (MENORCA)
Maó més flors. Amb la participació dels gegants. 
(Tarda)

OLEsA dE MONtsERRAt (BAix LLOBREgAt)
Fira d’entitats. (Tot el dia)

DIUMENGE 26 

LA BAtLLÒRiA (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici. (Matí)

sANt BOi dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Dansa ritual de les flors. (Tarda)

DIVENDRES 31 

gRANOLLERs (VALLès ORiENtAL)
Passacarrers de l’Ascensió amb el seguici 
tradicional de la ciutat. (Tarda)

06 - JUNY
DISSABTE 1 

AgRAMuNt (uRgELL)
Presentació dels gegants històrics. (Tarda)

PREMià dE MAR (MAREsME)
Rebombori 2019. (Tarda)

DIUMENGE 2 

ARgENtONA (MAREsME)
Trepitjada de les catifes de flors. (Tarda)

CARdONA (BAgEs)
Fira Medieval, amb la participació dels gegants. 
(Matí)

iVARs d’uRgELL (PLA d’uRgELL)
Passejada de gegants. (Matí)

DIJOUS 6 A DIUMENGE 29

PREMià dE dALt (MAREsME)
Exposició “La Convidada 2019”. (Tot el dia)

DIVENDRES 7 

LLAgOstERA (giRONès)
Cercavila de Festa Major. Mostra de gegants, 
bestiari, capgrossos i balls tradicionals. (Tarda)

DISSABTE 8 

BARCELONA - Pi (BARCELONès)
Mostra de gegantons emblemàtics de Catalunya. 
(Tarda)

sANt EstEVE dE PALAutORdERA (VALLès ORiENtAL)
Festival de Pallasses. Trobada de gegantes. (Matí)

ViC - RiERA (OsONA)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 9 

LLEidA - gARRiguEs (sEgRià)
Passejada del seguici tradicional de Corpus.  
(Tot el dia)
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DILLUNS 10 

RuBÍ (VALLès OCCidENtAL)
Passejada de gegants fins a l’ermita de Muç. 
(Tot el dia)

DISSABTE 15 

sANt CLiMENt dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
L’Escapada dels gegants. (Nit)

DIUMENGE 16 

ARBÚCiEs (sELVA)
Desfilada sobre les catifes de flors. (Tarda)

LA gARRigA (VALLès ORiENtAL)
Processó de Corpus. (Tot el dia)

LLEidA - gARRiguEs (sEgRià)
Sortida i ball solemne de l’Àliga. (Matí)
Passejada dels gegants, el Lleò i l’Àliga del Corpus. 
(Tot el dia)

 MONs (BèLgiCA)
Festa del Doudou. (Tot el dia)

sANt JOAN dE ViLAtORRAdA (BAgEs)
Taller de gegants. (Matí)

sANtA COLOMA dE gRAMENEt (BARCELONès)
Trepitjada de catifes florals. (Tarda)

DIMECRES 19 A DIUMENGE 23

BERgA (BERguEdà)
La Patum de Berga. (Tot el cap de setmana)

DIJOUS 20 

CARdONA (BAgEs)
Festa del barri del Mercat. Passejada de gegants. 
(Tot el dia) 

REus (BAix CAMP)
Cercavila i ballades de la Mulassa i els gegants.  
(Tot el dia)

DIJOUS 20 A DIUMENGE 23

BARCELONA - CAsA CARitAt (BARCELONès)
Exposició del Seguici Popular de Barcelona al 
vestíbul de l’Ajuntament. (Tot el dia)

DIVENDRES 21 

CERVERA (sEgARRA)
Passejada el Seguici Festiu de Corpus. (Tarda)

sALLENt (BAgEs)
Enramades. La Visita dels Gegants Fillols. (Tarda)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Inici de la fira i festes de St. Joan i St. Pere. (Tarda)

DISSABTE 22 

REus (BAix CAMP)
Cercavila i ballades de la Mulassa Petita i dels 
Gegants Petits. (Matí)
Ballades de la Mulassa i dels gegants. (Tarda)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Vespra de Corpus. (Tarda)

DIUMENGE 23 

ARENYs dE MAR (MAREsME)
Revetlla de Sant Joan. (Nit)

BAdALONA (BARCELONès)
Processó i seguici de Corpus. (Tarda)

BARCELONA (BARCELONès)
Processó festiva del Corpus de Barcelona. (Tarda)

BENiCARLó (BAix MAEstRAt)
Processó del Corpus. (Tarda)

BREdA (sELVA)
Flama del Canigó. (Tarda)

CALELLA (MAREsME)
Cercavila per desfer les catifes de flors dels carrers 
engalanats de Calella. (Tarda)

guissONA (sEgARRA)
Processó de Corpus amb Roc i Plàcida. (Matí)

MANLLEu (OsONA)
Revetlla de Sant Joan, amb la participació dels 
gegants. (Nit)

MONistROL dE MONtsERRAt - VisERtA (BAgEs)
Processó general de Corpus Christi, amb la 
participació dels Gegants Vells de Viserta. (Matí)

OLEsA dE MONtsERRAt (BAix LLOBREgAt)
Matinades. (Matí)

REus (BAix CAMP)
Cercavila, ballades i processó. (Tot el dia)

sALLENt (BAgEs)
Destrenant les Enramades. (Matí)

sANt ViCENÇ dELs HORts (BAix LLOBREgAt)
Corpus. (Tot el dia)

sANtA BàRBARA (MONtsià)
Passejada de la Flama del Canigó. (Nit)

sANtA COLOMA dE gRAMENEt (BARCELONès)
Rebuda de la Flama del Canigó. (Tarda)

tàRREgA (uRgELL)
Corpus. (Tarda)

VALLs (ALt CAMP)
Completes. (Nit)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Corpus. (Tarda)
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DILLUNS 24 

ARENYs dE MuNt (MAREsME)
Fira de la Cirera d’En Roca. (Tarda)

Puig-REig (BERguEdà)
Ballades. (Tot el dia)

REus (BAix CAMP)
Pregó de Sant Pere. (Tarda)

sALLENt (BAgEs)
Les Balladetes. (Tarda)

sANt JOAN dE ViLAtORRAdA (BAgEs)
Matinal de cultura popular. (Matí)

VALLs (ALt CAMP)
Ofici de Sant Joan i Vot del Poble de Mare de Déu 
del Lledó. (Tot el dia)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Acompanyament a la reina i dames de les festes 
majors, autoritats i majorals. (Matí)

DIMARTS 25 

REus (BAix CAMP)
Aixeca el teu gegant. (Tarda)
Dóna el teu xumet a la Mulassa! (Tarda)

DIMECRES 26 

REus (BAix CAMP)
La Nit de Fer l’Índiu. (Nit)

ViC - RiERA (OsONA)
Pre-seguici infantil Vic. (Tarda)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Cercavila dels joglars amb l’acompanyament d’un 
parell de nanos. (Tarda)

DIJOUS 27 

MONtMELó (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici popular. (Tarda) 

PREMià dE dALt (MAREsME)
Anada al Pregó. (Tarda)

REus (BAix CAMP)
Festa Major petita. (Tarda)

RuBÍ (VALLès OCCidENtAL)
Passejada del seguici i pregó. (Tarda)

DIVENDRES 28 

CARdONA (BAgEs)
Festes del barri de la Fira. Passejada de gegants. 
(Tarda) 

REus (BAix CAMP)
La Vigília i les Completes. (Tot el dia)

sANt CugAt dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
Seguici inicial de Festa Major. (Tarda)

tARRAgONA - sERRALLO (tARRAgONès)
Despertada dels gegants. (Nit)

DISSABTE 29 

L’AMEtLLA dE MEROLA (BERguEdà)
Revetlla de Sant Pere. (Nit)

PREMià dE dALt (MAREsME)
Ball d’en Pere. (Matí)
La Convidada dels gegants. (Tarda)

REus (BAix CAMP)
Cercavila, ballades, seguici i processó de Sant Pere. 
(Tot el dia)

RiudECOLs (BAix CAMP)
Passejada de gegants. (Matí)

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)

tARRAgONA - sERRALLO (tARRAgONès)
Processó. (Tarda)

ViC - RiERA (OsONA)
Seguici infantil a la residència d’avis el Nadal. (Matí)

DIUMENGE 30 

guissONA (sEgARRA)
Enramada i cercavila dels gegantons Piteu i Llúcia. 
(Matí)

ViC - RiERA (OsONA)
Seguici infantil de Vic. (Tarda)
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07 - JULIOL
DIJOUS 4 

ViC (OsONA)
Vigília de Festa Major. (Tarda)

DIVENDRES 5 

ARENYs dE MAR (MAREsME)
Baixada al pregó. (Tarda)

CANOVELLEs (VALLès ORiENtAL)
Festes del barri Avinguda. (Tarda)

CARdONA (BAgEs)
Festa del barri de Sant Miquel. Passejada de 

gegants. (Tarda) ViC (OsONA)
Seguici festiu popular de Vic. (Matí)

DISSABTE 6 

ARENYs dE MAR (MAREsME)
Jornada infantil. (Tarda)

BARBERà dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
Seguici Ttadicional i popular de Festa Major. (Tarda)

HOstALRiC (sELVA)
Passejada de gegants. (Tarda)

MAtARó - iLuRO (MAREsME)
10a Mostra de balls de gegants de Mataró. (Tarda)

DISSABTE 6 A DILLUNS 8

 dOuAi (FRANÇA)
Festes de Gayant. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 7 

sANt FRuitós dE BAgEs (BAgEs)
Passejada de gegants. (Tarda)

sANtA BàRBARA (MONtsià)
Canvi de pubilles. (Tarda)

DILLUNS 8 A DIUMENGE 28

OLEsA dE MONtsERRAt (BAix LLOBREgAt)
Exposició “40a Trobada de gegants”. (Tot el dia)

DIMARTS 9 

ARENYs dE MAR (MAREsME)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIVENDRES 12 

CARdONA (BAgEs)
Festa del Barri Major. Passejada de gegants. (Tarda) 

sÚRiA - POBLE VELL (BAgEs)
Passejada de gegants. (Nit)

DISSABTE 13 

ARENYs dE MAR (MAREsME)
Passejada de gegants. (Tarda)

MAó (MENORCA)
Passejada de gegants. (Tarda)

MONistROL dE MONtsERRAt - VisERtA (BAgEs)
Passada i ball dels cabeçuts del carrer Manresa. 
(Tarda)

tORELLó (OsONA)
Festes de la Joanot Martorell. (Tarda)

DIUMENGE 14 

MONistROL dE MONtsERRAt - VisERtA (BAgEs)
Passada per acompanyar els Quatrers i el veïnat a 
Ofici, ball dels gegants de Viserta. (Matí)

sANt MARÇAL (ALt PENEdès)
Passejada de gegants. (Matí)

sANtA BàRBARA (MONtsià)
Ofrena de flors i fruits al patró. (Tarda)

DILLUNS 15 

guissONA (sEgARRA)
Cervavila Inaugural dels Capvespres a la Romana. 
(Tarda)

DIMARTS 16 

CERVERA (sEgARRA)
Passejada al Barri del Carme. (Tarda)

tARRAgONA - sERRALLO (tARRAgONès)
Processó. (Tarda)

DIVENDRES 19 

CAMPOs (MALLORCA)
Festes de sa Ràpita. (Tarda)

MAsQuEFA (ANOiA)
L’Enraigada de Festa Major. (Tarda)
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DISSABTE 20 

CALONgE (BAix EMPORdà)
Passejada de gegants. (Tarda)

CARdONA (BAgEs)
Passejada de gegants. Estrena dels nous gegants. 
(Tarda)

CERVERA (sEgARRA)
Passejada al Barri dels Ametllers. (Tarda)

guissONA (sEgARRA)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

MAsQuEFA (ANOiA)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

MONCOFA (PLANA BAixA)
Marxa Lúcida contra el càncer. (Tarda)

PuigCERdà (CERdANYA)
Passejada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 21 

BEguEs (BAix LLOBREgAt)
Passejada de gegants. (Matí)

MAsQuEFA (ANOiA)
Passada de vigília, cant dels Goigs a Santa Magdalena 
i mostra de balls del seguici festiu. (Tarda)

DILLUNS 22 

CORBERA dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Passejada de gegants. (Matí)

EsPLuguEs dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Ofici de Santa Magdalena, seguici i ofrena popular. 
(Tarda)

MAsQuEFA (ANOiA)
Passada de Festa Major, ofici solemne, ofrena del 
ram de la Geganta a Santa Magdalena. (Matí)

DIMECRES 24 

Es CAstELL (MENORCA)
Passejada de gegants. (Tarda) 

LLEidA (sEgRià)
Processó dels Fanalets de Sant Jaume. (Tarda)

DIJOUS 25 

MONistROL dE MONtsERRAt - VisERtA (BAgEs)
Passada de Festa Major i ball dels gegants de 
Viserta. (Matí)

DIVENDRES 26 A DIUMENGE 28

PERPiNYà (CAtALuNYA NORd)
3a Diada d’Adifolk a Perpinyà. (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 27 

CARdONA (BAgEs)
Capvuitada. (Tarda)

LA BAtLLÒRiA (VALLès ORiENtAL)
Lluna de gegants. Passejada. (Nit)

MOià (MOiANès)
75è aniversari dels gegants. Presentació de la nova 
imatge dels gegants. (Tarda)

tORELLó (OsONA)
Dissabte de Festa Major. (Tarda)

DIUMENGE 28 

ALELLA (MAREsME)
Passejada de gegants. (Tarda)

sANt CugAt sEsgARRiguEs - titOts (ALt PENEdès)
Mostra de balls. (Matí)

DIMECRES 31

CABRERA dE MAR (MAREsME)
Emplaça’t. (Nit)

08 - AGOST
DIJOUS 1 

tORELLó (OsONA)
Passejada i balls de gegants i nans. (Matí)

DIVENDRES 2 

CALdEs dE MALAVELLA (sELVA)
Passejada de gegants. (Tot el cap de setmana)

OLiANA (ALt uRgELL)
Cercavila de l’Alba. (Nit)

DISSABTE 3 

ARgENtONA (MAREsME)
Passejada de gegants. (Tarda)

LA LLACuNA (ANOiA)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

DIUMENGE 4 

ARgENtONA (MAREsME)
Despertada de gegants, anada a ofici, cercavila a la 
benedicció. (Matí)

DIMARTS 6 

ELs PALLAREsOs (tARRAgONès)
Passejada del seguici popular. (Tarda)
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DIJOUS 8 

PREMià dE MAR (MAREsME)
Cercavila de gegants i elements festius. (Tot el dia)

DIVENDRES 9 

BRusEL·LEs (BèLgiCA)
Festa del Meyboom. (Tot el dia)

CAMPOs (MALLORCA)
Obertura de les Festes de la Mare de Déu d’agost. 
(Tarda)

sANt CLiMENt dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Cercavila del Situ. (Tarda)

DISSABTE 10 

sANt CLiMENt dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Anada a Ofici i balls de lluïment. (Matí)

sANt LLORENÇ d’HORtONs (ALt PENEdès)
Passejada del seguici. (Matí)
Passejada de gegants. (Tarda)
Espectacle Terrazel. (Nit)

sANt LLORENÇ sAVALL (VALLès OCCidENtAL)
Ballada dels Gegants Vells. (Tarda)

DIUMENGE 11 

MAiALs (sEgRià)
Presentació del nou pubillatge local. (Tarda)

DILLUNS 12 

MANLLEu (OsONA)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIMECRES 14 

AMER (sELVA)
Cercavila d’inici Festa Major. (Tarda)

ARENYs dE MAR (MAREsME)
La Nocturna. (Nit)

BAdALONA (BARCELONès)
Cercavila de Festa Major. (Nit)

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
Pregó de Festa Major. (Tarda)

BARCELONA - PLAÇA NOVA (BARCELONès)
En Cu-cut dalt del ruc. Cercavila inaugural. (Tarda)

LA BisBAL d’EMPORdà (BAix EMPORdà)
Cercavila d’Inauguració. (Tarda)

MARtORELL (BAix LLOBREgAt)
Festa Major Petita. (Tarda)
Cercanit. (Nit)

MOià (MOiANès)
Passejada de gegants. (Tarda)

DIJOUS 15 

AiguAFREdA (VALLès ORiENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

AMER (sELVA)
Cercavila de la Festa Major. (Matí)

BAdALONA (BARCELONès)
Ofici solemne de Festa Major, ballada i tornada 
d’Ofici. (Matí)

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
Matí de Festa Major. (Matí)
Seguici festiu, ofici solemne i matí de Festa Major. (Matí)
Cercavila de les colles de cultura de Gràcia. (Tarda)

LA BisBAL d’EMPORdà (BAix EMPORdà)
Passejada del seguici històric. (Matí)

L’EsQuiROL (OsONA)
Passejada de gegants. (Matí)

MARtORELL (BAix LLOBREgAt)
Ofici de Festa Major. (Matí)

MOià (MOiANès)
Passejada de gegants. (Matí)

MONtMELó (VALLès ORiENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

NAVARCLEs (BAgEs)
Ball i vermut de Festa Major. (Matí)

VALLdOREix (VALLès OCCidENtAL)
Ballada. (Matí)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Processó de la Mare de Déu d’agost. (Tarda)

DIVENDRES 16 

AMER (sELVA)
Sardana de l’Alcalde. (Nit)

ARENYs dE MAR (MAREsME)
Cercavila de Sant Roc. (Tarda)

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
Diada de Sant Roc. (Matí)

BARCELONA - PLAÇA NOVA (BARCELONès)
Ball del centenari dels gegants de Sant Roc. (Matí)
Seguici de Sant Roc. (Matí)

CA
LE

ND
AR

I D
’A

CT
IV

IT
AT

S 
20

19



27TROBADES I FESTES AMB GEGANTS, 
CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOS

CABRiLs (MAREsME)
La Troca. (Tarda)

CAstELLBisBAL (VALLès OCCidENtAL)
Seguici Popular de Festa Major. (Tarda)

MOià (MOiANès)
Mostra de cultura popular. (Tarda)

DISSABTE 17 

AMER (sELVA)
Cercavila de fi de festa. (Tarda)

CALONgE (BAix EMPORdà)
Passejada de gegants. (Tarda)

LA BisBAL d’EMPORdà (BAix EMPORdà)
Ball de gegants. (Tarda)

MOià (MOiANès)
114a Festa de l’Arbre Fruiter. (Tarda)

DIUMENGE 18 

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
La Convidada dels Gegants de Gràcia. (Matí)

FONOLLOsA (BAgEs)
6a Mostra de balls de gegants i imatgeria. (Matí)

MOLLEt dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
26a Trobada de gegants d’estiu. (Tarda)

DILLUNS 19 

tARRAgONA - NANOs NOus (tARRAgONès)
Processó de Sant Magí. (Tarda)

DIMARTS 20 

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
Passejada dels gegantons. (Matí)

tARAdELL (OsONA)
Passejada de gegants. (Nit)

DIMECRES 21 

BARCELONA - gRàCiA (BARCELONès)
Toca Dormir. (Nit)

DIJOUS 22 

sANt LLORENÇ sAVALL (VALLès OCCidENtAL)
Festa Major d’estiu. (Tot el dia)

DIVENDRES 23 

ViLAssAR dE dALt (MAREsME)
Geganit. (Nit)

DIVENDRES 23 A DILLUNS 26

 AtH (BèLgiCA)
Festa de la Ducasse. (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 24 

L’ARBOÇ (BAix PENEdès)
Passejada del seguici popular. (Tot el cap de 
setmana) 

BENiCARLó (BAix MAEstRAt)
Processó dels sants patrons Sant Bartomeu, els 
sants màrtirs Abdó i Senen i Santa Maria del Mar. 
(Tarda)

CAMPLLONg (giRONès)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

CAstELLtERÇOL (MOiANès)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

LA BAtLLÒRiA (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici popular. (Tot el dia)

PuigCERdà (CERdANYA)
Passejada de gegants. (Matí)

tORdERA (MAREsME)
Ofici solemne i carrera del cos. (Tot el dia)

ViLAssAR dE dALt (MAREsME)
Cercavila d’inici de la Festa Major. (Tarda)

DIUMENGE 25 

CAstELLtERÇOL (MOiANès)
Dansa i Ball del Ciri. (Matí)

LA ROCA dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici popular. (Matí)

LiLLA (CONCA dE BARBERà)
Passejada del seguici popular. (Matí)

sANt LLORENÇ sAVALL (VALLès OCCidENtAL)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

tARAdELL (OsONA)
Passejada de gegants. (Matí)

tAVERtEt (OsONA)
Passejada de gegants. (Matí)

tORROELLA dE MONtgRÍ (BAix EMPORdà)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

ViLAssAR dE dALt (MAREsME)
Visca els Sants Genís! (Matí)

DILLUNS 26

CAstELLtERÇOL (MOiANès)
Dansa i Ball del Ciri. (Tarda)

DIMARTS 27 

CAstELLtERÇOL (MOiANès)
Corredissa de gegants. (Nit)

DIMECRES 28 

CERVERA (sEgARRA)
Dimecres de cendra d’Aquelarre. (Nit)

MANREsA (BAgEs)
Assaig obert. (Nit)
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DIJOUS 29 

gRANOLLERs (VALLès ORiENtAL)
Pregó de Festa Major dels Blanc i Blaus. Seguici 
festiu i Ball de Giravoltes. (Tarda) 

MANREsA (BAgEs)
Miragegants. (Tarda)

DIVENDRES 30 

 dENdERMONdE (BèLgiCA)
Festa del Katuit. (Tot el dia)

MANREsA (BAgEs)
GegantNit. Passejada de gegants. (Nit)

sANt QuiRZE dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
Cercavila infanti de Festa Major. (Nit)

sANtA COLOMA dE gRAMENEt (BARCELONès)
Seguici Inaugural. (Tarda)

DISSABTE 31 

CERVERA (sEgARRA)
Aquelarre de Cervera. (Nit)

gRANOLLERs (VALLès ORiENtAL)
Convidada dels Gegants de la Ciutat. (Tot el dia)

09 - SETEMBRE
DIUMENGE 1 

MANLLEu (OsONA)
Passejada de gegants. (Tarda)

MANREsA (BAgEs)
Seguici d’autoritats i ballada d’imatgeria. (Matí)

DIVENDRES 6

LLiNARs dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici i anada a ofici. (Tot el dia)

MAó (MENORCA)
Festes de la Mare de Déu de Gràcia (Tot el dia)

sABAdELL (VALLès OCCidENtAL)
Passejada de gegants. (Tarda)

sANtA BàRBARA (MONtsià)
Passejada de gegants. (Tot el dia)

DIVENDRES 6 A DIUMENGE 15

CAtALuNYA
47es Jornades Internacionals Folklòriques de 
Catalunya. (Tot el dia)

DISSABTE 7 

BREdA (sELVA)
Cercavila de Festa Major. (Tot el cap de setmana) 

CARdONA (BAgEs)
Cercavila nocturna. (Nit)

LA LLAgOstA (VALLès ORiENtAL)
Cercavila d’inici de la Festa Major. (Tarda)

MONtBLANC - AMiCs (CONCA dE BARBERà)
Béu les Bèsties, amb la Mulassa. (Nit)

RuBÍ (VALLès OCCidENtAL)
Trobada d’imatgeria. (Tot el cap de setmana)

ViC - RiERA (OsONA)
Cercavila de les festes del Barri del Remei de Vic. 
(Tarda)

DIUMENGE 8 

BARCELONA - sANt AdRià (BARCELONès)
Trobada de gegants. (Matí)

CANEt dE MAR (MAREsME)
Pujada a la Misericòrdia i ofrena a la Verge. (Tarda)

MONtBLANC - AMiCs (CONCA dE BARBERà)
La Convidada dels Veguers. (Tarda)

MONtBLANC (CONCA dE BARBERà)
Matines. (Matí)
Ofici i actuació del seguici popular. (Matí)

PuigCERdà (CERdANYA)
Passejada de gegants. (Matí)

sALLENt (BAgEs)
Ballada de gegants i nans. (Matí)

DILLUNS 9 

MONtBLANC - AMiCs (CONCA dE BARBERà)
Ofici i sortida del seguici festiu. (Matí)

MONtBLANC (CONCA dE BARBERà)
Sortida del seguici petit. (Tarda)
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tàRREgA (uRgELL)
Aplec de Sant Eloi. (Matí)

DIMARTS 10 

BREdA (sELVA)
Pujada a Santa Anna. (Nit) 

CARdONA (BAgEs)
Trobada de gegantons. (Tarda)

EsPLuguEs dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Pujada a Montserrat. (Tarda)

Puig-REig (BERguEdà)
Al poble, Puig-Reig. (Tarda)

DIMECRES 11 

AViNYó (BAgEs)
Pujada a la Torre dels Soldats. (Matí)

BAdALONA (BARCELONès)
Mostra de balls. (Matí)

BARBERà dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
Actuació especial dels Cavallets de Barberà. (Matí)

CANOVELLEs (VALLès ORiENtAL)
Mostra de balls. (Matí)

LA LLAgOstA (VALLès ORiENtAL)
Activitats geganteres. (Matí)

MARtORELL (BAix LLOBREgAt)
Enlairament de la senyera a Les Torretes. (Matí)

PREMià dE dALt (MAREsME)
Cercavila i ball d’homenatge. (Matí)

sANt BOi dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Ofrena a la tomba de Rafael de Casanova. (Matí)

sANt FRuitós dE BAgEs (BAgEs)
Passejada de gegants. (Matí)

sANt QuiRZE dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
Ofrena floral. (Matí)

tORELLó (OsONA)
Passejada de gegants. (Matí)

DIVENDRES 13 

MONtORNès dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici d’inici. (Tarda)

sABAdELL - gRàCiA (VALLès OCCidENtAL)
Cercavila de torxes. (Nit)

DISSABTE 14 

COLLBAtó (BAix LLOBREgAt)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

PREMià dE dALt (MAREsME)
Trobada de gegants. (Tarda)

sANt JuLià dE CERdANYOLA (BERguEdà)
Passejada de gegants. (Matí)

tORELLó (OsONA)
Festes de Rocaprevera. Passejada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 15 

ARgENtONA (MAREsME)
Despertar amb els gegants i acompanyament als 
avis. (Matí)

tORELLó (OsONA)
Festes de Rocaprevera. Passejada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 15 A DIMARTS 24

BARCELONA - CAsA CARitAt (BARCELONès)
Exposició del seguici popular de Barcelona al Palau 
de la Virreina. (Tot el dia)

DIJOUS 19 

tARRAgONA - NANOs NOus (tARRAgONès)
Cercavila de Santa Tecla Petita. (Tarda)

DIVENDRES 20 

L’AMEtLLA dE MEROLA (BERguEdà)
Passejada de gegants i mostra de balls. (Tot el cap 
de setmana) 

BARCELONA - CAsA CARitAt (BARCELONès)
Toc d’Inici i seguici inaugural. (Tarda)

EsPLuguEs dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Seguici del Pregó. (Nit)

DISSABTE 21 

CERVELLó (BAix LLOBREgAt)
Exposició. (Tarda)

EsPLuguEs dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Passejada del seguici popular. (Tarda)
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DIUMENGE 22 

L’AMEtLLA dE MEROLA (BERguEdà)
Ballada de nans, cascavells i gegants. (Tarda) 

ARBÚCiEs (sELVA)
Aplec de La Capella.  (Tarda)

CERVELLó (BAix LLOBREgAt)
Aplec i pujada de Santa Maria de Cervelló. (Matí)

CERVERA (sEgARRA)
Passejada del seguici festiu. (Matí)

tARRAgONA - NANOs NOus (tARRAgONès)
Cercavila de la vígilia de Santa Tecla. (Tarda)

DILLUNS 23 

CERVERA (sEgARRA)
Seguici infantil de Festa Major. (Tarda)

REus (BAix CAMP)
Passejada del seguici petit. (Tarda)

tARRAgONA - NANOs NOus (tARRAgONès)
Anada i tornada d’Ofici. (Matí)
Fes-te una foto amb els Nanos Nous de Tarragona. 
(Matí). La Professó del Braç de Santa Tecla. (Tarda)

DIMARTS 24 

BARCELONA (BARCELONès)
Seguici de la Mercè. (Matí)

BORRiANA (PLANA BAixA)
Processó de la Mercé. (Tarda)

REus (BAix CAMP)
Sortida del Seguici Festiu. (Tarda)

DIMECRES 25 

REus (BAix CAMP)
Baixada del seguici festiu al Santuari. (Matí)
Ballades del seguici festiu. (Tarda)

DIVENDRES 27 

LLEidA (sEgRià)
Anem de Festa! (Tarda)

DIVENDRES 27 A DIUMENGE 13

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Exposició “75 anys de nanos i gegants.” (Tarda)

DISSABTE 28 

CANOVELLEs (VALLès ORiENtAL)
Balls de les entitats del municipi. (Matí)

CORNELLà dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Passejada de gegants. (Tarda)

EL PRAt dEL LLOBREgAt 
sANt COsME i sANt dAMià (BAix LLOBREgAt)
Estrena dels nous gegants de la parròquia. (Tarda)

giRONA - sANtA EugèNiA dE tER (giRONès)
Espectacle “La llegenda del Pont del Dimoni”. 
(Tarda)

gRANOLLERs (VALLès ORiENtAL)
9a Diada dels Sants Metges. (Tarda)

LA BisBAL d’EMPORdà (BAix EMPORdà)
400 anys de l’Àliga. Trobada d’àligues. (Tarda)

MOLiNs dE REi (BAix LLOBREgAt)
Passada dels Gegants Nous. (Tarda)

DIUMENGE 29 

CAstELLAR dEL Riu - EsPiNALBEt (BERguEdà)
Passejada dels gegants. (Matí)

LLEidA (sEgRià)
Seguici de les Festes de la Tardor. (Matí)

MOLiNs dE REi (BAix LLOBREgAt)
Ballada dels Gegants Vells davant l’alcalde. (Matí)
Tarda Gegant al Racó. (Tarda)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Aniversari Carta Pobla Vinaròs. (Tarda)
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10 - OCTUBRE
DISSABTE 5 

RiudECOLs (BAix CAMP)
Festa Major de la Mare de Déu del Roser. (Matí)

sANt BOi dE LLOBREgAt - CAsABLANCA (BAix LLOBREgAt)
Barrejant. (Matí)

DIUMENGE 6 

BALsARENY (BAgEs)
Ballada de gegants a la Festa de la gent gran. 
(Matí)

FONOLLOsA (BAgEs)
Fira del Menestral. (Matí)

Puig-REig (BERguEdà)
Ballades. (Matí)

DIMECRES 9 

BENiCARLó (BAix MAEstRAt)
Processó cívica i acte institucional. (Matí)

BORRiANA (PLANA BAixA)
Desfilada del 9 d’octubre. (Matí)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt)
Nanos al carrer. (Tot el dia)

DIJOUS 10 

BARCELONA - BEsós i EL MAREsME (BARCELONès)
10a Mostra d’entitats del barri. (Matí)

DISSABTE 12 

CALLÚs (BAgEs)
Passejada de gegants. (Matí)

DISSABTE 12 A DIUMENGE 13

BREdA (sELVA)
Passejada de gegants. (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 19 

RuBÍ (VALLès OCCidENtAL)
Mostra de balls. (Tot el dia)

DIUMENGE 20 

LA LLAgOstA (VALLès ORiENtAL)
Caminada contra el càncer de mama. (Matí)

MONtBLANC (CONCA dE BARBERà)
Cercavila de bestiari infantil. (Matí)

DISSABTE 26 

BARCELONA - CAsC ANtiC (BARCELONès)
16a Ballada de gegants històrics de Santa Maria 
del Mar. (Tarda)

MONistROL dE MONtsERRAt - VisERtA (BAgEs)
Passada dels gegants de Viserta pel firal. (Tarda)

tORdERA (MAREsME)
Fira del conte. (Tot el dia)

tORELLó (OsONA)
50è Aniversari Llar d’Infans Blancaneus. Passejada 
de gegants. (Matí)

DIUMENGE 27 

sANt JOAN dE ViLAtORRAdA (BAgEs)
Inaguració de la fira i ballada de gegants. (Matí)

11 - NOVEMBRE
DIVENDRES 1 

HOstALRiC (sELVA)
Passejada de gegants. (Tarda)

OLiANA (ALt uRgELL)
Mostra de balls de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 3 

ARBÚCiEs (sELVA)
Seguici popular de la Festa del Flabiol. (Matí)

DISSABTE 9 

sANt BOi dE LLOBREgAt - CAsABLANCA (BAix LLOBREgAt)
Castanyada de Casablanca, amb la participació 
dels gegants. (Tarda)

ViC - sANtA ANNA (OsONA)
Castanyada de Santa Anna. Passejada de gegants. 
(Tarda)

DIUMENGE 10 

CALONgE (BAix EMPORdà)
Passejada de gegants. (Matí)

DISSABTE 16 

BARCELONA - sANt ANdREu dE PALOMAR (BARCELONès)
Cercavila prèvia de Festa Major. (Tarda)

MAiALs (sEgRià)
Fira de l’Oli Verd. Cercavila d’inauguració. (Matí)

DISSABTE 16 A DIVENDRES 29

BARCELONA - sANt ANdREu dE PALOMAR (BARCELONès)
7a Mostra d’imatgeria festiva. (Tot el dia)

DIUMENGE 17 

LA LLAgOstA (VALLès ORiENtAL)
La Marató de TV3. Zumba gegant. (Matí)

L’EsQuiROL (OsONA)
Passejada de gegants. (Matí)
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DILLUNS 18 

LLOREt dE MAR (sELVA)
Ofrena floral i ballada a l’altar dels gegants de la 
Colla Gegantera de Lloret de Mar.  (Matí)

DIJOUS 21

sANt LLORENÇ sAVALL (VALLès OCCidENtAL)
Mostra de balls. (Tot el dia)

DIVENDRES 22 

sANt CLiMENt dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Inici i Esclat de Festa Major. (Tarda)

DISSABTE 23 

sANt CLiMENt dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Anada a Ofici i balls de lluïment. (Matí)

DIUMENGE 24 

CANOVELLEs (VALLès ORiENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

sANt CLiMENt dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Cercavila de Festa Major i balls de lluïment. (Matí)

VALLgORguiNA (VALLès ORiENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

DIVENDRES 29 

BARCELONA - sANt ANdREu dE PALOMAR (BARCELONès)
Anada a Ofici. (Tarda)

DISSABTE 30 

BARCELONA - sANt ANdREu dE PALOMAR (BARCELONès)
Passada dels gegants convidats. (Matí)
Esclat Andreuenc de Festa Major. (Tarda)

LLiNARs dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
Va de Bèsties. (Tarda)

tORROELLA dE MONtgRÍ (BAix EMPORdà)
Cercavila de foc amb el Drac de Torroella. (Tarda)

DISSABTE 30 A DIUMENGE 22

BARCELONA - CiutAt VELLA (BARCELONès)
Fira de Santa Llúcia. Sortides de la Carassa de 
Nadal. (Matí)

12 - DESEMBRE
DIUMENGE 1 

BARCELONA - sANt ANdREu dE PALOMAR (BARCELONès)
Sortida de l’església del seguici festiu. (Matí)

tORROELLA dE MONtgRÍ (BAix EMPORdà)
Passejada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 8 

AiguAFREdA (VALLès ORiENtAL)
Passejada de gegants. (Matí)

BARCELONA - sANt ANdREu dE PALOMAR (BARCELONès)
Adéu Andreu! (Tarda)

L’ARBOÇ (BAix PENEdès)
Exposició de la gegantona puntaire Teresina. (Matí)

sANt MARÇAL (ALt PENEdès)
Passejada de gegants. (Matí)

DISSABTE 14 

MARtORELL (BAix LLOBREgAt)
Cercavila de Nadal amb el seguici popular. (Tarda)

MONCOFA (PLANA BAixA)
Cercavila de la Carta Pobla. (Tarda)

ViC - sANtA ANNA (OsONA)
Passejada de gegants. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 15 

CALELLA (MAREsME)
Cercavila per la Marató de TV3. (Matí)

guissONA (sEgARRA)
Cercavila per la Marató de TV3. (Matí)

HOstALRiC (sELVA)
Cercavila per la Marató de TV3. (Matí)

LA BAtLLÒRiA (VALLès ORiENtAL)
Passejada del seguici popular. (Tot el dia)

MANLLEu (OsONA)
Mostra de balls per la Marató de TV3. (Matí)

sALLENt (BAgEs)
Cercavila dels gegantons. (Matí)

tORdERA (MAREsME)
Cercavila la Marató de TV3. (Tot el dia)
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DIVENDRES 20 

CAMPOs (MALLORCA)
Passejada de gegants. (Matí)

L’HOsPitALEt dE LLOBREgAt - FLORidA (BARCELONès)
Passejada de gegants amb Papa Noel. (Tarda)

DISSABTE 21 

ViC - sANtA ANNA (OsONA)
Passejada de gegants. (Tarda)

sANtA COLOMA dE gRAMENEt (BARCELONès)
L’Arribada de la Festa. (Tarda)

DIMARTS 31 

CENtELLEs (OsONA)
Passejada de gegants. (Matí)

sANtA COLOMA dE gRAMENEt (BARCELONès)
Cercavila de Festa Major. (Tarda)

DIMARTS 31 
L’HOME DELS NASSOS
Cada 31 de desembre, l’últim dia de l’any, surt 
l’Home dels Nassos. És un personatge que té 
tants nassos com dies disposa l’any. En alguns 
llocs costa de trobar-lo però en d’altres es 
passeja públicament: Barcelona (Ciutat Vella, 
Nou Barris i Gràcia), Balaguer, Calella, Castell-
Platja d’Aro, El Prat de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, La Jonquera, L’Hospitalet de 
Llobregat, Lleida, Malgrat de Mar, Mollerussa, 
Montblanc, Montornès del Vallès, Móra la 
Nova, Olesa de Montserrat, Olot,, El Prat del 
Llobregat, Reus, Riudoms, Sant Boi de Llobregat, 
Tarragona, Terrassa, Torroella de Montgrí, Valls, 
Vinaròs, Xert, entre d’altres.

(De dalt a baix) Home dels Nassos de Barcelona, Home dels 
Nassos de Tarragona i Home dels Nassos de Reus
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01 - GENER
DIUMENGE 13 

ARgENtONA (MAREsME)
Trobada de gegants. (Matí)

DIVENDRES 18 

sANt ViCENÇ dELs HORts (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants d’escoles. (Tarda)

DISSABTE 19 

CABRERA dE MAR (MAREsME)
Convidada dels Senyors de Burriac. (Tarda)

LEs BORgEs BLANQuEs (gARRiguEs)
Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 20 

MOLLEt dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
25a Trobada de gegants. (Matí)

sANt ViCENÇ dE MONtALt (MAREsME)
Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

DISSABTE 26 

CAstELLBisBAL (VALLès OCCidENtAL)
Passejada de gegants internacionals. (Tarda)

DIUMENGE 27 

CAstELLBisBAL (VALLès OCCidENtAL)
28a Trobada de gegants de Castellbisbal i trobada 
internacional de gegants músics. (Matí)

02 - FEBRER
DISSABTE 2 

BORRiANA (PLANA BAixA, PAÍs VALENCià)
12è Aplec de gegants i cabuts. (Tot el dia)

LA LLàNtiA (MAREsME)
Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 9

BARCELONA - sAgRAdA FAMÍLiA (BARCELONès)
Trobada de gegants i gegantons. (Matí) 

DIUMENGE 10 

BARCELONA - CAsA CARitAt (BARCELONès)
Centenari dels Gegants del Corpus. Passejada i 
balls de gegants de carnaval i del Corpus. (Tarda)

BARCELONA (BARCELONès)
37a Trobada de gegants de Ciutat Vella i Seguici 
de Santa Eulàlia. (Matí)

PALLEJà (BAix LLOBREgAt)
25a Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 17 

NAVARCLEs (BAgEs)
Trobada de gegants. (Matí)

03 - MARÇ
DIUMENGE 3 

BARCELONA - RAVAL (BARCELONès)
Trobada de gegants. (Matí)

sANt FRuitós dE BAgEs (BAgEs)
Trobada de gegants. (Tot el dia)

DIUMENGE 10 

sANtA PERPètuA dE MOgOdA (VALLès OCCidENtAL)
Trobada gegants. (Matí)

DIUMENGE 17 

AViNYó (BAgEs)
Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 24 

LA LLAgOstA (VALLès ORiENtAL)
10a Trobada de gegants. (Matí)

MANREsA - POBLE NOu (BAgEs)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 30 A DIUMENGE 31

sALLENt (BAgEs)
Alça’t - Festa dels gegants i nans de Sallent. (Tot 
el cap de setmana)

DIUMENGE 31 

uLLAstRELL (VALLès OCCidENtAL)
Trobada de gegants. (Matí)

04 - ABRIL
DISSABTE 6 

CAPELLAdEs (ANOiA)
120è Aniversari dels gegants de Capellades. 
(Tarda)
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iVARs d’uRgELL (PLA d’uRgELL)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 7 

guARdiOLA dE BERguEdà (BERguEdà)
22a Trobada Comarcal Bages-Berguedà. (Matí)

MAtARó - sALEssiANs (MAREsME)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 13 

ViC (OsONA)
Trobada de gegants, llúpies i bestiari. (Tarda)

DIUMENGE 14 

sÚRiA - POBLE VELL (BAgEs)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 27 

BARCELONA - sAgRAdA FAMÍLiA (BARCELONès)
Trobada de gegants. (Tot el dia) 

HOstALRiC (sELVA)
Trobada de gegants. (Tarda)

LLiÇà dE VALL (VALLès ORiENtAL)
30a Trobada de gegants. (Tot el dia)

MANLLEu (OsONA)
Trobada de gegants. (Tarda)

tARRAgONA - sAgRAt COR (tARRAgONès)
Trobada gegantera. (Tarda)

DIUMENGE 28 

ARENYs dE MuNt (MAREsME)
Trobada de gegants. (Matí)

BALsARENY (BAgEs)
18a Trobada de gegants. (Matí)

CANEt dE MAR - tuRó dEL dRAC (MAREsME)
21a Trobada de gegants d’escola de Catalunya. 
(Tot el dia)

L’HOsPitALEt dE LLOBREgAt - FLORidA (BARCELONès)
Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

LLAgOstERA (giRONès)
9a Trobada Comarcal de les comarques del 
Gironès i el Pla de l’Estany. (Matí)

MANREsA (BAgEs)
8a Trobada de gegants. (Matí)

sANt QuiRZE dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
3a Diada Albert Beltran Hilari. (Matí)

ViLAFANt (ALt EMPORdà)
Trobada de gegants. (Matí)

05 - MAIG
DIMECRES 1 

L’HOsPitALEt dE LLOBREgAt - sANt JOsEP (BARCELONès)
Trobada de gegants. (Matí)

MAiALs (sEgRià)
17a Trobada de gegants. (Matí)

ViLAssAR dE dALt (MAREsME)
37a Trobada de Gegants. 20è aniversari d’en Pere 
Màrtir i la Genisa. (Matí)

DISSABTE 4 

BAdALONA (BARCELONès)
Badagegants 2019. 40è aniversari de les Festes de 
Maig. (Tarda)

CELRà (giRONès)
8a Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

FiguEREs (ALt EMPORdà)
Trobada de gegants. (Tarda)
Trobada de gegants. (Tot el dia)

NAVàs (BAgEs)
Trobada de gegants. (Tarda)

sANtA MARiA (MALLORCA, iLLEs BALEARs)
Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 4 A DIUMENGE 5

sANt JOAN dE LEs ABAdEssEs (RiPOLLès)
26a Vila Gegantera de les comarques gironines. 
(Tot el cap de setmana)
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DIUMENGE 5 

AMER (sELVA)
20a Trobada de gegants. (Tot el dia)

CABRiLs (MAREsME)
Trobada de gegants. (Matí)

CAstELLNOu dE sEANA (PLA d’uRgELL)
Trobada de gegants. (Matí)

tARRAgONA - dOMiNiQuEs (tARRAgONès)
10è aniversari dels nous Sol i Lluna. (Matí)

DISSABTE 11 

LA LLACuNA (ANOiA)
25a Trobada de gegants i capgrossos. (Tarda)

LLiNARs dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 12 

CAMPOs (MALLORCA, iLLEs BALEARs)
Trobada gegantera. (Matí)

tàRREgA (uRgELL)
32a Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

DISSABTE 18 

CERVELLó (BAix LLOBREgAt)
21a Trobada de gegants. (Tarda)

COLLBAtó (BAix LLOBREgAt)
34a Trobada de gegants. (Tarda)

ELs PALLAREsOs (tARRAgONès)
15è aniversari d’en Vador i la Tiana. 40è aniversari 
dels capgrossos. (Tarda)

MOLLERussA (PLA d’uRgELL)
Trobada de gegants. (Tarda)

sANt BOi dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
30a Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 18 A DIUMENGE 19

MONtBLANC - AMiCs (CONCA dE BARBERà)
25è aniversari dels Amics dels Gegants de 
Montblanc. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 19 

BARCELONA - guiNARdó (BARCELONès)
Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

CAstELLdEFELs (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

EL PORt dE LA sELVA (ALt EMPORdà)
Trobada de gegants. (Matí)

MAsQuEFA (ANOiA)
32a Trobada de gegants. (Matí)

sANt CugAt dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
7a Cercavila d’escoles. (Matí)

DISSABTE 25 

RuBÍ - tEREsA ALtEt (VALLès OCCidENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

ViC - RiERA (OsONA)
27a Trobada de gegants. 25è Aniversari d’en 
Guillem i la Caterina. (Tarda)

DIUMENGE 26 

BARCELONA - BARCELONEtA (BARCELONès)
28a Trobada de gegants. (Matí)

06 - JUNY
DISSABTE 1 

BREdA (sELVA)
Trobada de gegants. (Tarda)

EL PONt dE ViLOMARA (BAgEs)
Trobada de gegants. (Tarda)

EL PRAt dE LLOBREgAt - MARE dE d. dEL CARME. 
(BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants. (Tarda)

ViLANOVA dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
25è Aniversari de l’Esteve i la Quitèria. (Tarda)

DISSABTE 1 A DIUMENGE 2

 MAAstRiCH (PAïsOs BAixOs)
Trobada internacional de gegants. 50 anys del 
gegant Gigantius. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 2 

CORBERA dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants. (Matí)

PuigCERdà - gEgANts VELLs (CERdANYA)
Trobada de gegants. (Matí)

DIVENDRES 7 

BARCELONA - BEsÒs i EL MAREsME (BARCELONès)
3a Trobada de gegants. (Tarda)

DIVENDRES 7 A DIUMENGE 9

CAstELLBisBAL (VALLès OCCidENtAL)
32a Ciutat Gegantera de Catalunya. 
(Tot el cap de setmana)
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DISSABTE 8 

LLAgOstERA (giRONès)
23a Trobada de gegants. (Tarda)

sANt FELiu sAssERRA (BAgEs)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 9 

LA gARRigA (VALLès ORiENtAL)
30a Trobada de gegants. (Matí)

PuigCERdà (CERdANYA)
Trobada de gegants. (Matí)

sABAdELL - CREu ALtA (VALLès OCCidENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIMECRES 12 

MALgRAt dE MAR (MAREsME)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 15 

BALsARENY - ELs K + sONEN (BAgEs)
7a Trobada de gegants. 5è aniversari de la Blanca 
de Bell-lloc i homenatge a Toni Mujal. (Tarda)

CORNELLà dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants del Corpus. (Tarda)

sANt CLiMENt dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
Cloenda de la 31a Ciutat Gegantera de Catalunya. 
(Tarda)

DIUMENGE 16 

CALELLA (MAREsME)
Trobada de gegantons. (Tot el cap de setmana)

L’ARBOÇ (BAix PENEdès)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 22 

OLEsA dE MONtsERRAt (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 29 

BARCELONA - CAsC ANtiC (BARCELONès)
27a Trobada de gegants. (Tarda)

giRONA - CAixA dE tRONs (giRONès)
7a Trobada de gegants. (Tarda)

iguALAdA - sANtA CAtERiNA (ANOiA)
7a Trobada de gegants. (Tarda)

sANt PERE dE ViLAMAJOR (VALLès ORiENtAL)
Cercavila  de Festa Major. (Nit)

ViNARÒs (BAix MAEstRAt, PAÍs VALENCià)
75è aniversari dels Gegants vells i Nanos de la 
família burgesa i IV trobada de la Federació 
Valenciana de Nanos i Gegants. (Tot el dia)

DIUMENGE 30 

CALLÚs (BAgEs)
Trobada de gegants. (Matí)

CANEt dE MAR (MAREsME)
34a Trobada de gegants i capgrossos. (Tot el dia)

MONtMELó (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants. (Matí)

sANt BOi dE LLOBREgAt - CAsABLANCA (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants. (Matí)

sANt CugAt dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
33a Trobada de gegants. (Tarda)

sANt JuLià dE CERdANYOLA (BERguEdà)
Trobada de gegants. (Matí)

07 - JULIOL
DISSABTE 6 

L’HOsPitALEt dE LLOBREgAt - FLORidA (BARCELONès)
Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

RuBÍ (VALLès OCCidENtAL)
26a Trobada de gegants i capgrossos. (Tarda)

suBiRAts (ALt PENEdès)
Trobada de gegants. (Tot el dia)

ViC (OsONA)
Xurricada. Trobada de gegants i bestiari de tot 
Vic.  (Tarda)

DIUMENGE 7 

ARENYs dE MAR (MAREsME)
Trobada de gegants. (Tarda)

BARBERà dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
Trobada de gegants. (Matí)

LLAdó (ALt EMPORdà)
Trobada de gegants. (Matí)
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DISSABTE 13 

CALONgE (BAix EMPORdà)
Trobada de gegants. (Tarda)

CAstELLtERÇOL (MOiANès)
Trobada de gegants. (Tarda)

EsPARREguERA (BAix LLOBREgAt)
17a Trobada de gegants. (Tarda)

gOLMÉs (PLA d’uRgELL)
Trobada de gegants. (Tarda)

L’EsQuiROL (OsONA)
Trobada de gegants. (Tarda)

PALLEJà (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants. (Tarda)

sOLsONA - CARNAVAL (sOLsONès)
20è Aniversari dels geganters del carnaval. (Tot 
el dia)

tORdERA (MAREsME)
32a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 14 

MONistROL dE MONtsERRAt - VisERtA (BAgEs)
Trobada de gegants i passada. (Tarda)

tARRAgONA - sERRALLO (tARRAgONès)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 20 

BENiCARLó (BAix MAEstRAt, PAÍs VALENCià)
29a Trobada de gegants i cabuts. (Tarda)

CANOVELLEs (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

L’EsPLugA dE FRANCOLÍ (CONCA dE BARBERà)
Trobada de gegants. (Tarda)

sANt ANdREu dE LLAVANEREs (MAREsME)
Trobada de gegants. (Tarda)

sANt ViCENÇ dELs HORts (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants. (Tarda)

tAVERtEt (OsONA)
13a Trobada de gegants. (Tarda)

DIMECRES 24 

MAtARó (MAREsME)
Gegantada. Cercavila de gegants de tota la ciutat. 
(Tarda)

DISSABTE 27 

BARCELONA - sANt JAuME (BARCELONès)
11a Trobada de gegants. (Tarda)

BRàFiM (ALt CAMP)
Trobada de gegants. (Tarda)

EL ViLOsELL (gARRiguEs)
Trobada de gegants . (Tarda)

sANt LLORENÇ d’HORtONs (ALt PENEdès)
Trobada de gegants. (Tarda)

sANt POL dE MAR (MAREsME)
34a Trobada de gegants. (Tarda)

VALLs - PEsigOLLA (ALt CAMP)
Trobada de gegants. (Tarda)

ViC - sANtA ANNA (OsONA)
31a Trobada de gegants. 35è aniversari dels 
gegants de Santa Anna.  (Tarda)

DIUMENGE 28 

ARBÚCiEs (sELVA)
Trobada de gegants. (Matí)

MOià (MOiANès)
Trobada de gegants. (Matí)

POLLENÇA (MALLORCA, iLLEs BALEARs)
Trobada de gegants. (Tarda)

08 - AGOST
DIVENDRES 2 

CABRERA dE MAR (MAREsME)
Convidada dels Senyors de Burriac. (Tarda)

DISSABTE 3 

ANdORRA LA VELLA (ANdORRA)
Trobada de gegants. (Tarda)

ELs PALLAREsOs (tARRAgONès)
Despertada dels gegants. (Nit)

L’ALBÍ (gARRiguEs)
Trobada de gegants. (Tarda)

OLiANA (ALt uRgELL)
29a Trobada de gegants. (Tarda)

sANt EstEVE dE PALAutORdERA (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 4 

ViLALLOBENt (CERdANYA)
10è Aniversari dels Gegants Nous i trobada. 
(Tot el dia)
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DISSABTE 10 

sANtA susANNA (MAREsME)
21a Trobada de gegants. (Tarda)

tARRAgONA - tORROJA (tARRAgONès)
Trobada de gegants i nans. (Tarda)

DIJOUS 15 

BARCELONA - PLAÇA NOVA (BARCELONès)
38a Trobada i ball de gegants. (Tarda)

DISSABTE 17 

BENiCARLó (BAix MAEstRAt, PAÍs VALENCià))
4a Cercavila de gegants convidats a les Festes 
Patronals. (Tarda)

DIUMENGE 18 

CAstELLBisBAL (VALLès OCCidENtAL)
La Tarda dels 25. (Tarda)

tARRAgONA - NANOs NOus (tARRAgONès)
L’Arribada de l’Aigua de Sant Magí. (Tarda)

DISSABTE 24 

LA sEu d’uRgELL (ALt uRgELL)
28a Trobada de gegants. (Tarda)

sANtA MARiA d’OLó (MOiANès)
Trobada de gegants i pujada a la Costa. (Tarda)

DIUMENGE 25 

tORtOsA (BAix EBRE)
Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 31 

BLANEs (sELVA)
21a Trobada de gegants. (Tarda)

L’AMEtLLA dE MEROLA (BERguEdà)
Inici de la Festa Major. Trobada de gegants. (Tarda)

LEs BORgEs BLANQuEs (gARRiguEs)
36a Trobada de gegants, grallers i correfocs de les 
Borges Blanques. (Tarda)

MANREsA (BAgEs)
Trobada de gegants. (Tarda)

MONCOFA (PLANA BAixA, PAÍs VALENCià)
5a Trobada de gegants i cabuts. (Tarda)

PiNEdA dE MAR (MAREsME)
Trobada de gegants. (Tarda)

sANgÜEsA (NAVARRA)
Concentración de gigantes. (Matí)

sANt QuiRZE dEL VALLès (VALLès OCCidENtAL)
35a Trobada de gegants. (Tarda)

sANtA COLOMA dE gRAMENEt (BARCELONès)
Trobada de gegants. (Tarda)

tORà (sEgARRA)
Trobada de gegants. (Tarda)

09 - SETEMBRE
DIUMENGE 1 

ARtÉs (BAgEs)
Trobada de gegants. (Matí)

CENtELLEs (OsONA)
40a Trobada de gegants. (Matí)

LA ROCA dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
29a Trobada de gegants. (Matí)

sANt HiPÒLit dE VOLtREgà (OsONA)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 7

sANt CELONi (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 8 

ALELLA (MAREsME)
Trobada de la Verema. (Matí)

CARdONA (BAgEs)
Trobada de gegants. (Matí)

guissONA (sEgARRA)
Trobada de gegants. (Matí)

DIMECRES 11 

MONtMAJOR (BERguEdà)
Trobada de gegants. (Matí)
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DISSABTE 14 

PALMA dE MALLORCA - LA sALA 
(MALLORCA, iLLEs BALEARs)
23a Trobada de gegants. (Matí)

REus (BAix CAMP)
Trobada de gegants. (Tarda)

sABAdELL - gRàCiA (VALLès OCCidENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

VALLdOREix (VALLès OCCidENtAL)
Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 14 A DIUMENGE 15

PONts (NOguERA)
Trobada de gegants. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 15 

BEguEs (BAix LLOBREgAt)
1a Trobada de gegants. (Matí)

CANEt dE MAR (MAREsME)
Trobada de gegants. (Matí)

MONtORNès dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
30a Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 21 

CALdERs (MOiANès)
Trobada de gegants. (Tarda)

CERVERA (sEgARRA)
38a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 22 

EsPLuguEs dE LLOBREgAt (BAix LLOBREgAt)
35a Trobada de gegants. (Matí)

VALLgORguiNA (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

DIUMENGE 22 A DISSABTE 28

CALELLA (MAREsME)
Trobada de gegants. (Tot el cap de setmana)

DILLUNS 23 A DIMARTS 24

BARCELONA - sAgRAdA FAMÍLiA (BARCELONès)
Cavalcada de la Mercè. (Tot el dia)

DISSABTE 28 

tORdERA (MAREsME)
29a Trobada Comarcal del Maresme. (Tarda)

DIUMENGE 29 

CORÇà (BAix EMPORdà)
22a Trobada de gegants. (Matí)

EL PRAt dEL LLOBREgAt - sANt COsME i sANt dAMià 

(BAix LLOBREgAt)
Bateig dels nous gegants de la parròquia. (Matí)

MOLiNs dE REi (BAix LLOBREgAt)
34a Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

tARAdELL (OsONA)
26a Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

10 - OCTUBRE
DISSABTE 5 

CALdEs dE MALAVELLA (sELVA)
Trobada de gegants. (Tarda)

LLEidA - gARRiguEs (sEgRià)
28a Trobada de gegants. (Tarda)

MARtORELL (BAix LLOBREgAt)
Cercavila del Most amb el seguici popular. (Tarda)

tORELLó (OsONA)
33a Trobada de gegants. (Tarda)

DIUMENGE 6 

BARCELONA - sARRià (BARCELONès)
16a Trobada de gegants. (Matí)

LA BAtLLÒRiA (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

tORNABOus (uRgELL)
Trobada de gegants. (Matí)

VERdÚ (uRgELL)
4a Trobada de gegants de la Verema.  (Matí)



42 CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2019

DIMARTS 8 

MALgRAt dE MAR (MAREsME)
Trobada de gegants (Tarda)

DISSABTE 12 

sANt FELiu dE LLOBREgAt - CiutAt (BAix LLOBREgAt)
Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 13 

CALdEs dE MONtBui (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants. (Matí)

DIMARTS 15 

BARCELONA - BEsÒs i EL MARsME (BARCELONès)
Aniversari del Besòs i la Maresma. (Matí)

DISSABTE 19 

LA LLAgOstA (VALLès ORiENtAL)
Cursa de gegantes. (Tarda)

DIUMENGE 20 

CAstELLAR dEL Riu - EsPiNALBEt (BERguEdà)
Trobada de gegants. (Matí)

sANt CugAt sEsgARRiguEs - titOts (ALt PENEdès)
Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 27 

ROdA dE tER (OsONA)
Trobada de gegants. (Matí)

sANt PERE MOLANtA (ALt PENEdès)
Trobada de gegants. (Matí)

11 - NOVEMBRE
DIUMENGE 3 

sANt EstEVE dE PALAutORdERA (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants. (Matí)

DISSABTE 9 

ARENYs dE MuNt (MAREsME)
Trobada de gegants. (Tarda)

DISSABTE 9 A DIUMENGE 10

sANt JOAN dE ViLAtORRAdA (BAgEs)
37a Trobada de gegants. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 10 

Puig-REig (BERguEdà)
38a Trobada de gegants. (Matí)

tEià (MAREsME)
32a Trobada de gegants i capgrossos. (Matí)

DISSABTE 16 A DIUMENGE 17

LLOREt dE MAR (sELVA)
Trobada de gegants. (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 24 

AiguAFREdA (VALLès ORiENtAL)
Trobada de gegants. (Matí)

sANt LLORENÇ sAVALL (VALLès OCCidENtAL)
Trobada de gegants.  (Matí)

12 - DESEMBRE
DIUMENGE 1 

BARCELONA - sANt ANdREu dE PALOMAR (BARCELONès)
Trobada de gegants. (Matí)

LA ROCA dEL VALLès (VALLès ORiENtAL)
10a Història dels gegants. (Matí)

sANt ANdREu dE LLAVANEREs (MAREsME)
Trobada de gegants. (Matí)

DIUMENGE 8 

giRONELLA (BERguEdà)
Trobada de gegants. (Matí)

MONtEsQuiu (OsONA)
Trobada de gegants. (Matí)
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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

L’Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya 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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