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PRESENTACIÓ 
AGRUPACIÓ DE COLLES 
DE GEGANTERS DE CATALUNYA 

Aquest any 2020 ens ha deixat un mal regust de boca a totes les 
colles geganteres.

Qui diria quan vàrem assumir el càrrec, el passat mes de febrer 
del 2020, que ens trobaríem amb aquest daltabaix… mai ningú…

Molts d’aquells projectes, projectes nous i engrescadors, que la 
nova Junta teníem en ment han quedat relegats a un segon pla.

La que hagués estat 33ª Ciutat Gegantera (St. Boi de Llobregat) 
s’ha hagut de cancel·lar, a l’igual ha passat amb la Fira del Món 
Geganter (Tordera) i moltes i moltes trobades arreu del país.

Ens hem hagut de reinventar, adaptar a la nova «normalitat», 
a la situació que ens ha tocat viure ens aquests moments, 
felicitats, Colles! Hem demostrat que el món geganter està viu!

El virus que causa la Covid-19 no ha impedit que s’estrenessin, 
el passat 11 de setembre, els tercers vestits dels Gegants de 
l’Agrupació, en Treball i na Cultura, a Castellbisbal, amb totes les 
mesures de seguretat i prevenció vigents.

FOTO PORTADA

Can Punsell 
Que tenia més en Dalí? Ous o pans?
Participant El Fet Geganter 2011

SÍMBOLOGIA DEL FONS
Signes creats l’any 1992 pel Cos de 
Monitors per descriure diversos 
moviments en el ball de gegants.

Aquest calendari que teniu a les vostres mans, el nou Calendari 
del Món Geganter 2021, és ple d’activitats, trobades, sortides… 
viatjarem plegats a Tortosa, per celebrar Ciutat Gegantera 2021, 
ballarem plegats al Concurs Nacional de Balls de Gegants, que 
es celebrarà a Moià.. i més activitats que ja descobrireu fullejant 
aquest nou calendari, el qual ens demostra que el món geganter 
és viu i és així com el volem….

Us voldríem garantir, de ple, que totes les activitats contemplades 
en aquest calendari, s’acompliran, però tot dependrà del 
moment… ens toca viure el dia a dia… 

Us podem assegurar que , com a Junta, els meus companys i jo, 
continuarem treballant per a la cultura gegantera, per al nostre 
món, per una cultura segura!

Joan Puigserver i Roig
President de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

www.gegants.cat

L’any passat el Ball Nou va celebrar el seu 30è aniversari com a tal. Composat pel sallentí 
Jordi Fàbregas, es va estrenar el 20 de maig de 1990 a Salou en un homenatge a Joan 

Amades. Un any després, el 14 d’abril, es va estrenar l’actual coreografia a Barberà del 
Vallès en un homenatge a Domènec Umbert. Va ser obra del manresà Ramon Guilanyà. 

Aquest calendari ve a ser un record i un homenatge a aquella feta.

Foto Jan Grau
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BALLS DE 
GEGANTS

La geganta i el gegant,
ara ballen, ara ballen,
la geganta i el gegant,

ara ballen, i sempre ballaran.

El Ram
Miquel Soler i Campos
Participant El Fet Geganter del 2009
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EL BALL DE GEGANTS AHIR 
I EL BALL DE GEGANTS AVUI
Text Jan Grau

Poca cosa en sabem de com eren els 
balls de gegants d’abans. L’única figura 
de la que tenim documentada que ba-
llés a l’edat mitjana és l’àliga, amb un 
ball que tenia una funció protocol·lària. 
Sabem que l’àliga feia tres danses i 
que el càrrec de ballador era tret per 
oposició. En canvi no sabem si aquells 
primers gegants medievals ballaven. 
Tampoc trobem referències de músics 
que acompanyessin els gegants, men-
tre que a les Rubriques de Bruniquer 
i al Dietari del Consell barceloní, hi ha 
diverses referències dels músics que 
tocaven els balls de l’àliga.
Pel què hem trobat documentat, tot 
ens fa pensar que en aquells temps 
possiblement els gegants no ballaven. 
Quan trobem els primers balls de ge-
gants, és poc després de l’aparició de 
les gegantes al segle XVII. Trobem re-
ferències com la de Girona l’any 1535, 
perquè es va pagar a Joan Gelabert per-
què “a ballat com a gegantessa”. Més 
enllà dels dubtes que genera de si era 
un ballador de la geganta o un xanquer 
que n’anava disfressat, el que queda 
clar és que aquella gegantessa ballava. 
És com si al segle XVI, quan el gegant 
s’enmullera va aparèixer la geganta 
i sembla que el ballar fos cosa d’ella. 
Com si la geganta ja aparegués ballant, 
mentre el gegant només desfilava.

primer moment en què sabem segur que els balls de gegants 
tenen coreografies, no vol dir que abans no n’existissin de 
balls coreografiats, senzillament no ho sabem. En qualsevol 
cas, només algunes poblacions, la majoria d’una certa impor-
tància tenien gegants, i d’aquestes només algunes tenien una 
música i un ball propi. Aquest panorama es manté al llarg del 
segle XX, quan la guerra civil va significar un punt d’inflexió 
negatiu, perquè a la postguerra va caldre recuperar les festes 
perquè la majoria de gegants tenien com a funció principal i a 
vegades exclusiva, la processó de Corpus. Només en aquelles 
poblacions amb la festa molt valorada i sobretot consolidada 
recuperaven els balls de gegants.
L’arribada de la democràcia va significar una empenta pel què 
fa a gegants. Si abans de 1939 existien uns 130 gegants i a la 
postguerra se’n van estrenar uns 250, entre el 1970 i el 2000 
van néixer uns 2500 gegants. Algunes parelles de gegants 
s’estrenaven ja amb el seu ball.
De tota manera a partir del 1r Congrés de Cultura Tradicio-
nal i Popular els anys 1981 i 1982, i sobretot de 1984 amb la 
fundació de Colles de Geganters de Catalunya, van augmentar 
notablement les colles i els gegants, però no els balls, perquè 
la nova fornada entenia més el portar gegants com una forma 
d’oci. No es fins a 1989 que l’Agrupació es planteja la neces-
sitat de dignificar i posar en valor en ball de gegants, un any 
després es publica “Ball de Gegants”, fins ara l’únic mètode 
de ball de gegants i per la Ciutat Gegantera que va tenir lloc a 
Manresa es va fer la primera mostra de balls. Començava una 
nova era pel què fa a ballar gegants

 En qualsevol cas, en segle XVI va ser 
un temps de canvis pel què fa a gegants, 
l’aparició de la geganta, la representati-
vitat no bíblica del gegant però sobretot 
la relectura que es fa de tot l’univers re-
ligiós a partir del Concili de Trento (entre 
1545 i 1563), processó de Corpus inclosa.
 Fem un salt en el temps i ens plan-
tem amb segle XVIII, un altre temps de 
canvis pel què fa a gegants. Va començar 
el segle amb la guerra de Successió, que 
va culminar amb el Decret de Nova Plan-
ta i la requisa de tots els entremesos 
festius, i va acabar amb les prohibicions 
eclesiàstiques. Podríem dir que les pri-
meres imatges de què disposem de ge-
gants són les aparegudes en aquesta 
època en ventalls i fulls de rengle. En 
aquestes imatges invariablement apa-
reixen els gegants acompanyats d’un sol 
músic sonant flabiol i tamborí. No sabem 
però si aquest ja era l’acompanyament 
habitual dels gegants d’abans. En les 
referències de gegants, d’aquesta època 
ja es parla de manera normal de ballar 
els gegants en plural, és a dir la parella. 
El Baró de Maldà en el seus llibres “El 
Calaix de Sastre”(1769-1819), el els quals 
sovintegen les referències als gegants 
del Pi, pràcticament sempre quan els 
esmenta que surten al carrer s’hi refe-
reix dient què ballen.

 Fem un altre salt en el temps, fins al 
darrer quart del segle XIX, quan comen-
cem a trobar músiques específiques per 
a gegants. És quan apareixen els pri-
mers llibres sobre les festes i quan les 
poblacions les posen en valor, per tant 
els balls de gegants també i en conse-
qüència les músiques i els balls. És al 

Ventall setcentista. Arxiu Joan Amades-DGCPAAC

Rajoles del segle XVIII. Col·lecció Jan Grau

Ball de Gegants a Vilafranca del Penedès. 1939. Família Cuyàs - Arxiu ICGC

Ball de gegants d’Olot, 1890. Foto: Vicens Grivé. 
Arxiu Comarcal de la Garrotxa



98 TROBADES I FESTES AMB GEGANTS, 
CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOSCALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2021

COS DE MONITORS DE L’ACGC
Text Cos de Monitors de l’ACGC

ORIGEN
L’any 1990, a Salou, es va celebrar un 
homenatge a Joan Amades amb motiu 
del centenari del seu naixement.  En 
aquest acte es va estrenar la música del 
“Ball Nou”, sense la coreografia actual, 
dedicada als gegants de l’Agrupació. 
Va ser a partir d’aquell moment que la 
junta de l’ACGC va considerar la neces-
sitat de fomentar i impulsar la música 
i balls de gegants, atès que fins aquell 
moment eren molt poques colles les 
que disposaven de ball propi i, la majo-
ria, estaven inclosos en l’estructura de 
les pròpies festes.
 A l’assemblea ordinària celebrada a 
Sant Julià de Lòria el 23 de novembre 
de 1991 es va fer esment, per primer 
cop, de la creació d’un grup estable 
de balladors per ensenyar a portar ge-
gants i fer coreografies. Va ser més tard, 
a l’assemblea extraordinària celebrada 
a Manresa el 27 de juny de 1992, quan 
s’anuncià oficialment la constitució del 
Cos de monitors de l’ACGC. 
 L’ACGC va buscar persones amb 
experiència per a fomentar i estimu-
lar a les colles, promocionant cursos 
de balls i gralla i publicant els llibrets 
“Ball de gegants” i “20 peces per a gra-
lla seca”, incloent l’enregistrament de 
les 20 peces, amb la col·laboració d’en 
Jan Grau i d’en Jordi Fàbregas.

ris i cursos, tant a nivell teòric com 
pràctic, de balls de gegants.

• Col·laborar amb la imatgeria de 
l’ACGC, portant i ballant els seus 
gegants en cas de necessitat.

• Implicació en l’organització 
d’activitats promogudes per l’ACGC.

• Organització del concurs de balls de 
gegants.

Els cos de monitors de l’ACGC està a la 
disposició de les colles que sol·licitin 
assessorament, i s’adapta segons les 
necessitats d’aquestes.

CURSOS I FORMACIÓ
La principal tasca del cos de monitors 
és proporcionar a les colles tècniques 
per portar i fer ballar els gegants. En 
aquest sentit, des de l’ACGC s’ofereixen 
a les colles cursos de dos nivell.
• Iniciació: tècniques per agafar el ge-

gant, com enfaixar-se, passos bàsics 
de balls...

• Perfeccionament: moviments, 
passos de balls, tipus de música, 
nocions coreogràfiques...

 Es van organitzar seminaris per a la 
captació i formació de monitors a pobla-
cions com Manresa, Barcelona, Vic, Sant 
Boi, etc. Al mateix temps que s’impartien 
cursets a les colles que els sol·licitaven 
(de tècnica i ball de gegants).
 Finalitzant la dècada dels noranta va 
quedar consolidat el grup de monitors 
de balls de gegants, coordinats des de la 
vocalia de música i balls de gegants de 
l’ACGC. Des d’aleshores fins a data d’avui 
s’ha continuat amb la formació de nous 
monitors amb seminaris a Juneda, Mol-
ins de Rei, Moià, la Seu d’Urgell...
 Els responsables i coordinadors del 
cos de monitors aquests anys han estat: 
Paco Celades (Sant Joan Despí), Albert 
Abellán (Badalona), Manel Azuaga (Cal-
des d’Estrac), Josep Torrella (Barberà 
del Vallès), Jaume Pérez (Santa Eugènia 
de Berga), Ferran Saez (Barcelona), Àlex 
García-Miguel (Sant Climent de Llobre-
gat), Robert Quirantes (Castellbisbal) i 
Xavier Barnadas (Alella).

ESSÈNCIA I FUNCIONS
El cos de monitors de l’ACGC és un grup 
obert, format per geganters de diver-
ses procedències i mentalitats. La seva 
principal vocació és la d’ensenyar, com-
partir i aprendre les diferents tècniques 
per portar i fer ballar els gegants, sense 
oblidar la tasca de transmetre els valors 
i el simbolisme del món dels gegants.
 El cos de monitors té vàries dèca-
des d’història. Per ell ha passat un ele-
vat número de geganters, cada un dels 
quals ha aportat la seva experiència i 
coneixements, tant a nivell pedagògic, 
com en valors i en tècniques de balls. 
 Gràcies al debat intern i la diversitat 
d’opinions entre els monitors, es genera 
una evolució de criteris i tècniques de 
balls constant en el temps, i es garan-
teix no seguir una única línia de treball.
 Les funcions principals del cos de 
monitors són:
• Conservar, mantenir i ensenyar els 

balls protocol·laris de l’ACGC.
• Impartir cursos de nivell bàsic i 

avançat de tècniques de balls, 
així com de metodologies per a la 
creació de coreografies. Es realitza 
un assessorament a totes les colles 
geganteres que ho sol·licitin, apor-
tant els recursos necessaris.

• Formació de nous monitors que 
sol·licitin formar part del cos de mo-
nitors, amb la realització de semina-

 També s’ofereix a les colles realit-
zar cursos per a la creació de coreogra-
fies pròpies. En aquest cas són cursos 
personalitzats i que s’adapten a les 
necessitats de la colla i a la música, 
normalment pròpia, a partir de la qual 
volen crear la coreografia. Tanmateix els 
monitors fan autoformació per renovar 
els seus coneixements, a partir de se-
minaris impartits per professionals i els 
membres amb més experiència del cos 
de monitors.
 Una de les tasques essencials és la 
conservació i ensenyament dels balls 
protocol·laris dels gegants de l’ACGC a 
les colles que organitzen la Ciutat Ge-
gantera.

ESPECTACLE DE LA FIRA DEL MÓN GEGAN-
TER I CONCURS DE BALLS DE GEGANTS
Possiblement una de les funcions que ha 
donat més visibilitat al cos de monitors, 
pel públic en general, és l’espectacle de 
la Fira del Món Geganter. La fira és una 
de les festes per excel·lència de l’ACGC, 
i l’espectacle és l’activitat més rellevant 
de la fira.

 L’espectacle de la fira és una obra 
teatralitzada, que té com a fil conductor 
una història relacionada en el  municipi 
en que es celebra, i en la qual els per-
sonatges principals són gegants, cap-
grossos i imatgeria diversa. S’han creat 
diversos espectacles de Fira persona-
litzant-los segons la població, des del 
2009 fins al 2019.
 Al 2016 neix el Concurs de Balls de 
Gegants, organitzat pel cos de moni-
tors. Es celebra bianualment, i té com 
objectiu difondre, valorar i premiar el 
ball de gegants. El concurs està obert a 
totes les colles geganteres, i vol incenti-
var que les colles apostin per tenir balls 
amb coreografies.

Seminari de balls de gegants a la Ruca de Moià. 
20/2/2010. Foto: Amador Codina.

Curs d’iniciació als balls. Premià de Mar, 18/07/2015. Foto: 
Mercè Montserrat.

Jornades de treball i enregistrament del Ball de l’Aniversari a la Sala Ibèria de Sant Feliu de Llobregat. 
8/7/2012. Foto: Amador Codina.

Monitors i col·laboradors en una foto de família al final de l’espectacle “Batecs” de Sant 
Vicenç dels Horts. 11/10/2014. Arxiu Amador Codina.
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LA COMPETÈNCIA EN EL BALL DE GEGANTS. 
UNA ANÀLISI SOBRE EL CONCURS.
Text Àlex Garcia-Miguel

Una de les característiques del món ge-
ganter català és la voluntat de fer ballar 
els gegants. És difícil d’imaginar una ac-
tuació gegantera on, amb major o me-
nor gràcia, les majestàtiques figures no 
evolucionin al so de la música que les 
acompanya. Més enllà dels moviments, 
sovint improvisats, que s’executen du-
rant les cercaviles i passejades, fa anys 
que es promociona el ball de gegants a 
través de mostres, espectacles, ballades 
singulars o rituals i concursos. 
 El primer premi al mèrit a la dansa 
gegantera es troba a Terrassa el 1950, 
però la idea de fer concursos es co-
mença a consolidar a partir dels anys 
1980: Molins de Rei, Móra d’Ebre i més 
tard Olesa de Montserrat, Poboleda, 
Igualada i els concursos nacionals ce-
lebrats a Barcelona i Amer.
 Un concurs, segons el Diccionari de 
la Llengua Catalana, és la competència 
oberta entre diverses persones que es 
troben dins un mateix ordre de condi-
cions per triar-ne la millor o les millors. 
Així doncs, el que hem de pensar és si la 
competició pot aportar elements posi-
tius al món geganter. La rivalitat és una 
arma de doble fil: per una banda, pot 
ser un element que potenciï la millora, 
l’evolució, la innovació, la presa de ris-
cos. Però per altra, si no s’acompanya 
d’una cultura del joc net, del respecte 

de la bellesa melòdica i harmònica de la peça o arranjament, la 
seva sonoritat tradicional o bé moderna, la durada de la peça, 
el ritme... i també té una clara afectació l’execució de la peça, 
tenint en compte la formació musical i la correcta interpretació 
en afinació i tempo.
 La tercera dimensió seria la coreografia. Com en el cas de 
la música, hi ha elements a tenir en compte vinculats amb la 
creació de la coreografia i d’altres a la seva execució. En els 
primers, el grau d’elaboració, la dificultat tècnica i l’originalitat 
de la coreografia. En l’apartat d’execució, la concordança en-
tre la coreografia escrita i la representada, la sincronització 
de moviments entre les figures participants, així com amb la 
música, serien els principals elements a valorar.
 La darrera dimensió, inherent al món geganter, és el 
seu caràcter social. La gestió del fet festiu geganter es re-
alitza generalment a través de col·lectius emmarcats en 
l’associacionisme cultural català, amb una forta base volun-
tària. Aquest caràcter no està renyit amb la professionalitza-
ció d’algunes de les tasques que envolten el món geganter, 
com poden ser els constructors de gegants, modistes, músics 
i compositors, gestors i administratius o tècnics de diferents 
àmbits que participen en la dinamització de l’activitat gegan-
tera. Aquesta dimensió és difícilment valorable, però és im-
portant potenciar i reconèixer aquells resultats rellevantment 
satisfactoris que s’assoleixen des de l’àmbit del voluntariat.

i l’empatia, pot esdevenir una font de 
conflicte. La competència, però, forma 
part inherent de moltes manifestacions 
culturals. En alguns casos, de forma 
explícita, com en el món casteller o en 
els concursos sardanistes. Però en mol-
tes altres, hi és de forma implícita: en 
l’ostentació pròpia de les Festes de Mo-
ros i Cristians, en la velocitat d’execució 
d’alguns balls de bastons, en el nivell 
coreogràfic i tècnic dels esbarts, o en la 
comparació entre els castells de focs de 
dues poblacions veïnes.
 El segon concepte principal de la 
definició és el de millor. El millor és una 
qualificació subjectiva que cal fer en 
base a uns criteris compartits. El món 
geganter, i en concret el ball de gegants, 
compta amb moltes dimensions que 
poden ser valorables. Aquest és, segu-
rament, el fet principal que dificulta el 
format concurs en el món geganter.
 La primera dimensió a tenir en 
compte són les figures, les quals comp-
ten amb un valor estètic en funció de 
l’escultura i la pintura, però també de 
les seves robes. En segon lloc, les figu-
res tenen un valor històric, depenent de 
la seva antiguitat o les vicissituds del 
seu temps viscut. També tenen un valor 
representatiu, en base a la ciutat, poble 
o institució a la qual pertanyen, o bé als 
personatges que puguin representar. 

Així mateix, tenen també un important 
valor simbòlic, com a bandera o tòtem 
d’una comunitat que s’hi sent identifi-
cada. Per últim, els gegants tenen unes 
característiques tècniques específiques 
que, a l’hora de ballar, poden ser clara-
ment determinants: alçada, pes, siste-
ma de subjecció, equilibri i balanç.
 Una altra dimensió a tenir en comp-
te en el ball de gegants és la música. 
En aquest punt, també hi ha diversitat 
d’elements a tenir en compte. Els pri-
mers tindrien a veure amb la creació: des 

 Vista la diversitat d’elements valorables i la seva comple-
xitat, el primer que cal és reconèixer la gran dificultat que 
implica comparar dos o més balls de gegants. Cal assumir 
la impossible objectivitat absoluta en la valoració. En tant 
que representació artística (en múltiples facetes), el ball de 
gegants ha de generar una percepció subjectiva de bellesa i 
harmonia, que ha de ser majorment qualificada que la pura 
anàlisi objectiva. Una valoració per rúbrica pot ser útil de cara 
a una menció especial en algun dels aspectes qualificats (la 
coreografia, la música, ...), però difícilment pot ser suficient 
per a la valoració global de la representació si no se li afegeix 
una anàlisi qualitativa. En aquest sentit és molt important la 
justificació argumental de la decisió presa.
 Tot plegat em porta a proposar que els concursos de balls 
haurien d’emmirallar-se més en els premis literaris, que no 
pas en el concursos de castells o els sardanistes, malgrat 
sembli que la nostra activitat és molt més propera a aquestes 
manifestacions. Els castells i la sardana són disciplines més 
properes a l’esport, en tant que els criteris de valoració poden 
ser molt més quantificables i objectivables. Per altra banda, 
el ball de gegants, amb el conjunt de variables que hi interve-
nen, és molt més pròxim a les disciplines artístiques, on la va-
loració qualitativa té un pes molt major. Crec, clarament, que 
cal apostar per potenciar i valorar el conjunt harmònic que un 
ball de gegants pot generar en la confluència de totes les di-
mensions i variables anteriorment descrites, i en la necessitat 
de crear accèssits o premis complementaris que reconeguin, 
si cal, aspectes concrets que hagin pogut destacar en algunes 
de les representacions: coreografia, música, qualitat artística 
de les figures, algun element de caràcter social rellevant, en-
tre d’altres.
 En darrer lloc, per tal que reïxi un model de potencia-
ció del ball de gegants basat en la competició, cal treballar 
el sentit crític envers la pròpia activitat i la de les altres co-
lles, basat en un coneixement ampli del món geganter, una 
assumpció de la diversitat i una promoció de la voluntat de 
millora. Cal un horitzó compartit en el qual es sumin les colles 
geganteres, i crec que pensar els balls de gegants com a ma-
nifestació artística pot ser aquest punt de trobada.

Cartell del concurs celebrat a Móra d’Ebre (1994) 

La bella vila de Gràcia va estar celebrant durant uns anys concursos bianuals. A la imatge 
primer concurs celebrat al 2003. Fons: Arxiu Geganters de Gràcia.  
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ELS BALLS COL·LECTIUS
Text Aleix Roca

L’any passat l’ACGC tenia planificat 
portar a terme el III concurs Nacional 
de balls de gegants, que es celebra 
bianualment a una població del nostre 
país i que en aquesta ocasió teniem 
l’honor de poder-ho celebrar a la po-
blació de Moià, però malgrat a la si-
tuació sanitaria que vivim es va anular. 
Des del principi plantejàvem realitzar 
un seguit d’activitats, entre les quals, 
preteniem poder debatre i compar-
tir opinions al respecte de què és un 
ball de gegants i les seves funcions 
actualment. Fruit d’una conversa amb 
el Xavier Navarro, vàrem creure oportú 
poder dedicar unes ratlles d’aquest ca-
lendari del món geganter 2021 per tal 
d’exposar la idea del ball de gegants 
col·lectius.
 Partim de la premisa que és neces-
sari la presència de gegants i d’una mú-
sica per tal de poder concebre un ball 
de gegants. Però el què realment ens 
interessa és desenvolupar el concepte 
col·lectiu, què podem entendre per un 
ball col·lectiu?
 Un ball col·lectiu és una dansa 
coreografiada o amb un mínim de co-
rrelació, que es realitza en un mateix 
espai, sota una mateixa peça musical i 
integrat per més d’una colla gegantera. 
 Aquesta sería una possible defi-
nició, però que cal anar centrar-nos 
a cadascun dels conceptes per tal 
d’entendre el què em refereixo i no ser 

 Els diferents paràmetres que propo-
so com a definició del ball col·lectiu es 
diferencia dels tradicionals balls con-
junts entre colles, que solem realitzar 
amb la música “gener, febrer i passi-ho 
bé”, aquests balls no els considero com 
a col·lectius, pel fet que no hi ha coreo-
grafia o correlació entre aquests. Cla-
rifico, no estic dient que aquests balls 
s’han d’eliminar, sinó, que no els in-
clouria a la definició de balls col·lectius.
 Per centrar una mica i exemplificar 
alguns dels balls col·lectius que s’han 
realitzat, podem parlar de tots els balls 
comarcals (Baix Llobregat, Dansa del 
Maresme, Ebre Avall, el Nocturn Blau del 
Bages, Geganters de la Conca, Ball a Va-
llès, Ball de la Petita Anoia, l’Empordà, 
Selva, Giroestany i Vila Gironina), la 
cerimònia inaugural dels Mundials del 
1982, la Gegantarda de Terrassa del 
1989, l’Esclat de Festa dels Jocs Paralím-
pics del 1992, el ball de Basíliques de 

subjectes de possibles interpretacions 
que se’n poden generar.
 Un ball per si sol no s’ha d’entendre 
necessàriament que ha d’anar acom-
panyat d’una coreografia, els geganters 
som grans experts de la realització de 
balls no coreografiats, però el cas de 
ball col·lectiu s’entendria de la necessi-
tat d’una coreografia, però s’ha de de-
fugir de la idea de complexitat de ball, 
sinó que va en relació de posar en comú 
unes direccions del ball, que hi hagi un 
mínim de correlació, com per exemple, 
un passeig unidireccional de les dife-
rents figures de forma ordenada. 
 Sobre el segon i el tercer concepte: 
que el ball es realitza a un mateix es-
pai i amb la mateixa música, és bastant 
lògic, pel fet que la dansa s’ha de por-
tar a terme a un mateix lloc, ja que és 

necessària la presència simultània dels 
diferents gegants dansant al mateix mo-
ment i que s’ha de realitzar amb la ma-
teixa peça musical.
 Finalment, i no menys important, 
el ball col·lectiu ha d’estar integrat per 
més d’una colla gegantera. Aquest és 
un dels conceptes clau, són moltes les 
colles geganteres del nostre país que 
disposen de més d’una parella de ge-
gants, però un ball realitzat pels gegants 
de la mateixa entitat no l’entendria 
com un ball col·lectiu. Aquest és un del 
conceptes que entenc més rellevants, 
l’associacionisme és un dels més alts va-
lors del nostre país, i el món geganter ha 
demostrat saber treballar conjuntament 
amb altres associacions per fer més fort 
el món geganter i en definitiva la cultura 
popular i tradicional de Catalunya.

Barcelona del Pi i Santa Maria del Mar, 
el ball de la Marató de TV3 a Santa Co-
loma de Gramenet de l’any 2000, el Re-
naixement Gegant de Badalona que es 
porta a terme des de 1997, el Flashmoob 
XXL del 2011 a Arenys de Mar, la Sardana 
Gegant del 2012 a Arenys de Munt o el 
Ball del Ciri del 2019 a Castellterçol, per 
citar-ne uns quants.

Ball del Ciri fet a Castellterçol amb la presència de quatre colles

Ball Medieval entre les colles d’Andorra la Vella i Sant Pol de Mar que es fa normalment 
durant la Festa Major andorrana. 

Dansa del Maresme que es va interpretar a Alella l’any 2005. Fot: Gerard Picó.

Moment de la Flashmoob XXL que es va fer a Arenys de 
Mar que va omplir la Riera d’Arenys de diverses colles 
l’any 2011

 Però, per què fem balls col·lectius? 
Els fem només a Catalunya? Si hi ha una 
cosa que és evident és que al nostre 
país la cultura ens fa unir i ens agrada 
demostrar que anem junts treballant 
pels mateixos valors. Ens agrada ballar 
junts, saber veure allò que ens enllaça i 
que malgrat que tinguem trets diferen-
ciadors, com diferents estils de dansa, 
sabem trobar la manera de fer coincidir 
i d’integrar-nos entre diferents grups. 
Sense cap dubte, som un gran exemple 
del què és la catalanitat.
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CENS DE BALLS DE GEGANTS
Text Xavier Navarro

L’any 1995, i dins del II Congrés de Cultura Popular, Jan Grau i 
Albert Abellan definien en un document: ballar gegants és exe-
cutar una dansa de manera coordinada entre un, dos o més 
gegants, seguint unes evolucions preestablertes, que anomena-
rem coreografia, creades expressament per la peça musical que 
s’interpreta. Aquesta definició va servir de base per la creació, 
l’any 2016, del Cens de Balls de Gegants durant el Congrés de 
Gegants i Imatgeria Festiva, País Gegant. Aquell cens va recollir, 
en un primer moment, 450 balls que de mica en mica es va anar 
completant i ampliant. 
 Cal dir, però, que Abellan i Grau deixaven clar prèviament: 
No ens referim a les evolucions mig de pas i mig de dansa 
de les desfilades, ni tampoc als balls fets amb més o menys 
traça però a criteri del geganter. Ens referim a aquells balls 
que es fan en un moment ritual de la festa en que els gegants 
en són els màxims protagonistes. Així doncs, podriem dir que 
el Ball de Gegants com a tal és és una disciplina, és un art i 
la màxima expressió d’aquestes figures. De fet, observant el 

ofici, un aplec, etc. El Ball de Giravoltes de Granollers és senzi-
llament un ritual, vestit a través d’un ball, on es col·loquen els 
mocadors de Blancs i Blaus a les figures. 
 Tanmateix, un ball de gegants es composa de diversos ele-
ments: el gegant, el ballador, la música i l’entorn. Així doncs, 
l’èxit del ball de gegants dependrà d’aquests quatre elements. 
Per tant, no per tenir la coreografia més espectacular, tindrem 
el millor ball. El Ball de Gegants de la Patum, malgrat de la 
senzillesa de moviments desperta gran fervor popular. Per al-
tra banda no entendriem el Ball de Gegants d’Olot sense els 
aplaudiments constants del públic quan s’acosten les figures 
(talment com si es volguessin besar) o quan gira la Gegantessa 
al final de la dansa. La presència dels Cavallets i els Nans aju-
den a complementar la dansa que es li dona més pes. Se’ns 
faria estrany veure els quatre gegants de Solsona ballant fora 
muralles com les Balladetes de Valls fora de les Completes de 
Sant Joan a la plaça del Blat. I que me’n dieu d’en Robafaves 
de Mataró? El “No n’hi ha prou” que exclamen els infants de la 
seva ciutat el fan ballar una i una altra vegada per complaure 
els petits capgrossos. 
 La majoria de gegants primer han estat creats i després han 
estat dotats d’una dansa corresponent. Algunes amb compo-
sicions pròpies i d’altres amb melodies que els músics inter-
pretaven al seu ritmes. Hi ha excepcions, les quals es creen les 
figures a partir d’una dansa: el Ball del Vano i el Ram de Sant 
Cugat, el Xim-xim d’Ulldecona i la Dansa de l’Almorratxa de 

Cens de Balls de Gegants hem pogut copsar dues tipologies: 
el Ball de Plaça i el Ball itinerant. El primer es fa en un espai 
delimitat, mentre que l’altre té un desplaçament d’un punt A 
a un punt B. Però per ser més curosos, podríem dir que el Ball 
de Gegants en si pot ser coreografiat o no. Per tant, l’èxit del 
ball no coreografiat dependrà, en gran part, de l’experiència 
i espontaneïtat dels seus balladors/portadors, mentre que el 
coreografiat dependrà dels assajos previs i experiència dels 
seus intèrprets. A Sitges, per exemple, els gegants ballen en 
tot moment tot i que no sigui d’una manera coreografiada en 
cap moment de la festa. Tot i això cal ressenyar que el pas 
canvia totalment quan surt la Custòdia del Corpus moment en 
el qual els gegants i els altres entremesos no ballen sinó que 
desfilen solemnement sense cap giravolta. 
 Però com dèiem anteriorment la importància del Ball de 
Gegants rau en la seva ritualització. Per què un ball es man-
tingui i agafi rellevància cal que s’interpreti, almenys, un cop a 
l’any dins del seu ritual festiu que pertoca: un pregó, un sant 

Sant Pol de Mar. Altres recreen històries passades com la Dansa 
de la Batalla de Montornès del Vallès. En un altre registre, el 
Ball de Gegants del Carnaval de Solsona ens satiritza la solem-
nitat i carrincloneria (sota el punt de vista carnavalesc) dels 
improperis de la Festa Major i Corpus. Tanmateix, espectacles 
com el Terrazel Sant Llorenç d’Hortons, la Llegenda del Cirerer 
de Sant Climent de Llobregat o la Pedra del Diable de Parets del 
Vallès fan entrar el ball de gegants en nou context.
 Totes aquestes danses esmentades, i més, es poden trobar 
al Cens de Balls de Gegants de Catalunya que a hores d’ara ja 
arriba als 630 registres. Uns registres que, ara per ara, no són 
públics i estan a l’espera de donar-se a conèixer. Balls que es 
fan o s’han fet en algun moment de la història recent i que 
permet, d’alguna manera, que no es perdi l’esforç entorn la dig-
nificació de les figures a través del seu ball i la seva música. 

El Ball de Giravoltes de l’any 2019. Foto: Toni Torrillas.

Imatge de l’espectacle anual de la Pedra del Diable de Parets del Vallès. 
Foto: Enric Bartel. 

Ball de gegants durant el pregó de les Festes de Sant Narcís del 2012. Foto: Giroimatges.

Vals dels Novençans a Badalona, el 2014. Fons Arxiu Geganters de Badalona.
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LES DANSES VIVES DELS GEGANTS
Text Montse Garrich

L’Inventari de danses vives de Catalunya (www.dansesvives.cat) 
és un projecte que neix l’any 2016 de la mà de l’Esbart Català de 
Dansaires amb l’objectiu d’inventariar els balls que actualment 
es ballen a Catalunya.  Forma part del projecte d’inventariar i 
descriure el patrimoni immaterial de Catalunya que duu a terme 
la Direcció General de cultura popular i associacionisme cultural 
de la Generalitat de Catalunya.  Segueix una de les set fitxes de 
catalogació del patrimoni immaterial català, concretament la fi-
txa que inventaria represnetacions, escenificacions, danses, jocs 
i esports tradicionals.
 Per poder constar a l’Inventari de danses vives de Catalunya, 
els balls han de complir aquests requeriments:
- que estiguin en actiu actualment,
- que estiguin  inserits en un context festiu,
- que es ballin en espais públics, siguin exteriors: carrers, 

places o altres, o interiors: envelats, esglésies, ajunta-
ments o altres, i

- que es ballin de forma periòdica, sigui amb regularitat anual, 
biannual, quinquennal o decenal, o altra peridicitat.

L’Esbart Català de Dansaires és una entitat cultural barcelonina 
nascuda l’any 1908 per voluntat d’un grup de persones amants 
de la dansa.  Els seus estatuts fundacionals, datats el 8 de ju-
liol, marquen que l’objectiu de l’associació és “estudiar y donar 
a conéixer los balls y artistichs nacionals”.  Aquest objectiu es 
concreta avui en tres objectius: 
- la recollida d’informació i documentació relatives a dan-

ses de Catalunya,
- l’estudi d’aquesta informació i documentació, i 
- la difusió de tot el patrimoni coreogràfic del nostre país.

L’Inventari de danses vives de Catalunya compleix aquests objec-
tius posant a l’abast de la ciutadania el portal que conté la infor-
mació de les danses que es van inventariant.

 De molts és conegut que els gegants 
ballen per motius festius diversos, sigui 
sols o en parella.  Així es constata en les 
relacions de processons de la feata de 
Corpus Cristi, a les cròniques d’entrada, 
passada o estada a pobles i ciutats de 
persones il·lustres: reis i prínceps, mi-
litars o capitans generals, bisbes i ar-
quebisbes, etc., a les ressneyes de com-
memoracions de grans esdeveniments: 
naixements de prínceps, signatures de 
pau o santificacions i beatificacions.
 A més dels gegants que s’han man-
tingut en actiu travessant dècades o se-
gles, en els darrers quaranta anys mol-
tes poblacions han incorporat gegants i 
gegantes a les seves celebracions periò-
diques. Alguns són gegants que havien 
estat oblidats o arraconats per diversos 
motius o que substitueixen als que fins 
i tot havien desaparegut, però que sigui 
com sigui tenen referents, llunyants o 
recents, a la població o barri on desen-
volupen la seva acció.  

 Per l’Esbart Català de Dansaires la dansa abasta qualsevol 
manifestació ballada al nostre país, independentment de la seva 
tipologia, d’on es balli o de qui el balli. Per tant a l’Inventari hi 
podem trobar balls de qualsevol 
- tipologia: de bastons, de gitanes, de traspàs de càrrecs, 

jotes, balls de canvi de parella, itinerants, i un llarguíssim 
etcétera,

- composició: balls d’adults, d’infants, balls de parelles amb 
peces d’imatgeria, etc.

- motiu festiu: Carnaval, festa major o petita, vot de poble, 
aplec, commemoració cívica, o altre motiu.

A l’entrar a la tercera dècada del segle XXI, podem dir que, sorto-
sament, a Catalunya disposem d’una gran riquesa i varietat co-
reogràfica, força desconeguda en general, de la que ens podem 
sentir molt satisfets. L’Inventari, a més, mostra l’extraordinari in-
crement de balls que s’han produït al nostre país entre la dècada 
del anys vuitanta del segle passat i el 2020, increment exponen-
cial que també s’ha produït en els balls que els homes i dones 
ballen amb una carcassa al damunt, sigui antropomòrfica (nans i 
gegants) o zoomòrfica (àligues, dracs, cavallets, mulasses i molts 
altres), entre ells: els balls de gegants.

 Altres són peces de nova planta sen-
se antecedents a la població o barri que 
han estat encarregats i comprats per ser 
incorporats a les festes, sobretot des dels 
anys vuitanta quan el fenomen geganter 
esclata de forma extraordinària conver-
tint Catalunya en el país més geganter 
del planeta. Diversos esdeveniments 
ho faciliten: la participació de gegants 
a l’obertura d’esdeveniments esportius 
(Mundial de futbol, Jocs paralímpics), la 
reflexió sorgida de congressos de cultura 
popular o la Trobada de gegants de Mata-
depera de 1982 i 1992.  
 Amb aquest esclat, moltes colles 
geganteres decideixen crear o enca-
rregat melodies i coreografies perquè 
siguin ballades pels seus gegants.  En 
alguns casos, quan hi ha disponibilitat 
de persones coneixedores de música 
o coreografia, són fruït de components 
de la mateixa colla gegantera i en altres 
són encàrrecs a persones exteriors al 
col·lectiu geganter.  Amb això augmenta 
la quantitat de balls de gegants i la qua-
litat de les ballades, amb alguns exem-
ples d’extraordinària bellesa. 
 Ara bé, no tots els gegants tenen un 
ball propi, o més d’un, que considerem un 
acció en moviment o manera de moure’s 

concreta i que es fa sempre amb un 
acompanyament musical determinat, en-
cara que no sigui sempre la mateixa peça 
musical però sí amb unes característiques 
musicals requerides, ni sigui interpretat 
per un conjunt musical concret.  Per tant, 
no es pot considerar un ball per ser intro-
duït a l’Inventari aquelles evolucions que 
no tenen estructura coreogràfica o una 
manera de moure’s estable. Tampoc son 
motiu d’inventariar aquells balls que son 
cretas per esdeveniments especials, com 
ara trobades de gegants d’abast general 
català, comarcal o d’una zona concreta 
del país o bé creacions puntuals per par-
ticipar en commemoracions concretes o 
concursos de balls.
 A l’Inventari de danses vives de Cata-
lunya hi trobem més de cent-cinquanta 
balls de gegants de més de vint-i-cinc 
comarques d’arreu del país i de diversa 
tipologia, als que caldrà afegir la quan-
titat dels que encara no s’ha inventariat.  
Un bon nombre són balls de parella de 
gegants: home i dona, però també en 
podem trobar d’una peça sola, de dos 
gegants amb forma d’home o dona, i fins 
i tot per a conjunts de quatre peces o 
més. Queda molta feina per fer a la que 
tothom hi pot col·laborar facilitant-nos 

Els gegants de la ciutat de Barcelona fent el seu ball la Diada de la Mercè del 2018.

Quirze i Minerva de Calella interpretant el seu ballet 
durant les festes locals. 

Els gegants de Montornès ballant la Dansa de la Batalla 
durant la Festa Major.

Els gegants de Figueres fent el seu ball durant les festes 
de la Santa Creu.
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les dades del vostre ball de gegants omplint el qüestionari que 
trobareu al portal de l’Inventari (www.danses.cat) i que us pot fa-
cilitar l’ordenació de la infromació, o bé enviant-nos un missatge 
amb la informació (dansesvives@esbartcatala.org).
També trobem manifestacions coreogràfiques en les que els ge-
gants comparteixen ball amb balladors i balladores, com seria 
el cas dels balls dels gegants del Ball de Mantons d’Ulldecona, 
del Ball de cavallets, gegants i mulassa de Sant Feliu de Pallerols 
o del Ball de morratxes de Sant Pol de Mar.  En altres casos, els 
gegants a través del seu ball expliquen una acció, la més cone-
guda l’enamorament d’una parella com en el cas dels Gegants 
de la Ciutat de Barcelona, històrica o llegendària com passa ala 
Batalla de Montornès del vallès.
 Els balls de gegants, generalitzant, acostumen a estar for-
mats de diverses parts: una entrada o salutació, una o més parts 
de dansa i un galop o corranda final que acaba amb un cres-
cendo musical i coreogràfic en el que els gegants roden sobre 
sí mateixos o per l’espai on ballen de manera ràpida i amb més 
velocitat a mida que s’abada la música i el ball. Pel què als pas-
sos o punts de dansa, els que trobem molt freqüenment són: la 
salutació, el caminar, el de vals i el salt, als que s’afegeixen el pas 
lateral i altres punts de dansa compostos.
 No podem acabar aquest text sense valorar, i molt, la difi-
cultat de ballar amb una carcassa al damunt ja que si ballar és 
una activitat humana complexa en la que cal dominar l’espai, 
el temps, el cos, la ment i el sentiment, fer-ho sota una carcas-
sa és encara molt més difícultós.  Els balladors de gegants no 
hi veuen bé, senten amb dificultat, han de dominar el pes i la 
forma de cada peça a vegades no prou equilibrada per l’efecte 

de braços, mans, barrets, capes o altres elements. Hem d’afegir 
la calor, la suor, la deficient ventilació al respirar i el cansament 
acumulat en desplaçaments, itineràncies, i qui sap si també 
per anar a dormir tard.  I encara un altre element potser més 
important, difícil d’aprendre i absolutament imprescindible 
per a un bon ball: l’aconseguir que els gegants ballin amb sen-
timent, sigui festejant o guerrejant, i el seu ball s’ajusti a la seva 
figura externa. 
  Per tot plegat, que és molt i dificultós, executar un ball de ge-
gants amb coreografia ajustada, marcant bé els punts de dansa, 
amb control de l’espai disponible, que no sempre és exactament 
el mateix, i al temps que marca la música és un fet extraordinari 
que cal valorar i agrair molt. Al darrera, hi acostuma a haver-hi 
voluntat, assaig i esforç.
 Per això, només em resta expressar: gràcies colles pels vos-
tres balls de gegants!.

Cavallets i gegants de Sant Feliu de Pallerols durant el seu ball de plaça. 
foto: Pilar Plangumà

Els gegants de Valls fent el seu ballet a la plaça del Blat la diada de Sant Joan de 2016.

Els gegants de Terrassa fent el seu Ball de Festa Major de Sant Pere de 2014.
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Ja balla la Geganta
i el bou s’encanta

i està aturada
la processó.

Però la gent s’espanta
per si en una banya

li estripa la roba
o algun botó.

Toc de Festa - Quico el Cèlio (2008)
Lletra: Artur Gaya

Una orquestra de flors i trompetes,
un seguici amb tabals i sonalls,

amb vestits de colors i disfresses,
cercavila de nans i gegants.

Cercavila - Cesk Freixas (2019)

I salten i ballen
gegants, bastons i gralles

i canten per sempre:
això és la festa popular! 

La Festa - Germà Negre (2018)
Lletra: Adrià Dilmé

Una festa més amb tu, amb tu, amb tu.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu.

Els colors desperten rialles,
gegants i nans ja estan preparats.

Arriba el seguici amb el foc dels diables,
la festa ja ha començat.

Viu - Roba Estesa (2016)

Vull trobar-te entre notes i cançons,
al ritme dels gegants baixant per la riera,
sota l’ombra d’un pilar que arriba al cel

i fa més fortes les nostres arrels.

La Nostra Gent - Ebri Knight (2015)

Domènec Alió (Berga)
Participant de El Fet Geganter 2008. 
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1 - GENER
Dimarts 5

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Cavalcada de Reis. (Tarda)

PREMIÀ DE DALT (MARESME)
Rebuda dels Reis d’Orient. (Tarda)

MAÓ (MENORcA)
Cavalcada de Reis. (Nit)

SANTA BÀRBARA (MONTSIÀ)
Cavalcada de Reis. (Nit)

Divendres 15 a dissabte 16

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Festes de Sant Antoni. Seguici popular. (Tot el cap 
de setmana)

Dissabte 16 a diumenge 24

cASTELLBISBAL (VALLÈS OccIDENTAL)
Exposició de gegants. (Tota la setmana)

Dimecres 20

TARADELL (OSONA)
Festa Major d’Hivern. Passejada. (Matí)

Dijous 21

SANT FRUITÓS DE BAGES (BAGES)
Festa Majord d’hivern. Ballada davant l’església. 
(Matí)

Divendres 22

cASTELLBISBAL (VALLÈS OccIDENTAL)
Anada a ofici de Festa Major. (Matí)

Divendres 22 a diumenge 24

SANT VIcENÇ DELS HORTS (BAIx LLOBREGAT)
6a edició “A Vista de Gegants”. (Tot el dia)

Diumenge 24

cERVERA (SEGARRA)
Festa Major de Malgrat de Segarra. (Matí)

LILLA (cONcA DE BARBERÀ)
Festa Major d’Hivern. (Matí)

OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)
Sant Sebastià. Cercavila. (Matí)

2 - FEBRER
Dijous 4 a diumenge 7

BALSARENY (BAGES)
Festa dels Traginers. (Tot el cap de setmana)

Dissabte 6 a diumenge 7

TORÀ (SEGARRA)
Festa del Brut i la Bruta. (Tot el cap de setmana)

Dissabte 13

cALELLA (MARESME)
Carnaval. Rua infantil.  (Tarda)

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Rua de Carnestoltes. (Tarda)

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Cercavila de Carnestoltes. (Matí)

SANTA SUSANNA (MARESME)
Carnaval. Cercavila. (Matí)

Dissabte 20

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Carnaval. Cercavila de gegants (Tarda)

Dissabte 20 a dimecres 31

MAÓ (MENORcA)
Sortida de s’Àvia Corema.  (Tot el cap de setmana)

Diumenge 21

MANRESA (BAGES)
Ballada de la Llum (Matí)

CALENDARI 
D’ACTIVITATS  
2021

“Gegantera” 
Nina Adam Hausman (Llinars del Vallès)

Accèssit El Fet Geganter 2020
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BALSARENY (BAGES)
Festa Major de Sant Marc. (Matí)

cALDES DE MALAVELLA (SELVA)
Fem fora a la Malavella. (Matí)

cAMARASA (NOGUERA)
Festa Major. Bateig del nou gegantó i presetnació 
dels nous vestits dels gegants. (Matí)

cORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Sant Jordi. Passejada Tradicional. (Matí)

POLLENÇA - SANT JORDI (MALLORcA)
Diada de Sant Jordi. Passejada de gegants i 
caparrots. (Tarda)

SANT ANDREU DE LA BARcA- AIGÜESTOSES
(BAIx LLOBREGAT)
Festa Gegants per la canalla (Matí)

TORELLÓ (OSONA)
Festa del barri de Montserrat. Passant i Ball de 
Gegants i Nans. (Matí)

VILASSAR DE DALT (MARESME)
Gegantonada 2021. 11a Trobada i tallers de 
gegantons. (Matí)

Dimecres 28

VILASSAR DE DALT (MARESME)
Obertura dels Sants Màrtirs. Ball dels Sants 
Màrtirs. (Tarda)

Divendres 30

BADALONA (BARcELONÈS)
Assaig obert del Seguici Popular previ a les Festes 
de Maig. (Tarda)

5 - MAIG
Dissabte 1

BADALONA (BARcELONÈS)
Presentació del nous vestuari dels quatre gegants 
reis de la Ciutat. 75è i 50è aniversari. (Tarda)

EScALA, L’ (ALT EMPORDÀ)
Fira d’entitats. (Matí)

PREMIÀ DE DALT (MARESME)
Ball de la Cisa. (Matí)

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Pi de Maig. (Matí)

Dissabte 1 a diumenge 15

BADALONA (BARcELONÈS)
Exposició del Seguici Popular a la Casa de la Vila. 
(Tot el dia)

Diumenge 2

GAVÀ (BAIx LLOBREGAT)
Festa de l’Espàrrec. ball d’exhibició. (Matí)

Divendres 7

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

SANT FELIU DE LLOBREGAT - AcF (BAIx LLOBREGAT)
Cercavila nocturna. (Nit)

Dissabte 8

SANT FELIU DE LLOBREGAT - AcF (BAIx LLOBREGAT)
Festes de Primavera. Mostra de balls de gegants. 
(Matí)

Dissabte 8 a diumenge 9

SANTA BÀRBARA (MONTSIÀ)
Festivitat de Sant Gregori. Presentació d’un nou 
caogrós. (Tot el cap de setmana)

Diumenge 9

ARBÚcIES (SELVA)
Festes del Roser de Joanet. Passejada tradicional.  
(Tarda)

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Fira de Sant Ponç (Matí)

TREMP (PALLARS JUSSÀ)
Fira del Corder- Cercavila. (Matí)

Dilluns 10

BADALONA (BARcELONÈS)
Nit de Sant Anastasi. Seguici de la Ciutat. (Nit)

Dimarts 11

BADALONA (BARcELONÈS)
Diada de Sant Anastasi. (Tot el dia)

TORDERA (MARESME)
Sant Ponç. Passejada de gegants. (Matí)

3 - MARÇ
Diumenge 7

BATLLÒRIA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Dia de la dona. Passejada tradicional. (Matí)

GAVÀ (BAIx LLOBREGAT)
Tres Tombs. ball d’exhibició.  (Matí)

Divendres 12

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Passejada tradicional  (Tarda)

Dissabte 13

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

cAMPOS (MALLORcA)
Ofrena floral a Sor Maria Rafela. (Tarda)

Diumenge 21

PUIGcERDÀ (cERDANYA)
8a Festa de la Primavera- Passejada Tradicional. 
(Matí)

Dimarts 23

BARcELONA - PI (BARcELONÈS)
Ofici de Sant Josep Oriol. Ball dels Gegants 
originals del Pi. (Tarda)

Dissabte 27 a diumenge 28

TORDERA (MARESME)
Fira del Mercat del Ram. Cercavila de gegants. (Tot 
el cap de setmana)

4 - ABRIL
Dissabte 10 a diumenge 11

NAVARcLES (BAGES)
Fira Monacàlia. Balls del Gegant Boig. (Tot el cap 
de setmana)

Diumenge 11

ARTÉS (BAGES)
61a Fira del Vehicle Usat. Passejada tradicional  
(Matí)

Divendres 23

ARENYS DE MAR (MARESME)
Sant Jordi (Tarda)

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Diada de Sant Jordi. (Tot el dia)

MONTMELÓ (VALLÈS ORIENTAL)
40è aniversari dels gegants. Presentació 
teatrelitzada del conte. (Tarda)

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA
(BAIx LLOBREGAT)
Exposició i Mostra de balls  (Tot el dia)

TARADELL (OSONA)
Sant Jordi. Passejada. (Tarda)

VILASSAR DE DALT (MARESME)
Espectacle Ànima: Cercant l’esperit dels Gegants. 
(Nit)

Divendres 23 a diumenge 25

cALDES DE MALAVELLA (SELVA)
12a Festa de La Malavella. Pregó. (Nit)

Dissabte 24

cALDES DE MALAVELLA (SELVA)
Representació de la Llegenda de la Malavella. 
(Tarda)

MARTORELL (BAIx LLOBREGAT)
Llegenda del Pont del Diable (Tarda)

MONTMELÓ (VALLÈS ORIENTAL)
Festa de primavera. Viu la festa dels 40. 
Inauguració Exposició dels 40 anys dels gegants. 
(Matí)

Diumenge 25

BALSARENY - ELS K + SONEN (BAGES)
Festa Major. 10è aniversari dels gegantons Joan i 
Mariona. (Tot el cap de setmana)
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Dissabte 15

MAÓ (MENORcA)
Maó+Flors (Tarda)

MONTBLANc  (cONcA DE BARBERÀ)
Seguici Popular a les Festes de Sant Maties. (Matí)

Diumenge 16

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

MASQUEFA (ANOIA)
Passada de Sant Isidre, Solemne Eucaristia i 
Adéu-siau a la festa.  (Matí)

MONTBLANc  (cONcA DE BARBERÀ)
Seguici Petit a les Festes de Sant Maties. (Tarda)

SANTA SUSANNA (MARESME)
Festa de Sant Isidre. (Matí)

Divendres 21 a diumenge 23

AMPOSTA (MONTSIÀ)
12a Festa del Mercat. Cercavila de gegants i 
capgrossos. (Tot el cap de setmana)

Dissabte 22

SANT cLIMENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
45a Exposició de Cireres. Seguici Inaugural. (Matí)
Representació de “La Llegenda del Cirerer”. (Nit)

Diumenge 23

LES PRESES (GARROTxA)
Festa del Roser de Les Preses (Tarda)

#NUM!

BALAGUER (NOGUERA)
Cercavila i Tallers. (Tot el cap de setmana)

Dissabte 29

BATLLÒRIA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
3a passejada nocturna. (Nit)

cASSÀ DE LA SELVA (GIRONÈS)
Tradicional cercavila de gegants i capgrossos. 
(Tarda)

VIc-  RIERA (OSONA)
Cercavila amb els conviidats d’honor. (Matí)

Diumenge 30

ARBÚcIES (SELVA)
Enramades. Seguici popular per desfer les catifes. 
(Tarda)

cASSÀ DE LA SELVA (GIRONÈS)
Tradicional ball de gegants, cavallets i capgrossos. 
(Tarda)

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA
(BAIx LLOBREGAT)
Capvuitada. Catifes de Flors. (Tarda)

Dilluns 31

cASSÀ DE LA SELVA (GIRONÈS)
Tradicional ball de gegants, cavallets i capgrossos. 
(Matí)

6 - JUNY
Dijous 3

REUS (BAIx cAMP)
Corpus. Ballades de la Mulassa i dels Gegants. 
(Matí) Corpus. Cercavila de la Mulassa i dels 
Gegants. (Tarda)

CORPUS CHRISTI
El Corpus, com Sant Joan o Nadal, és una de 
les festivitats que té més transcendència en 
general. Malgrat que ja no se celebra amb tanta 
efervescència hi ha pobles que ho celebren 
notablement: La Patum de Berga o les Enramades 
de Sallent i Arbúcies són exemples. Tanmateix, 
destaquen altres Corpus com el de Solsona, 
Sitges, Barcelona i La Garriga.  La celebració es 
fa tot el dia però també s’estén a la setmana 
anterior i posterior (capvuitades).

Dissabte 5

cASTELLÓ DE LA PLANA (LA PLANA BAIxA)
Corpus. Ball i exposició de les figures. (Matí)

REUS (BAIx cAMP)
Corpus. Passejada i ballades de la Mulassa Petita i 
dels Gegants Petits (Matí)
Corpus. Ballades de la Mulassa i dels Gegants 
(Tarda)

Dissabte 5 a diumenge 6

PREMIÀ DE MAR - GEGANTS (MARESME)
Rebombori 17  (Tot el cap de setmana)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
Corpus Christi. Vespra de Corpus. (Tot el cap de 
setmana)

Diumenge 6

BADALONA (BARcELONÈS)
Processó de Corpus. (Tarda)

BALAGUER (NOGUERA)
Seguici Popular. (Tarda)

BATLLÒRIA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Festa de la gent gran. Passejada  tradicional (Matí)

cALELLA (MARESME)
Corpus. Passajada a les catifes. (Tarda)

cASSÀ DE LA SELVA (GIRONÈS)
Processó de Corpus Christi. (Tarda)

cERVERA (SEGARRA)
Seguici Festiu. (Tarda)

GARRIGA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Processó de Corpus Christi (Tot el dia)

LLEIDA - GRUP cULTURAL GARRIGUES (SEGRIÀ)
26a Festes Tradicionals de Corpus a Lleida. (Tot 
el dia)

MONISTROL DE MONTSERRAT - VISERTA (BAGES)
Processó de Corpus Christi. (Tarda)

ONTINYENT (VALL D’ALBAIDA)
Desfilada dels Cabets, Gegantons, Gegants i 
Tartuga. (Tarda)

REUS (BAIx cAMP)
Corpus. Passejada i ballades de la Mulassa i dels 
Gegants. (Matí)
Corpus. Processó i ballades de la Mulassa i dels 
Gegants. (Tarda)

SALLENT (BAGES)
Enramades. Seguici Festiu i Ballada d’elements 
festius. (Matí)

SANTA cOLOMA DE GRAMENET (BARcELONÈS)
Trepitjada de les catifes florals. Passejada 
tradicional. (Tarda)

Dilluns 7

ONTINYENT (VALL D’ALBAIDA)
Processó de Corpus Christi (Tarda)

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

Divendres 11 a dissabte 12

cARDONA (BAGES)
Festes del Barri de la Fira. (Tarda)

Dissabte 12

SANT cLIMENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Gegantada 2021. 20è aniversari de la gegantona 
Llúcia. (Tarda)

Diumenge 13

TÀRREGA (URGELL)
Processó Corpus Christi. (Tarda)

Dimecres 16

cALELLA (MARESME)
Cercavila de Festa Major (Tarda)

Dissabte 19

cARDONA (BAGES)
Festes del Barri Sant Miquel. (Tarda)

Diumenge 20

MONTMELÓ (VALLÈS ORIENTAL)
40è aniversari dels gegants. Mati ple de sorpreses 
Gegants i actes institucionals. (Matí)

Dimecres 23

BALSARENY (BAGES)
Rebuda de la Flama del Canigó. (Tarda)

BARcELONA - SANT ANDREU DE PALOMAR (BARcELONÈS)
Rebuda de la flama del Canigó. (Tarda)

GARRIGA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Rebuda de la Flama del Canigó (Tarda)

MANLLEU (OSONA)
Rebuda de la Flama del Canigó. (Tarda)

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Arribada de la Flama del Canigó. (Tarda)

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Acompanyament musical durant l’arribada de la 
Flama del Canigó (Nit)

SANTA BÀRBARA (MONTSIÀ)
Cercavila de la Flama del Canigò. (Tarda)

SANTA cOLOMA DE GRAMENET (BARcELONÈS)
Rebuda de la Flama del Canigó. Seguici popular.  
(Tarda)
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Dijous 24

GAVÀ (BAIx LLOBREGAT)
Rebuda de la flama del Canigó. (Tarda)

MONTMELÓ (VALLÈS ORIENTAL)
Toc d’inici de la Festa Major. (Tarda)

OLESA DE MONTSERRAT (BAIx LLOBREGAT)
Matinades (Matí)

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major, el Pregó - Corpus. Ballades de la 
Mulassa i els Gegants. (Tarda)

SANT JOAN DE VILATORRADA - VERBENA (BAGES)
Festa Major. Cercavila i Vesprada de Cultura 
Popular (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
Processó de Sant Joan. (Matí)

Divendres 25

cARDONA (BAGES)
Festes del Barri Major. (Tarda)

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major - Aixeca el teu gegant. (Tarda)
Festa Major - Dóna el teu xumet a la Mulassa! 
(Tarda)

RUBÍ (VALLÈS OccIDENTAL)
Festa Major. Seguici i Pregó. (Tarda)

Dissabte 26

BERGA - FONT DEL ROS (BERGUEDÀ)
Festes del Barri. (Tarda)

LAVERN (ALT PENEDÈS)
Festa Major. (Tarda)

PREMIÀ DE DALT (MARESME)
Festes de Sant Pere. Espectacle Gegant. (Tarda)

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major, els Cossos - Cercavila de La Nit de Fer 
l’Índiu. (Nit)

Diumenge 27

GAVÀ (BAIx LLOBREGAT)
Festes de Sant Pere. Cercavila. (Tarda)

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major. Seguici petit. (Tarda)

Dilluns 28

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major, Completes - Passejada de la Mulassa 
i dels Gegants. (Matí)
Festa Major, Completes - Passejada de la Mulassa 
i dels Gegants. (Tarda)
Festa Major. Completes(Tarda) - Anada a 
completes del Seguici Festiu. (Nit)

Dimarts 29

POLLENÇA - SANT JORDI (MALLORcA)
Festes de Sant Pere al Port de Pollença. (Tarda)

PREMIÀ DE DALT (MARESME)
Ball d’en Pere de Premià. (Matí)

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major. El dia de la Festa - Actuació de 
lluïment dels grups festius de la ciutat. (Matí)
Festa Major.- El dia de la Festa - Arrencada del 
seguici dels grups festius de la ciutat. Toc de 
Festa i anada a Ofici. (Tarda)

RUBÍ (VALLÈS OccIDENTAL)
Matinades, seguici, missa i balls. (Matí)

7 - JULIOL
Dijous 1 a dimecres 2

ALcÚDIA (MALLORcA)
9a Pujada a peu a la Victòria. (Tot el dia)

Divendres 2

VIc-  RIERA (OSONA)
Vígilia de Seguici Infantil. (Tarda)

Dissabte 3

HOSTALRIc (SELVA)
Festa Major. (Tarda)

VIc-  RIERA (OSONA)
Seguici Infantil. (Matí)

Dissabte 3 a diumenge 4

cARDONA (BAGES)
Festes del Barri Nou. (Tarda)

Diumenge 4

SANT FRUITÓS DE BAGES (BAGES)
Festa Major d’estiiu.  (Tarda)

SANTA BÀRBARA (MONTSIÀ)
Sortida canvi de pubilles festes majors. (Tarda)

VIc (OSONA)
Vígilia de Festa Major. Cercavila amb Gegants i 
caps de llúpia.  (Tarda)
Nitgília de Festa Major.  (Nit)

Diumenge 4 a dimarts 15

PREMIÀ DE MAR - GEGANTS (MARESME)
Festa Major de pirates i Premianecs  (Tot el dia)

Dilluns 5

VIc (OSONA)
Seguici i balls de lluiment. (Matí)
Seguici Vesprenc. (Nit)

Divendres 9

ARENYS DE MAR (MARESME)
Sant Zenon (Tarda)

Dissabte 10

cARDONA (BAGES)
Capvuitada. (Tarda)

MONISTROL DE MONTSERRAT - VISERTA (BAGES)
Festes del Carrer Viserta. Passada d’inici de festes 
(Tarda)

Dissabte 10 a diumenge 11

SANTA BÀRBARA (MONTSIÀ)
Pregó de Festa Major. Ofrena de flors i fruits de 
festes. (Tot el cap de setmana)

Diumenge 11

MONISTROL DE MONTSERRAT - VISERTA (BAGES)
Festes del Carrer Viserta. Passada dels Gegants i 
Quatrers  (Tot el dia)

SANT MARÇAL (ALT PENEDÈS)
Festa Major (Matí)

Dijous 15 a dissabte 17

OLOT- BARRI DEL cARME (GARROTxA)
Festes del barri. Cercavila i ball. (Tot el cap de 
setmana)

Divendres 16

cAMPOS (MALLORcA)
Inici de les Festes de Sa Ràpita. (Nit)

cERVERA (SEGARRA)
Cercavila al barri del Carme.  (Tarda)

EScALA, L’ (ALT EMPORDÀ)
Homenatge a la Vellesa. (Matí)

SANTA BÀRBARA (MONTSIÀ)
Diada de la Vellesa. Cercavila. (Tarda)

Dissabte 17

MAÓ (MENORcA)
Festa Major Mercadal (Tarda)

OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)
Festa Major d’Olesa de Bonesvalls (Tarda)

Dissabte 17 a dilluns 19

PUIGcERDÀ (cERDANYA)
Festa Major. Passejada Tradicional. (Matí)

Diumenge 18

POLLENÇA - SANT JORDI (MALLORcA)
Festes de la Verge del Carme al Port de Pollença. 
(Tarda)

SANTA BÀRBARA (MONTSIÀ)
Cosso Iris de la Festa Major. (Tarda)

Dimecres 21

MASQUEFA (ANOIA)
L’enraigada de Festa Major. Passada de vigília, 
Encesa del campanar i Actuació del Seguici Festiu. 
(Tarda)

Dijous 22

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Santa Magdalena. Seguici de balls populars. 
(Tarda)

MASQUEFA (ANOIA)
Passada de Festa Major, Ofici solemne, Entrega 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)

Divendres 23

BELLVÍS (PLA D’URGELL)
24e Firals. Balls de lluïments infantils. (Nit)

VALLS - LA PESSIGOLLA (ALT cAMP)
7a setmana cultural. Cercavila Nocturna. (Nit)

Dissabte 24

BALAGUER (NOGUERA)
Seguici Popular. (Tarda)

BELLVÍS (PLA D’URGELL)
24è Firals. Passejada d’elements infantils i grans. 
(Tot el dia)

cALDES DE MALAVELLA (SELVA)
4a Cercavileta de gegantonets. (Tarda)

FORNELLS (MENORcA)
Festa Major. Cercavila. (Tarda)

MASQUEFA (ANOIA)
Cercavila de Festa Major i Actuació de lluïment del 
Seguici Festiu i els balls convidats. (Tarda)
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TORELLÓ (OSONA)
Festa Major. Passant de Gegants i Nans. (Tarda)

Diumenge 25

ALcÚDIA (MALLORcA)
Dia del patró del poble.Acte institucional. (Tot el 
dia)

BELLVÍS (PLA D’URGELL)
24è Firals. Passejada d’elements infantils i grans. 
(Tot el dia)

cANOVELLES (VALLÈS ORIENTAL)
Anar a dormir, passejada i ball de comiat de la 
temporada. (Nit)

MATARÓ  (MARESME)
Les Santes. Crida de Festa Major i Desvetllament 
Bellugós. (Tot el dia)

MONISTROL DE MONTSERRAT - VISERTA (BAGES)
Passada de Festa Major i Ball dels Gegants de 
Viserta. (Matí)

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Festa Major de Sant Jaume. Ofrena al Patró de la 
Ciutat. (Tarda)

Dilluns 26

MATARÓ  (MARESME)
Les Santes. De Parranda. Sortida de la Família 
Robafaves.  (Tarda)

Dimarts 27

MATARÓ  (MARESME)
Diada de les Santes. Anada a ofici i Passada amb 
Dormida. (Tot el dia)

Dimecres 28

MATARÓ  (MARESME)
Les Santes. Anada a la residència, Postal de 
Gegants i No n’hi ha prou! (Tot el dia)

Dijous 29

GARRIGA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Seguici d’inici de la Festa Major  (Tarda)

MATARÓ  (MARESME)
Les Santes. Anem a tancar. (Tarda)

Dijous 29 a diumenge 1

ESPLUGA DE FRANcOLÍ (cONcA DE BARBERÀ)
Festa Major. (Tot el cap de setmana)

Divendres 30

BALAGUER (NOGUERA)
Passejada tradicional. (Nit)

cALDES DE MALAVELLA (SELVA)
Passejada de gegants de Festa Major. (Nit)

cERVELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Ball del pregó. (Nit)

Dissabte 31

cALDES DE MALAVELLA (SELVA)
Passejada de gegants de Festa Major. (Tarda)

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Festa Major de la parròquia de Collsabadel. (Tot 
el dia)

OLIANA (ALT URGELL)
Cercavila de l’alba (Matí)

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Festa Major. Cercavila de gegants, gegantons i 
capgrossos. (Matí)

8 - AGOST
Diumenge 1

GARRIGA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Balls i passejada acompanyada pels avis  (Matí)

OLIANA (ALT URGELL)
Cercavila de l’alba (Matí)

TORELLÓ (OSONA)
Festa Major. Passant i ball de Gegants i Nans. (Matí)

Divendres 6

VIMBODÍ I POBLET (cONcA DE BARBERÀ)
Festa Major. Cercavila de Gegants i Capgrossos. (Matí)

Diumenge 8

GOLMÉS (PLA D’URGELL)
2a Passejada de gegants. (Matí)

Dilluns 9

SANT cLIMENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Cercavila del Situ. (Tarda)

Dimarts 10

SANT cLIMENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major de Sant Llorenç. Balladetes dels 
gegants (Matí)

SANT FELIU DE LLOBREGAT - AcF (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major de Sant Llorenç. Anada a ofici. (Matí)

SANT LLORENÇ D’HORTONS (ALT PENEDÈS)
30a representació del Terrazel. (Nit)

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Festes de Sant Llorenç. Ballada de gegants. 
(Tarda)

Dijous 12

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

Divendres 13

BARcELONA - PLAÇA NOVA (BARcELONÈS)
111a cercavila inaugural de les Festes de Sant Roc.  
(Tarda)

cAMPOS (MALLORcA)
Inici de les Festes de la Mare de Déu d’Agost. 
(Tarda)

TORREGROSSA - DEScORDATS (PLA D’URGELL)
Cercavila nocturna. (Nit)

Divendres 13 a diumenge 22

AMPOSTA (MONTSIÀ)
Festa Major.Cercavila (Tarda)

Dissabte 14

AMER (SELVA)
Cercavila inici Festa Major. (Tarda)

ARENYS DE MAR (MARESME)
25a Cercavila Nocturna (Nit)

BADALONA (BARcELONÈS)
Pregó i cercavila de Festa Major. (Tarda)

MOIÀ (MOIANÈS)
Festa Major. (Tarda)

Dissabte 14 a diumenge 15

MARTORELL (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major. (Tot el dia)

Diumenge 15

AMER (SELVA)
Cercavila de festa Major. (Matí)

BADALONA (BARcELONÈS)
Ofici Solemne i matí de Festa Major. (Matí)

MOIÀ (MOIANÈS)
Festa Major. (Matí)

NAVARcLES (BAGES)
Festa Major d’estiu. (Matí)

Dilluns 16

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

ARENYS DE MAR (MARESME)
Cercavila de Sant Roc (Tarda)

BADALONA (BARcELONÈS)
Festivitat de Sant Roc i Ofici Solemne. (Tot el dia)

BARcELONA - PLAÇA NOVA (BARcELONÈS)
432a Festes de la Plaça Nova. Seguici de Sant Roc. 
(Matí)

MOIÀ (MOIANÈS)
Mostra de Cultura. (Tarda)

Dimarts 17

AMER (SELVA)
Cercavila final de la Festa Major. (Tarda)

MOIÀ (MOIANÈS)
116a Festa de l’Arbre Fruiter. (Tarda)

Dimecres 18

cATLLAR, EL (TARRAGONÈS)
Despertem els Gegants. (Nit)

Dimecres 18 a dijous 19

TARRAGONA - NANOS NOUS (TARRAGONÈS)
Festes de Sant Magí. Seguici Popular i arribada de 
l’aigua. (Tarda)

Divendres 20

cASTELLBISBAL (VALLÈS OccIDENTAL)
Festa Major de l’Aigua i la Llum. Seguici i mostra 
de cultura popular. (Tot el cap de setmana)

OLOT- BARRI DEL PEQUÍN (GARROTxA)
Festa Major del barri. Cercavila i ball dels Gegants. 
(Tarda)

Dissabte 21

BATLLÒRIA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Festa Major d’estiu. Passejada tradicional (Tarda)

cATLLAR, EL (TARRAGONÈS)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

SANT cLIMENT (MENORcA)
Festa Major. Cercavila. (Tarda)

VILASSAR DE DALT (MARESME)
Geganit 2021. (Nit)
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Diumenge 22

OLOT- BARRI DEL PEQUÍN (GARROTxA)
Festa Major del barri. Ball dels Gegants. (Tarda)

POLLENÇA - SANT JORDI (MALLORcA)
Festes de  la Cala Sant Vicenç. (Tarda)

Dimarts 24

TORDERA (MARESME)
Festes de Sant Bartomeu. Cercavila. (Matí)

VILASSAR DE DALT (MARESME)
Festes de Sant Genís. Arribada i cercavila dels 
convidats de la festa. (Tarda)

Dimecres 25

cERVERA (SEGARRA)
Dimecres de Cendra d’Aquelarre. (Nit)

TARADELL (OSONA)
Festa Major. Passejada. (Matí)

VILASSAR DE DALT (MARESME)
Visca els Sants Genís 2021! (Matí)

Dissabte 28

cERVERA (SEGARRA)
Aquelarre i Aquelarret. (Tot el dia)

Diumenge 29

LILLA (cONcA DE BARBERÀ)
Festa Major d’Estiu. (Matí)

MANRESA (BAGES)
Ballada de Festa Major (Matí)

9 - SETEMBRE
Dimecres 1

cENTELLES (OSONA)
Festa major d’estiu. (Matí)

Dijous 2

SANTA cOLOMA DE GRAMENET (BARcELONÈS)
Presentació dels nous vestits dels Gegants Vells, 
Silvestre i Coloma. (Nit)

Divendres 3

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Festa Major. Arribada del gegant boig i seguici. 
(Tarda)

SANTA cOLOMA DE GRAMENET (BARcELONÈS)
Seguici Inaugural de Festa Major (Seguici Popular) 
(Tarda)

Divendres 3 a diumenge 12

cALELLA (MARESME)
49es Jornades Internacionals Folklòriques de 
Catalunya. (Tot el dia)

Dissabte 4

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Nit del Correboig. (Nit)

PALAFOLLS (MARESME)
Cercavila. (Tarda)

SANT ANDREU DE LA BARcA - AIGÜESTOSES 
(BAIx LLOBREGAT)
Festa Major. Matinades. (Matí)

Dissabte 4 a diumenge 5

RUBÍ (VALLÈS OccIDENTAL)
Festa petita de Sant Roc. (Tot el cap de setmana)

Diumenge 5

ARBÚcIES (SELVA)
Festa Major de Lliors. Passejada popular. (Matí)

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Corremenuts. (Tarda)

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

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ (OSONA)
Festa Major. Passejada Tradicional. (Matí)

SANT JULIÀ DE cERDANYOLA (BERGUEDÀ)
Festa Major. Cercavila (Matí)

Dilluns 6

MAÓ (MENORcA)
Festa Major. Cercavila. (Tot el dia)

Dimarts 7

MONTBLANc (cONcA DE BARBERÀ)
Béu de les Besties. (Nit)

Dimecres 8

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Festa Major. Anada a ofici i concert vermut. (Matí)
Toc de Matinades. (Matí) Festa Major. Toc a Plegar. (Nit)

MONTBLANc  (cONcA DE BARBERÀ)
Ofici i actuació del seguici a la Festa Major de la 
Serra (Matí)

MONTBLANc - AMIcS (cONcA DE BARBERÀ)
La Convidada dels Veguers. (Tarda)

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Ofrena a la Mare de Déu de la Ràpita. (Matí)

TREMP (PALLARS JUSSÀ)
Festa Major. Cercavila. (Tarda)

Dijous 9

MONTBLANc  (cONcA DE BARBERÀ)
Ofici i actuació del seguici a la Festa Major de la 
Serra. (Matí)
Seguici petit a la Festa Major de la Serra. (Tarda)

Divendres 10

SANT ANDREU DE LA BARcA- AIGÜESTOSES
 (BAIx LLOBREGAT)
Baixada de la senyera. Ron cremat i Havaneres. 
(Tarda)

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Ballada de gegants, gegantons i capgrossos 
(Tarda)

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Acompanyament musical i ballada final a la Marxa 
de Torxes en motiu del 11 de setembre (Nit)

Divendres 10 a dissabte 11

SANTA BÀRBARA (MONTSIÀ)
Diada Nacional de Catalunya. Cercavila. (Tot el dia)

Dissabte 11

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

BADALONA (BARcELONÈS)
Diada Nacional de Catalunya. (Matí)

cARDONA (BAGES)
Festa Major. Cercavila Nocturna. (Nit)

ES MERcADAL (MENORcA)
Cercavila de Sant Nicolau. (Tarda)

MONTMELÓ (VALLÈS ORIENTAL)
Diada Nacional de Catalunya- Ofrena Floral. (Matí)

OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)
Diada Nacional de Catalunya. Cercavila. (Matí)

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA 
(BAIx LLOBREGAT)
Diada Nacional de Catalunya. Ballada davant les 
autoritats (Matí)

SANT FRUITÓS DE BAGES (BAGES)
Diada Nacional de Catalunya. (Matí)

SANTA cOLOMA DE GRAMENET (BARcELONÈS)
Ofrena floral i Tancada dels Gegants Vells (Matí)

SANTA SUSANNA (MARESME)
Diada Nacional de Catalunya. (Matí)

TORDERA (MARESME)
Diada Nacional de Catalunya. Cercavila. (Matí)

Diumenge 12

SALLENT (BAGES)
Festa Major. 40 anys dels gegants reis. Seguici 
festiu i Mostra de Balls. (Matí)

SANT VIcENÇ DE cASTELLET (BAGES)
Aplec del Castellet. (Tot el dia)

TÀRREGA (URGELL)
Aplec de Sant Eloi. (Matí)

Dimecres 15 a diumenge 31

cASTELLÓ DE LA PLANA (LA PLANA BAIxA)
30è aniversari. 3a Exposició fotogràfica. (Tot el dia)

Divendres 17

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major. Seguici del pregó. (Nit)

MONTORNÈS DEL VALLÈS (VALLÈS ORIENTAL)
Seguici d’inici de Festa Major (Tarda)

SABADELL - GRÀcIA (VALLÈS OccIDENTAL)
Cercavila de Torxes. (Tarda)

Divendres 17 a dilluns 20

AMETLLA DE MEROLA, L’ (BERGUEDÀ)
Festa Major de Sant Mateu. Mostra de ballls. (Tot 
el cap de setmana)

Dissabte 18

cASSÀ DE LA SELVA (GIRONÈS)
Cercavila nocturna. (Nit)

cERVELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Puntaires. (Tarda)

cORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Festa del Barri Gavarra. Passejada Tradicional. 
(Tarda)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Seguici Popular Infantil. (Matí)

SANT FELIU DE cODINES (VALLÈS ORIENTAL)
Rua de Festa Major (Tarda)

TORELLÓ (OSONA)
Festa Rocaprevera. Passant de Gegants i Nans. 
(Tarda)

Diumenge 19

AVINYÓ (BAGES)
Ball de Festa Major dels Gegants a la Plaça (Matí)

cERVELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Pujada de la Imatge de Santa Maria (Matí)

TARRAGONA - NANOS NOUS (TARRAGONÈS)
Festes de Santa Tecla. Seguici petit. (Tarda)
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TORELLÓ (OSONA)
Festa Rocaprevera. Passant i ball de Gegants i 
nans (Matí)

Dimarts 21

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major. Seguici Popular de Sant Mateu 
(Tarda)

Dimecres 22

TARRAGONA - NANOS NOUS (TARRAGONÈS)
Festes de Santa Tecla. Seguici popular.  (Tarda)

Dijous 23

cALELLA (MARESME)
Festa Major de la Minerva. Seguici. (Matí)

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major. el Seguici Petit - Cercavila del Seguici 
Petit. (Tarda)

TARRAGONA - NANOS NOUS (TARRAGONÈS)
Ofici de Santa Tecla. (Matí)
Procesó de Santa Tecla. Seguici popular. (Tarda)

Divendres 24

BORRIANA (PLANA BAIxA)
Processó de la Mercé (Tarda)

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major. La vigília - Toc de Festa per anunciar 
la sortida elements festius. (Tarda)

Divendres 24 a diumenge 26

L’ALGUER (SARDENYA)
33è Aplec Internacional 2021. (Tot el cap de 
setmana)

Dissabte 25

REUS (BAIx cAMP)
Festa Major. El dia de la festa - Baixada i ballada 
del Seguici Festiu al Santuari de la Misericòrdia. 
(Tot el dia)

Diumenge 26

ARBÚcIES (SELVA)
Aplec de la Capella. Passejada popular. (Tarda)

cASTELLAR DEL RIU - ESPINALBET (BERGUEDÀ)
Festa Major. (Matí)

cERVERA (SEGARRA)
Festa Major. Seguici Festiu. (Matí)

Dilluns 27

cERVERA (SEGARRA)
Festa Major. Seguici Festiu Infantil. (Tarda)

Dimarts 28

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Cercavila i ballada per la Festa Major d’Estiu 
(Tarda)

Dimecres 29

AOIZ (MERINDAD DE SANGÜESA)
DIada de San Miguel. Passacalles.  (Matí)

MOLINS DE REI (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major Sant Miquel. Tradicional Cercavila dels 
Gegants Vells (Matí)

OS DE BALAGUER (NOGUERA)
Festa Major. (Tot el dia)

10 - OCTUBRE
Dissabte 2

cORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Festa del barri Pedró. Passejada Tradicional. 
(Tarda)

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

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA 
(BAIx LLOBREGAT)
Festa de la Solidaritat. Cercavila del Barrejant. 
(Matí)

Dissabte 2 a diumenge 3

OLOT- BARRI SANT FRANcESc (GARROTxA)
Cercavila de gegants i estrena de la gegantessa 
Violant. (Tot el cap de setmana)

Diumenge 3

BALSARENY (BAGES)
Festa de la Gent Gran. (Matí)

BELLVÍS (PLA D’URGELL)
Festa Major d’Els Arcs. Passejada dels gegants. 
(Matí)

Divendres 8

SANT FELIU DE LLOBREGAT - AcF (BAIx LLOBREGAT)
Seguici i entremesos. Ballada dels elements del 
seguici de la ciutat.  (Nit)

Divendres 8 a divendres 10

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Festivitat Orígens. Cercavila pels carrers del barri 
de Xicago. (Tot el cap de setmana)

Dissabte 9

BORRIANA (PLANA BAIxA)
Desfilada del 9 d’octubre (Matí)

OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)
Festa Major del Barri de l’Hospital. (Tot el dia)

ONTINYENT (VALL D’ALBAIDA)
Desfilada protocolaria amb l’Águila (Matí)
75é Aniversari del Gegants Cristians i Moros. 
Espectacle. (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
Nanos al Carrer. Cercavila. (Tot el dia)

Diumenge 10

SANT FELIU DE LLOBREGAT - AcF (BAIx LLOBREGAT)
Mostra de balls de gegants. (Matí)

Dimarts 12

cALLÚS (BAGES)
Festes de Tardor. Cercavila. (Matí)

SANT FELIU DE LLOBREGAT - AcF (BAIx LLOBREGAT)
Anada a ofici. (Matí)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
Processó del Carrer Pilar (Matí)

Dissabte 23

BARcELONA - cASc ANTIc (BARcELONÈS)
17a Ballada de Gegants Històrics. (Tarda)

BELLVÍS (PLA D’URGELL)
Festa Major. Passejada del seguici local. (Matí)

Diumenge 24

VALLS - LA PESSIGOLLA (ALT cAMP)
Fira de Santa Úrsula. Les Corts. (Tot el dia)

Dimarts 26

BELLVÍS (PLA D’URGELL)
Festa Major. Processó amb els gegants nobles. (Matí)

Dissabte 30

MATARÓ - SANT SIMÓ (MARESME)
Cercavila pels carrers del barri (Tarda)

TREMP (PALLARS JUSSÀ)
Fira del Codony. Cercavila. (Matí)

Diumenge 31

ONTINYENT (VALL D’ALBAIDA)
Matí de jocs populars. (Matí)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
Cercavila de Castaween. (Tarda)

11 - NOVEMBRE
Dilluns 1

HOSTALRIc (SELVA)
Castanyada popular. (Tarda)

OLIANA (ALT URGELL)
Ballada de gegants (Tarda)

#NUM!

BALAGUER (NOGUERA)
Festa Major. Tallers. (Matí)

Dissabte 6

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA 
(BAIx LLOBREGAT)
Castanyada. Mostra de balls. (Tarda)

Diumenge 7

ARBÚcIES (SELVA)
37a Festa del Flabiol. Passejada popular. (Matí)

Dimecres 10

TEIÀ (MARESME)
Greca Gegantera. Cercavila de Gegants amb 
Xaranga. (Tarda)

Dissabte 13

LLORET DE MAR (SELVA)
4a Gala de l’any d’Adifolk. (Tarda)

Diumenge 14

cERDANYOLA DEL VALLÈS (VALLÈS OccIDENTAL)
Festa petita del Pobla, només sortim las entitats 
(Matí)

Dijous 18 a diumenge 21

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Festes de Sant Climent. Cercavila. (Tot el dia)
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Divendres 19

SANT cLIMENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major de Sant Climent. Esclat de Festa Major. 
(Tarda)

Dissabte 20

MAÓ (MENORcA)
Cercavila Dia de la Infància. (Tarda)

Diumenge 21

SANT cLIMENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major de Sant Climent. Seguici del 1050è + 
1. (Matí)

Dimarts 23

SANT cLIMENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Festa Major de Sant Climent. Balladetes dels 
Gegants. (Matí)

Divendres 26

ONTINYENT (VALL D’ALBAIDA)
75é Aniversari del Gegants Cristians i Moros. 
Presentació documental. (Tarda)

Dissabte 27

BARcELONA - SANT ANDREU DE PALOMAR 
(BARcELONÈS)
Esclat Andreuenc. (Tarda)
La nit de fer volar coloms! (Nit)

Diumenge 28

VALLGORGUINA - BERNAT I ELIONOR (VALLÈS ORIENTAL)
Fira del Bosc i la Pagesia. Passejada de Gegants. 
(Matí)

Dimarts 30

BARcELONA - SANT ANDREU DE PALOMAR 

(BARcELONÈS)
Anada a Ofici i ball en honor a Sant Andreu 
Apòstol. (Tarda)

12 - DESEMBRE
Dissabte 4

BALAGUER (NOGUERA)
Fira. (Tot el dia)

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Espectacle d’arribada dels Srs. del Nadal i encesa 
de les llums. (Tarda)

SANT ANDREU DE LA BARcA- AIGÜESTOSES 
(BAIx LLOBREGAT)
Encesa dels llums de nadal. Ball de gegants i 
gegantons. (Tarda)

Dilluns 6

ONTINYENT (VALL D’ALBAIDA)
Jornada de portes obertes. (Matí)

Dilluns 6 a dimecres 8

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA 
(BAIx LLOBREGAT)
Fira de la Puríssima. Exposició i mostra de balls. 
(Tot el cap de setmana)

Dimarts 7

ONTINYENT (VALL D’ALBAIDA)
Desfilada dels Cabets, Gegantons, Gegants i 
Tartuga. (Tarda)

Dimecres 8

BARcELONA - SANT ANDREU DE PALOMAR 
(BARcELONÈS)
Adeu Andreu! (Tarda)

ONTINYENT (VALL D’ALBAIDA)
Processó de la Puríssima. (Tarda)

SANT MARÇAL (ALT PENEDÈS)
Festa Major Petita (Matí)

Dissabte 11

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
La Marató TV3. Cercavila de gegants, gegantons i 
capgrossos (Tarda)

Diumenge 12

GAVÀ (BAIx LLOBREGAT)
Festes de Sant Nicasi. Cercavila. (Matí)

SALLENT (BAGES)
Fira Santa Llúcia. Mostra de cultura popular. (Matí)

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
Fira de Santa Llúcia (Matí)

Dissabte 18

SANTA cOLOMA DE GRAMENET (BARcELONÈS)
L’Arribada de la Festa! (Tarda)

VIc - SANTA ANNA (OSONA)
Festa de Nadal. (Tarda)

Dissabte 18 a diumenge 19

MARTORELL (BAIx LLOBREGAT)
Cercavila de Nadal, Vermut de Gralles i Trobada 
de Gegants de Goma (Tot el cap de setmana)

Diumenge 19

BATLLÒRIA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Festa Majord d’hivern. Passejada tradicional. 
(Matí)

HOSTALRIc (SELVA)
La Marató de TV3. Cercavila de recapta. (Matí)

OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)
Fira de Nadal. Recollida de xumets. (Tot el dia)

SANT VIcENÇ DE cASTELLET (BAGES)
CagaTió. (Tarda)

SANTA SUSANNA (MARESME)
La Marató de TV3. (Matí)

Dijous 23

MAÓ (MENORcA)
Sortida del Gegant Pare Noel. (Tarda)

Dissabte 25 a diumenge 26

cASTELLBISBAL (VALLÈS OccIDENTAL)
Quinto de Nadal (Tarda)

Divendres 31

cALELLA (MARESME)
Home dels nassos. Cercavila. (Tarda)

cENTELLES (OSONA)
Festa Major d’hivern. (Matí)

cORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Seguici Popular. La dona dels nassos. (Matí)

MOLLERUSSA - ARREU (PLA D’URGELL)
L’Home dels Nassos. (Matí)

OLESA DE MONTSERRAT (BAIx LLOBREGAT)
Home dels nassos. 4a edició (Matí)

REUS (BAIx cAMP)
Home dels nassos. Cercavila. (Matí)

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA
(BAIx LLOBREGAT)
Cercavila de l’Home dels Nassos. (Matí)

SANTA cOLOMA DE GRAMENET (BARcELONÈS)
Tocs i balls de carrer (Matí)
Cercavila de Festa Major (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
Home dels Nassos (Matí)
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Divendres 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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1 - GENER
Diumenge 24

cASTELLBISBAL (VALLÈS OccIDENTAL)
Mostra de balls. (Matí)

Dijous 28 a dissabte 6

BORRIANA (PLANA BAIxA)
14è Aplec de Gegants i Cabuts. (Tot el dia)

2 - FEBRER
Diumenge 7

PALLEJÀ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants. (Matí)

Diumenge 14

SANT FRUITÓS DE BAGES (BAGES)
23a Trobada de Gegants. (Tot el dia)

Diumenge 21

NAVARcLES (BAGES)
39a Trobada de Gegants. (Matí)

3 - MARÇ
Diumenge 14

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (VALLÈS OccIDENTAL)
Passejada de gegants. (Matí)

Dissabte 20

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

Diumenge 21

MANRESA - POBLE NOU (BAGES)
30a Trobada de Gegants. 30è dels gegants Pepet i 
Pepeta. (Matí)

Diumenge 28

BARcELONA - PI (BARcELONÈS)
Festes de Sant Josep Oriol. Mostra de balls de 
gegants. (Matí)

SALLENT (BAGES)
Alça’t. 28a Trobada de Gegants. (Matí)

4 - ABRIL
Dissabte 3

SANTA MARIA D’OLÓ (MOIANÈS)
Trobada de Gegants Nocturna. (Nit)

Dissabte 10

cAMPLLONG (GIRONÈS) 
10a Trobada de Gegants del Giroestany. (Tot el dia)

TARRAGONA - SAGRAT cOR (TARRAGONÈS)
Trobada de Gegants. (Tarda)

Dissabte 17

SANT JOAN DESPÍ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada d’escoles. (Tarda)

Diumenge 18

BALSARENY (BAGES)
19a Trobada de Gegants. (Matí)

CALENDARI 
DE TROBADES
2021

“Gegant vell” 
Albert Caelles i Solé  (Solsona)

3r premi El Fet Geganter 2020
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Divendres 23

MATARÓ (MARESME)
Trobada de Gegants del dia de Sant Jordi. (Tarda)

Dissabte 24

HOSTALRIc (SELVA)
32a Trobada de Gegants (Tarda)

MANLLEU (OSONA)
36a Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 25

OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)
Trobada de Gegants. 35è aniversari de gegants. 
(Matí)

SANT QUIRZE DEL VALLÈS (VALLÈS OccIDENTAL)
5a Diada Albert Beltran Hilari (Matí)

5 - MAIG
Dissabte 1

cELRÀ (GIRONÈS)
11a Trobada de Gegants. 10è aniversari dels 
gegants. (Matí)

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’ - SANT JOSEP 
(BARcELONÈS)
28a Trobada de Gegants. (Matí)

MARTORELL (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants (Tarda)

VILASSAR DE DALT (MARESME)
39a Trobada de Gegants (Matí)

Diumenge 2

AMER (SELVA)
Trobada de Gegants. (Tot el dia)

cERDANYOLA DEL VALLÈS (VALLÈS OccIDENTAL)
28a Trobada de Gegants. (Matí)

LAVERN (ALT PENEDÈS)
Trobada de Gegants. (Matí)

Dissabte 8

BADALONA (BARcELONÈS)
Badagegants 2021. 38a Trobada de gegants. (Tarda)

Diumenge 9

cABRILS (MARESME)
Trobada de Gegants (Matí)

cAMPOS (MALLORcA)
Trobada de Gegants. (Matí)

Dissabte 15

cERVIÀ DE LES GARRIGUES (GARRIGUES)
6a Trobada de Gegants. (Tarda)

cOLLBATÓ (BAIx LLOBREGAT)
36a Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

MONTBLANc - AMIcS (cONcA DE BARBERÀ)
Mosta de Bestiari. 40 anys de la Mulassa. (Tarda)

Dissabte 15 a diumenge 16

AOIZ (MERINDAD DE SANGÜESA)
Gigantada txiki. (Matí)

LLINARS DEL VALLÈS - PATUFA (VALLÈS ORIENTAL)
Trobada de Gegants. “Vinguts d’arreu”. (Tot el dia)

Diumenge 16

BARcELONA - GUINARDÓ (BARcELONÈS)
39a Trobada de Gegants. (Matí)

MONTBLANc - AMIcS (cONcA DE BARBERÀ)
26a Trobada de Gegants i Bestiari. (Matí)

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ (OSONA)
23a Trobada de Gegants. (Matí)

SANTA EUGÈNIA DE TER (GIRONÈS)
Trobada de Gegants. (Matí)

TÀRREGA (URGELL)
Trobada de Gegants. (Matí)

TORTOSA - 4 MÉS 1 (BAIx EBRE)
Trobada de grallers, dolçaines, tabaleters i 
geganters (Tarda)

Dissabte 22

cERVELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
23a Trobada de Gegants. (Tarda)

MOLLERUSSA - ARREU (PLA D’URGELL)
15a Trobada de Gegants. (Tarda)

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA 
(BAIx LLOBREGAT)
Festa Major. Cercavila. (Tarda)

Dissabte 22 a diumenge 23

BARcELONA - BARcELONETA (BARcELONÈS)
Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 23

SABADELL - cREU ALTA (VALLÈS OccIDENTAL)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

Dissabte 29

cORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
25a Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

VIc - RIERA (OSONA)
Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 30

GARRIGA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
31a Trobada de Gegants i Caprgrossos. (Matí)

6 - JUNY
Dissabte 5

PONT DE VILOMARA, EL (BAGES)
30a Trobada de Gegants (Tarda)

PRAT DE LLOBREGAT, EL - AMPA MARE DE DEU DEL 

cARME (BAIx LLOBREGAT)
16a Trobada de Gegants.  (Tarda)

Dissabte 12

cALELLA (MARESME)
12a Trobada de bestiari. (Nit)

SANT FELIU SASSERRA (BAGES)
Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 13

cALELLA (MARESME)
Trobada de Gegantonets. (Matí)

GIRONELLA- VILADOMIU NOU (BERGUEDÀ)
Cercavila de Festa Major. (Matí)

PUIGcERDÀ (cERDANYA)
8a Trobada de Gegants. (Matí)

Dissabte 19

BALSARENY - ELS K + SONEN (BAGES)
9a Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 20

GAVÀ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants. (Matí)

SANT JOAN DESPÍ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants. (Matí)

Dissabte 26

BARcELONA - cASc ANTIc (BARcELONÈS)
28a Trobada de Gegants. (Tarda)

cALLÚS (BAGES)
9a 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)
40ena Trobada de Gegants. (Tarda)

OLESA DE MONTSERRAT (BAIx LLOBREGAT)
42a Trobada de Gegants. (Tarda)

RUBÍ (VALLÈS OccIDENTAL)
27a Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

TORREGROSSA - DEScORDATS (PLA D’URGELL)
Trobada de Gegants. (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
30a Trobada de Gegants a Vinaròs (Tot el dia)
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7 - JULIOL
Dissabte 3

BELLVÍS (PLA D’URGELL)
27a Trobada de Gegants. 25è (+1) aniversari del 
Tonet i la Sileta. (Tarda)

MATARÓ - ILURO (MARESME)
10a Mostra de Balls de Gegants de Mataró. (Tarda)

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA 
(BAIx LLOBREGAT)
21a Matinades. (Matí)

SUBIRATS - cAN BATISTA (ALT PENEDÈS)
20è aniversari dels gegants. (Tot el dia)

Diumenge 4

SANT BOI DE LLOBREGAT - cASABLANcA
(BAIx LLOBREGAT)
21a Trobada de Gegants. (Matí)

SANT JULIÀ DE cERDANYOLA (BERGUEDÀ)
13a Trobada de Gegants. Celebració del 30+1 
aniversari dels Gegants. (Matí)

Dissabte 10

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

cALONGE (BAIx EMPORDÀ)
Trobada de gegants i capgrossos. 20+1 aniversari 
de la Colla Gegantera. (Tarda)

ESPARREGUERA (BAIx LLOBREGAT)
28a Trobada de Gegants. (Tarda)

ESQUIROL, L’ (OSONA)
43a Trobada de Gegants (Tarda)

GOLMÉS (PLA D’URGELL)
Trobada de Gegants. (Tarda)

PALLEJÀ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 11

SANT VIcENÇ DE cASTELLET (BAGES)
Trobada de Gegants. (Matí)

Dissabte 17

ESTARTIT, L’ (BAIx EMPORDÀ)
Trobada de Gegants. (Tarda)

SANT ANDREU DE LLAVANERES (MARESME)
Festa Major de la Minerva.Trobada de Gegants. 
(Tarda)

TORDERA (MARESME)
34a Trobada de Gegants. (Tarda)

Dissabte 24

ARBÚcIES (SELVA)
27a Trobada de Gegants (Matí)

BARcELONA - SANT JAUME (BARcELONÈS)
13a Trobada de Gegants. (Tarda)

BRÀFIM (ALT cAMP)
23a Trobada de Gegants (Tarda)

cANOVELLES (VALLÈS ORIENTAL)
30è aniversari dels gegants. (Tarda)
Trobada Gegantera en motiu de la Festa Major 
(Tarda)

MATARÓ  (MARESME)
Les Santes. Festa de la Gegantada. (Tarda)

SANT POL DE MAR (MARESME)
Trobada de Gegants (Tarda)

SANT VIcENÇ DELS HORTS (BAIx LLOBREGAT)
38a Trobada de Gegants (Tot el dia)

VALLS - LA PESSIGOLLA (ALT cAMP)
6a Trobada de gegants. (Tarda)

VIc - SANTA ANNA (OSONA)
Trobada de Gegants. 37è Aniversari. (Tarda)

Dissabte 24 a diumenge 25

ES cASTELL (MENORcA)
Passejada tradicional. (Tot el cap de setmana)

Diumenge 25

POLLENÇA - SANT JORDI (MALLORcA)
17a Trobada de Gegants. (Tarda)

Dissabte 31

BENIcARLÓ (BAIx MAESTRAT)
30a Trobada de Gegants i Cabuts. (Tarda)

BERGA - FONT DEL ROS (BERGUEDÀ)
3a Trobada de Gegants. Estrena del nou gegant 
dimoni. (Tarda)

cOLLDEJOU (BAIx cAMP)
Trobada de gegants. (Tarda)

MOIÀ (MOIANÈS)
39a Trobada de Gegants. (Tarda)

OLIANA (ALT URGELL)
Trobada de Gegants. (Tarda)

SANT LLORENÇ D’HORTONS (ALT PENEDÈS)
Trobada de Gegants (Tarda)

VILALLOBENT (cERDANYA)
Trobada de Gegants. (Tarda)

8 - AGOST
Dissabte 7

ALBI, L’ (GARRIGUES)
15a Trobada de Gegants. (Tarda)

MALGRAT DE MAR (MARESME)
61a Trobada de Gegants (Tarda)

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA)
36a Trobada de Gegants. (Tarda)

SANTA SUSANNA (MARESME)
23a Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 8

VIMBODÍ I POBLET (cONcA DE BARBERÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

Dissabte 14

RIUDARENES - cAN FORNAcA (SELVA)
Trobada de Gegants. (Tarda)

Dissabte 14 a dimecres 18

AOIZ (MERINDAD DE SANGÜESA)
Gigantada. (Matí)

Diumenge 15

BARcELONA - PLAÇA NOVA (BARcELONÈS)
40a Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

HOSPITALET DE L’INFANT, L’ (BAIx cAMP)
Trobada de Gegants. (Tarda)

MONTMELÓ (VALLÈS ORIENTAL)
Festa de la Patrona. Cloenda dels actes del 40e 
aniversari. (Matí)

Dissabte 21

AMPOSTA (MONTSIÀ)
32 Trobada de Gegants. (Tarda)

cAMPLLONG (GIRONÈS)
Cercavila de gegants. (Tarda)

SANTA MARIA D’OLÓ (MOIANÈS)
34a Trobada de gegants. (Tarda)

Dissabte 21 a diumenge 22

PUIGcERDÀ (cERDANYA)
Festa de l’Estany. Passejada Tradicional. (Matí)

Diumenge 22

FONOLLOSA (BAGES)
Mostre de balls de gegants i d’imatgeria (Matí)

Dissabte 28

AMETLLA DE MEROLA, L’ (BERGUEDÀ)
31a Trobada de Gegants.  (Tarda)
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BLANES (SELVA)
Trobada de Gegants. (Tarda)

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

SEU D’URGELL, LA (ALT URGELL)
29a Trobada de Gegants. (Tarda)

TORÀ (SEGARRA)
Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 29

EScALA, L’ (ALT EMPORDÀ)
33a Trobada de Gegants. (Tarda)

9 - SETEMBRE
Dissabte 4

BORGES BLANQUES, LES (GARRIGUES)
38a Trobada de Gegants,Grallers  i Correfocs. 
(Tarda)

BORGES BLANQUES, LES - VIVALL (GARRIGUES)
38a Trobada de Gegants,Grallers i Correfocs. 
(Tarda)

SANT ANDREU DE LA BARcA - AIGÜESTOSES (BAIx 

LLOBREGAT)
15a Trobada de Gegants de L’Ètnia  (Tarda)

SANT QUIRZE DEL VALLÈS (VALLÈS OccIDENTAL)
37a Trobada de Gegants Festa Major (Tarda)

SANTA cOLOMA DE GRAMENET (BARcELONÈS)
26a Trobada de Gegants (Tarda)

ULLDEcONA (MONTSIÀ)
32a  trobada de gegants (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
4a Trobada de Nanos (Tarda)

Diumenge 5

ARTÉS (BAGES)
26a Trobada de Gegants. (Matí)

BEGUDA ALTA, LA (ANOIA)
35a Trobada de Gegants. (Matí)
Trobada de Gegants. (Matí)

Dimecres 8

PUIGcERDÀ (cERDANYA)
Festa de la Sagristia. Passejada Tradicional. (Matí)

Dissabte 11

MONTMAJOR (BERGUEDÀ)
25è Mecat i Tradició. Trobada de Gegants. (Matí)

PONTS (NOGUERA)
14a Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 12

cARDONA (BAGES)
Trobada de Gegants. (Matí)

PIERA - EIxERITS (ANOIA)
25è aniversari dels gegants i trobada. (Matí)

REUS (BAIx cAMP)
21a Trobada de Gegants.  (Matí)

Divendres 17 a diumenge 19

TORTOSA (BAIx EBRE)
33a Ciutat Gegantera de Catalunya. (Tot el cap de 
setmana)

Dissabte 18

cALDERS (MOIANÈS)
5a Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

SABADELL - GRÀcIA (VALLÈS OccIDENTAL)
Trobada de Gegants. (Tarda)

VILANOVA I LA GELTRÚ (GARRAF)
3a Dansada. (Tarda)

Diumenge 19

cASSÀ DE LA SELVA (GIRONÈS)
28a Trobada de Gegants. (Matí)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
36a Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

MONTORNÈS DEL VALLÈS (VALLÈS ORIENTAL)
31a Trobada de gegants  (Matí)

Dissabte 25

ALcÚDIA (MALLORcA)
12a Trobada de Gegants. (Tarda)

cERVERA (SEGARRA)
39a Trobada de Gegants. (Tarda)

SANT cARLES DE LA RÀPITA (MONTSIÀ)
Trobada de Gegants (Tot el dia)
Trobada de Gegants. (Tot el dia)

SANT cUGAT DEL VALLÈS - cAPARROTS (VALLÈS 

OccIDENTAL)
Taller i trobada de capgrossos (Tot el dia)

SANTPEDOR (BAGES)
37a Trobada de Gegants (Tarda)

Diumenge 26

cALELLA (MARESME)
39a Trobada de gegants. (Matí)

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (VALLÈS OccIDENTAL)
14a Trobada de Gegants. (Matí)
14a Trobada de gegants. 25è anviersari de la colla. 
(Matí)

VALLGORGUINA - BERNAT I ELIONOR (VALLÈS ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos  (Matí)

TARADELL (OSONA)
27a Trobada de Gegants. (Matí)

10 - OCTUBRE
Dissabte 2

cALDES DE MALAVELLA (SELVA)
32a Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

TORELLÓ (OSONA)
34a Trobada de Gegants (Tarda)

VILASSAR DE DALT (MARESME)
30a Trobada de Gegants del Maresme. (Tarda)

VINARÒS (BAIx MAESTRAT)
Trobada de dolçaines i tabals. 15è aniversari dels 
Joglars. (Tarda)

Diumenge 3

BARcELONA - SARRIÀ (BARcELONÈS)
Trobada de Gegants. (Matí)

BATLLÒRIA, LA (VALLÈS ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos. 30è aniversari 
dels gegants (Tot el dia)

Dissabte 9

LLEIDA - GRUP cULTURAL GARRIGUES (SEGRIÀ)
29a Trobada de Gegants. (Tarda)

MARTORELL (BAIx LLOBREGAT)
Cercavila del Most (Tarda)
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Diumenge 10

cATLLAR, EL (TARRAGONÈS)
7a Trobada de Gegants. (Tot el dia)

MOIÀ (MOIANÈS)
3r Concurs Nacional de Balls de Gegants. (Matí)

Dissabte 16

SANT JOAN DE VILATORRADA - VERBENA (BAGES)
39a Trobada de Gegants. (Tarda)

Diumenge 17

cASTELLAR DEL RIU - ESPINALBET (BERGUEDÀ)
Trobada de Gegants. (Matí)

Dilluns 25

SANTA cOLOMA DE FARNERS (SELVA)
Trobada de Gegants i Capgrossos. (Tarda)

11 - NOVEMBRE
Diumenge 7

TEIÀ (MARESME)
Trobada de Gegants i Capgrossos. 35è aniversari 
de la colla. (Matí)

Diumenge 14

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

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
40è aniversari dels gegants. (Matí)

Divendres 19 a diumenge 21

LLORET DE MAR (SELVA)
10a Trobada de Gegants- 10è aniversari de la 
colla. (Tot el cap de setmana)

Diumenge 21

SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OccIDENTAL)
13a Trobada de Gegants. (Matí)

Dimecres 24

MATARÓ- cOR DE MARIA (MARESME)
Aniversari dels gegants (Tarda)

Diumenge 28

AIGUAFREDA (VALLÈS ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos. (Matí)

BARcELONA - SANT ANDREU DE PALOMAR 

(BARcELONÈS)
Matí de Festa Major. (Matí)

SANT ANDREU DE LA BARcA - AIGÜESTOSES 
(BAIx LLOBREGAT)
26a Trobada de Gegants de l’Andreu i la Quimeta. 
(Matí)

SANT ANDREU DE LLAVANERES (MARESME)
33a Festa Major de Sant Andreu. (Matí)

12 - DESEMBRE
Diumenge 5

MONTESQUIU (OSONA)
Trobada de Gegants. (Matí)

Dilluns 6

MALGRAT DE MAR (MARESME)
Festes de Sant Nicolau. 62a Trobada de Gegants. 
(Matí)

Dimecres 8

GIRONELLA (BERGUEDÀ)
33a Trobada de Gegants (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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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

Gegants de Tordera - Anna Mateus Font (Tordera)
2n premi del  Concurs Fet Geganter 2020    

Primer Premi del  Concurs Fet Geganter 2020: desert CONTRAPORTADA  Jordi Reig i Purgimon, participant al concurs El Fet Fet Geganter 2008.

Visca la Festa Major! - Anna Bermejo Falcó (Castellbisbal)
Premi jove del Concurs Fet Geganter 2020    
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Patrocinador Exclusiu
de l’Agrupació Amb el suport


