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Grup de dones sitgetanes confeccionant
el nou vestuari dels gegants vells de la vila
Sitges l’any 1955. Col·lecció Família Sella
Montserrat.

PRESENTACIÓ
AGRUPACIÓ DE COLLES
DE GEGANTERS DE CATALUNYA
Amb l’alegria d’encetar un nou any, que esperem sigui més
venturós que el passat, teniu a les vostres mans el Calendari
del Món Geganter 2022. En ell hi trobareu un munt de trobades i activitats geganteres que és desig que es puguin celebrar,
malgrat les condicions sanitàries actuals.

Part d’aquesta publicació ens parla de la feina que fan i han fet
els/les professionals de la costura en l’elaboració dels vestits
dels gegants. Una feina que de vegades passa desapercebuda,
però que fa que les nostres figures puguin lluir amb el màxim
esplendor.

Totes aquestes activitats aquí reflectides estan preparades
amb la màxima il·lusió per les colles organitzadores. No perdem l’oportunitat de sortir al carrer i gaudir-les plenament,
doncs formen part de l’expressió màxima d’un col·lectiu, com
és el nostre, que no té un altre nord que el de continuar amb
una tradició heretada des de fa segles i que a nosaltres ens
toca conservar i traslladar a les noves generacions.

No podrien faltar les fotografies premiades en el concurs fotogràfic El Fet Geganter. Unes magnífiques instantànies que encara fan més atractiu aquest Calendari.

També trobareu, de forma especial, les de l’Agrupació de Colles
de Geganters de Catalunya, com són la Ciutat Gegantera 2022
a celebrar a Sant Boi de Llobregat i la Fira del Món Geganter a
Tordera. Hem de donar suport amb la nostra participació a les
colles organitzadores que, amb el seu esforç, posen al nostre
abast aquestes activitats per les que han treballat durant molt
de temps.

Us convido a gaudir-lo.

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

FOTO PORTADA

Geganta a vista d’ocell
Albert Pagés Colom (Seana – Bellpuig)
Premi Jove El Fet Geganter 2021

www.gegants.
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ALTA
COSTURA
Llur alta mirada inmòbil
ullprèn a tota la gent
que se’ls mira i els rodeja
sense fer cap pensament;
se´ls mira perquè són grans
i duen vestits llampants
i ballen a cada moment...
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MODISTES I SASTRES: ENTRE EL GUST,
LA MODA I LA PROFESSIÓ
Text Xavier Navarro

FEM UN GEGANT NOU!
Fer el vestuari d’un gegant o geganta
és una gran responsabilitat, ja que és
l’element que destaca més de la figura.
De fet, un bon vestuari ajuda a reforçar
el gegant i allà on no hi arriba l’escultura
es pot compensar amb el vestuari i els
complements. Per ser concrets, tota
aquesta utilleria pot suposar el 80% del
gegant ens si.
Quan arriba el moment de fer un element festiu nou, una de les primeres coses a reflexionar és que representarà i, a
la vegada, qui construirà la figura. Algú
dels nostres? O potser algú que tingui
experiència, tant en l’àmbit estructural
com escultural? Normalment, el vestuari arriba amb el constructor, però tots
aquests elements habitualment estan
fets per professionals aliens a l’escultorconstructor. És el cas de Ramon Roig pel
Taller Drac Petit, la Dolors Utrera per a
l’Antoni Mujal, la Rosa Casulleras per la
Dolors Sans i la Francina i la Mar Aumedes per al Sarandaca. Es dóna la circumstància que l’històric Manel Casserres
i Boix era sastre. Actualment, però, hi
ha altres artesans especialitzats amb
el vestuari gegant com la Gemma Malé,
Guillem Amorós i Goretti Puente. També
destaca la presència en els últims anys
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Exposició de vestuaris dels gegants de la Patum el 2016.

de Pau Fernàndez i Marc Udina com a figurinistes. A part hi ha totes aquelles persones que no s’hi han especialitzat, però
que en alguna ocasió han estat escollides
per confeccionar el vestuari dels gegants
del seu poble.
No cal dir-ho, però és molt important
un contacte estret entre tots els interessats del projecte: el constructor, el modista, figurinista i, a més, el geganter. De

fet, aquest últim, és qui haurà de fer-ne
més us: plegant, desplegant i plantejantse si cal dur les robes a la tintoreria eventualment. En resum, el gegant és una
obra col·lectiva on hi participen diverses
persones: l’escultor-constructor, el fuster, el pintor, el dissenyador, el postisser
(en el cas que hi hagi perruques), el modista, etc.

Gegants reis originals de Girona amb l’estructura antiga i vestuari.

disposen. Últimament, està sorgint un discurs que és rellevant
seguir una estètica historicista del que representen les figures.
Sigui com sigui, és important omplir de continguts i justificar els
canvis.
A vegades, els procuradors de les figures, tenim certa por
de canviar l’essència de les figures. Tanmateix cal dir que històricament els gegants sempre han anat canviant d’aspecte, en
alguns casos volent i en d’altres no. Posem l’exemple de Berga.
L’any 2016 va organitzar una exposició dels diversos vestits i
complements que han lluit els gegants de la Patum. Entre els
elements hi trobàrem més de 15 vestits i elements del 1897 i
del 1906. Això per uns gegants és quasi un miracle per què la
gran majoria de figures es retroben sense vestuaris o gairebé
inexistents. Dit això, volem fer notar que en els darrers cent anys
els gegants de la Patum han canviat molt poc la seva estètica
morisca, gairebé mínima.
A l’altra banda tenim l’exemple dels gegants de ciutat de
Barcelona que des de fa molts anys han tingut per costum canviar la seva estètica constantment, almenys cada deu anys. El
canvi més destacable i polèmic el van lluir entre 1999 i 2006
quan van passar de reis medievals a reis amb un estil eclèctic
urbà amb tocs de modernisme barceloní. Aquell canvi, que es
va fer a través d’un concurs dirigit a dissenyadors joves, hi van
participar moltes celebritats com la firma Tous i l’estetilista Lluís
Llongueres. Aquest últim, que va formar part del consell, va ironitzar sobre la possibilitat que el gegant acabés sortint amb el
cap rapat (La Vanguardia, 30 d’abril de 1999). Doncs no se sap
ben bé el perquè, però el gegant va acabar sortint així a la seva
estrena durant el Toc d’Inici de La Mercè del 1999, tal com proposava el disseny original de Yolanda Saura.

TOCA CANVIAR DE VESTITS!

COSES DE LA MODA!

El moment de canviar vestits és el més delicat de tots. Ja tenim la carcassa i ara només ens hem de centrar en el vestuari
i complements. Què volem? Mantenir l’estètica? Volem fer un
canvi radical? Si volem fer el canvi, fins a quin punt volem fer
canvis? És un debat interessant, però que en molts casos requereix d’un assessorament estètic i tècnic que molts geganters no

Com hem vist no és el cas de Barcelona, però la tradició explica
que la geganta ha sigut atrevida en canviar de vestuari i imatge constantment. Més enllà del motiu, la figura de la geganta
sempre ha servit d’aparador de moda de l’època: pentinats,
complements i vestits. Moltes gegantes han abanderat aquesta
tradició com són les de Terrassa, Badalona, Capellades, Mont-
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La Vitxeta amb la imatge que va lluïr el 1989 i que va causar molt de rebombori.

Gegants de la ciutat de Barcelona amb la imatge que van lluir entre 1999 i 2006

blanc, Sitges (la que havia mostrat un pírcing en alguna ocasió al
seu llavi inferior), entre d’altres. Així i tot, actualment el màxim
exponent d’aquesta tradició l’abandera la Vitxeta, gegantoneta
de Reus, la qual sempre ha anat canviant de vestuari, mentre el
seu company ha continuat lluint una línia més continuista. També caldria mencionar el paper de la Tarasquilla durant el Corpus
de Granada. Aquesta figura femenina, que va muntada sobre un
gran drac anomenat Tarasca, porta un vestit cada any. Mentre

que el 2020 vestia de sanitària amb mascareta, el 2021 ho feia
d’una manera despampanant de flamenca amb grans farbalans
i escot. Però qui tambè fa una funció similar a la Vitxeta de Reus i
a la Tarasquilla de Granada, és la Tarasca de Lleó. Aquesta quan
convè llueix nova imatge. De fet, segons la RAE, una de les excempcions de Tarasca és: Mujer temmible o denigrada por su
agresividad, fealdad, desaseo o excessiva desvergüenza.
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Cosset del gegant Vell de la
Patum que va estar en actiu
entre 1908 i 1926.
Foto Fermí Riu
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FIGURINS, TEIXITS I PASSAMANERIA.
TOT UN MÓN GEGANT!
Text Gemma Malé

Quan et demanen realitzar un escrit sobre
el vestuari dels gegants; et venen mil i una
idees a la ment. És aleshores quan em poso
romàntica explicant la història, però també
crítica tot redactant sobre les dificultats
que ens trobem a l’hora de confeccionar un
vestuari d’una figura d’alta magnitud.
Com a figurinista i estilista que sóc
treballo en diversos sectors com al teatre,
la publicitat, esdeveniments culturals,
entre d’altres. Aleshores, sempre afirmo
el mateix: dur a terme un vestuari per un
gegant necessita el seu temps, porta el
seu ritme, tot un procés, que justament
ràpid no és. Però realment si analitzo
tots aquests anys que he confeccionat
vestuari per a gegants quasi sempre em
trobo amb les mateixes dificultats. Una
d’elles és que el constructor va per un
cantó, com si el vestuari no fos important.
Jo no m’imagino treballar en publicitat sense tenir comunicació constant
amb la directora d’art o l’ajudant de direcció. De fet és amb ella que parlem de
les tonalitats dels mobles i l’atrezzo en
general. Si traslladem aquesta conversa amb un constructorde gegants, seria
parlar de proporcions del cos del gegant,
la separació dels braços per poder entrar
correctament el vestuari, entre d’altres.
Es per coses com aquestes que hi ha estructures que són complicades de vestir
segons les proporcions que tingui.
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Enllestint vestuari del gegant de Badalona aquest passat 2021. Montserrat Silvestre.

Quan es realitza un gegant nou, tot és
rellevant: l’escultor, el constructor, el fuster, la modista que realitza els coixins per
poder porta el gegant, etc. La meva pregunta sempre és la mateixa: Per què cada
professional va per lliure? Tot així, i des
de fa uns anys, el figurinista-modista comença a tenir molta més rellevància en el
món geganter i ja es parla molt més d’ell.
Una altra de les dificultats que veig
en el procés del vestuari, a vegades és
l’elecció dels figurins o teixits. Tot depèn
de la comissió o de les persones responsables del projecte.

A part que és un pes molt gran per als
geganters que s’encarregant en aquell
moment, saps que una elecció d’un teixit pot espatllar o millorar tot el vestuari,
aquesta decisió quedarà per molts anys.
Hi ha una qüestió que sempre em sorprèn. A la vida real ja passa en el sector
de publicitat o teatre. Amb l’actor tot és
molt ràpid i es decideix el vestuari en un
moment, però amb l’actriu sempre hi ha
dificultats. No sempre és així, però si la
gran majoria de vegades. Amb l’actriu
sempre hi ha més dificultats, no sempre,
però si la gran majoria de vegades.

Gegants de Capellades el 2015.

Estrena dels vestits dels gegants vells d’Arenys de Mar. 2015.

Així doncs, amb els gegants passa el
mateix. El moment de presentar els figurins es dona circumstància que el del
gegant queda ben aviat escollit i tancat.
Però a geganta és la que ens fa anar més
de corcoll i sobretot si du vel. A vegades
per coses així la reunió pot durar dues
hores, i no exagero!
Però parlem d’històries més romàntiques. El que més em va sorprendre és
quan em van explicar que la geganta de
la ciutat de Barcelona, com tant d’altres,
marcava tendència. Us imagineu que
ara passés el mateix? Potser seria una
mica estrany amb tanta informació que
tenim amb internet. Però no puc evitar
imaginar-me la sortida de la geganta, a
la plaça de l’Ajuntament, amb el seu nou
vestit i complements. Seria sorprenent
veure tothom sortint corrents per comprar el mateix vestuari. Una mica estrany
tot plegat no? Això no obstant, alhora si
ets un romàntic és bonic pensar-ho.

A vegades m’agradaria poder fer un
viatge en el passat i veure com les modistes o sastres confeccionàvem el vestuari dels gegants. Farien els patrons
com els realitzem actualment? O potser
s’utilitzaria un sistema més d emodelatge
d’alta costura i tallarien el teixit a sobre
del gegant?
Antigament els teixents eren d’una
qualitat extraordinària. Encara recordo
quan vaig desmuntar l’antic vestuari dels
gegants de Manresa. Els teixits eren d’un
gran gramatge: gruixuts i d’una qualitat
que en l’actualitat ja no es troba. El mateix està passant amb les passamaneries
ja que cada cop tenim menys botigues
per anar a comprar-la d’antiga i de qualitat. Això dificulta la nostra feina.
La modisteria o sastreria s’està perdent una mica, ara tot és més el consumisme i el fet de canviar cada mes de vestuari
o en cada tendència d’estiu, hivern, etc. i la
costura antiga s’està oblidant.

Tot així cada dia intento anant buscant formació de sastreria i aprenent
molt més les tècniques antigues de
costura, per poder realitzar una millor
confecció. Però quan comento a algun
mestre que duc a terme algun vestuari
per a gegants i no coneixen aquest món
els hi fa molta curiositat. De fet, és un
sector desconegut i per realitzar la confecció no té res a veure amb la confecció
de vestuari de teatre, sense comentar les
dimensions tan grans que té un gegant.
Quan comença l’any sempre em marco
un objectiu: el de la busca teixit damascats
diferents, més originals, el de la recerca
de passamaneries, brodats, detalls que
puguin marcar la diferència del gegant.
Aquest és repte anual perquè cada dia tenim més dificultats per trobar material.
Continuo pensant el mateix de quan
vaig començar amb el meu primer gegant: no perdre mai la il•lusió i agrair a
totes les colles que han confiat en mi.
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VESTIR UN GEGANT,
PAS A PAS
Text Guillem Amorós – Folk Albiaix

L’elaboració d’un vestuari per a gegants
és una tasca complexa que requereix
no només els coneixements tècnics
propis de la confecció especialitzada,
sinó també un cert nivell d’expertesa
que permeti preveure certs problemes
recurrents i proposar diverses solucions
per evitar-los. Un projecte d’aquestes
característiques s’extén al llarg de diversos mesos, i de fet és preferible
començar-los amb força antelació per
si sorgeixen entrebancs.
Habitualment, el primer pas és elaborar un disseny nou, o bé decidir amb
quins criteris es vol actualitzar un disseny ja existent. A continuació, cal escollir els teixits que millor s’adapten
al disseny i al pressupost de cada projecte, i també els materials que millor
s’ajusten als teixits escollits: passamaneries, tancaments, vius, botons,
etc. Paral·lelament, es duu a terme el
patro-natge: tant si es tracta d’una rèplica com d’un disseny nou, els patrons
gairebé sempre s’han de fer de zero. En
acabat, aquests patrons es traslladen a
un teixit de prova, es cusen i s’emproven
sobre els gegants per observar in situ si
cal fer alguna mena d’ajustament. Com
que es tracta de peces fetes a mà, és inevitable que tinguin lleugeres asimetries
i particularitats que no s’aprecien a simple vista, i sovint cal realitzar diverses
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proves per tal d’adaptar el patronatge a
les idiosincràsies de cada gegant. Un cop
s’ha aconseguit elaborar els patrons definitius, es traslladen als teixits corresponents, es tallen i es procedeix a la confecció de cada peça i dels complements
corresponents.
Pel que fa al disseny, nosaltres podem o bé crear un disseny de zero, o bé
partir d’un figurí que ens proporciona la
colla i traslladar la idea del dissenyador
original a les possibilitats d’un vestuari en tres dimensions. Val a dir que no
sempre és fàcil, ja que el dissenyador
pot haver imaginat un vestuari que després potser no és del tot factible: en un
dibuix no hi ha limitacions de volums,
pesos, moviment, materials, etc. Ara bé,
en tots els casos intentem ser tan fidels
al disseny com és possible, i mantenir-ne
sempre l’essència per respecte al dissenyador. A més, si una colla ja disposa
d’algú que els confecciona la roba, també podem fer només els patrons i deixar
que aquesta persona s’encarregui de
l’elaboració del vestuari.
Tanmateix, com ja hem dit, també
podem realitzar nosaltres el disseny si
la colla ho necessita. En aquest punt és
essencial la comunicació amb la colla,
que és qui millor coneix la història dels
gegants, la seva simbologia, quins trets
formen part de la seva essència, en qui-

Prenent mides de la geganta de Sarrià-Sant Gervasi de
Barcelona durant el passat 2021.

na gama cromàtica hem de treballar, etc.
També hi ha colles que no tenen tots
aquests conceptes del tot clars, i aleshores les assessorem nosaltres: primer fem
la recerca necessària per documentar
l’estil o el context històric en què volen situar el nou vestuari, i els oferim diverses
propostes de dissenys que s’hi adiguin

de la millor manera possible. En tots els
casos, a més, els acon-sellem pel que fa
a la tria de materials i d’accessoris: evidentment, la colla té l’última paraula en
totes les decisions, però intentem aportar tota la nostra experiència en els aspectes més tècnics.
El coneixement tècnic dels teixits és
essencial perquè s’ha de tenir en compte que un gegant és alhora una figura
estàtica i una figura mòbil. Des de fora,
pot semblar que el vestuari d’un gegant
i el vestuari d’una persona són pràcticament el mateix, i que només canvia
la mida, però no és així en absolut. El
nostre cos és molt flexible, i fins a un cert

punt s’adapta a les peces de roba que
ens posem; en canvi, la part immòbil dels
gegants —que habitualment són el cap, el
cos i els braços— és del tot rígida, i això
condiciona l’estructura de cada peça i la
manera com s’ha de cordar: el fet que no
hi hagi un sistema de muntatge uniformitzat fa que cada projecte s’hagi de plantejar com un trencaclosques únic, i en
funció de quines peces es poden cargolar
i quines no, les parts de dalt del vestuari
es plantegen d’una manera o d’una altra.
La tria dels materials tampoc és tan
fàcil com sembla; s’ha de tenir en compte
la transparència de certs teixits, com responen al moviment, o com de resistents

Amorós prenent midels pel nou vestit de la gegantona Laia
de Barcelona.

Capgrossos de Llinars del Vallès.

són. Com que es tracta de pe-ces de
roba que han de durar moltíssims anys,
és essencial que siguin resistents a llarg
termini, però no es pot oblidar que han
de complir una funció estètica. Els accessoris també s’han d’escollir amb aquest
objectiu visual en ment, ja que una passamaneria o uns botons excessi-vament
reduïts seran gairebé imperceptibles a
una certa distànica.
De fet, el tipus de teixit té un paper
especialment rellevant en les parts mòbils del vestuari, com ara els mocadors
de pit, els gambetos o les faldilles. És
cert que cada colla té uns criteris estètics
propis, però tot sovint ens demanen que
la faldilla tingui “un bon vol”, i cal saber
tro-bar l’equilibri entre un teixit amb bon
cos i que aporti majestuositat quan el
gegant està plantat, i un teixit que permeti aconseguir el vol desitjat. A més,
com que el vol depèn en gran mesura del
diàmetre de la faldilla, s’ha de considerar
si un augment considerable de material
encaixa dins el pressupost del projecte o
si és factible afegir tant de pes a la figura. Per tot plegat, no-saltres sempre ens
assegurem que la colla conegui els pros
i els contres de cada decisió, i els plantegem totes les alternatives disponibles
per adaptar-nos al màxim a les seves necessitats sense perdre l’essència de cada
projecte.
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SARANDACA: MÉS DE 35 ANYS
VESTINT GEGANTS
Text Família Aumedes

El taller Sarandaca fem gegants des del
1985 i des del principi també fem els
vestits dels gegants. La Francina Morell
Mestre s’ha dedicat a aquest aspecte del
taller des dels inicis i actualment treballa
juntament amb la Mar Aumedes Morell.
Al taller hi tenim un estudi específic de
confecció separat del taller d’escultura.
Són dos ambients diferents, l’estudi de
costura ha d’estar lliure de pols i amb
gran superfície de taula per tallar roba,
magatzem per diferents elements de
costura i maquinaria específica. Hi tenim
7 màquines de cosir totes amb les seves
especificitats per fer diferents taques de
costura.
Al principi, la Francina va començar
l’ofici amb els coneixements que li va
donar la seva mare Francisca, experta
cosidora. Amb l’experiència es va habituar als grans formats. La filla petita de
la Francina i en Ramon, la Mar, que sempre jugava al taller amb trossos de teles
grans va agafar afició a l’ofici i va acabat
estudiant a l’escola ESDI de disseny de
moda i un grau superior de vestuari de
teatre on va aprendre tècniques apurades per treballar en el disseny i confecció de vestits a mida. Actualment la
Mar Aumedes també imparteix classes
de costura per fer-se roba una mateixa.
Juntament amb la Francina creen l’equip
expert de modistes del taller Sarandaca.
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Igual que a les persones, els vestit
d’un gegant dona el punt d’elegància, sobrietat o caràcter que es vol atorgar a la
figura. Per això es un dels aspectes importants a cuidar en la creació dels gegants.
El procés de creació de la vestimenta
comença molt aviat, quan es planteja el
personatge. Primer de tot bé la fase de
documentació per concretar el vestit en
època, any i lloc. Es fa a través de llibres,
fotos d’època, consulta a historiadors o
visites al museu de la indumentària de
Barcelona.
Seguidament es fa un esbós per veure
com quedaria la figura i la vestimenta. Es
dona color i es comparteix amb els geganters per saber-ne la seva opinió. Seleccionem mostres de la roba perquè el geganters en vegi’n la textura, color i caient
abans de fer el vestit definitiu. A l’hora de
triar la roba per la confecció tenim molt en
compte la fàcil conservació i rentat dels
vestits i també les proporcions dels gegants en relació als estampats i i textures.
Les talles aproximades són: gegantonets
de 1.8m, gegantons de 2.5m i gegants de
3.3m, 3.5m, 3.8m o 4.2m.
Una cosa important a tenir en compte
és que, a diferència de les persones, els
gegants no tenen mobilitat per vestir-se
i desvestir-se, això implica fer un disseny
amb obertures i tancaments per posar i
treure fàcilment la vestimenta.

La Mar provant els vestits de Torredembarra l’any 2020

Després comença la confecció dels
vestits amb la transformació els patrons
que ja tenim a mida per cada una de les
talles de gegants. Amb els patrons ja fets
es procedeix a tallar el teixit, entretelarlo per donar-li cos, overlockar-lo perquè
no es desfili la tela i posar passamaneria
(posar biés, tapapunts, puntilles, cristalls i pedreria, brodats...) Seguidament
es passa a muntar la peça, cosint totes
les parts entre elles i es fan els acabats
finals: posar cremalleres, botons, gafets..

La Francina i la Mar fent els vestits dels Reis Mags.

L’última cosa que es fa és l’espiell i la
vora de les faldilles amb la mida ja definitiva del gegants damunt del cavallet.
L’espiell pot ser fet amb gasa , passamaneria, guipuré, tires de roba entreteixides, imitant algun escut... sempre amb la
intenció que quedi integrat al vestit.
Altres elements com podrien ser barrets, ventalls, mocadors, joies o mitenes
també requereixen la intervenció de les
modistes.
A part de la vestimenta dels gegants
al taller Sarandaca elaborem faldilles per
dracs i gualdrapes de mulasses, entapissem els cavallets dels gegants, vestimenta de carnaval i reis, vestimentes
de capgrossos que també donen molt
caràcter al personatge i dissenyem i confeccionem vestuari per a teatre.
Alguns dels encàrrecs més vistosos
que hem elaborat, entre d’altres, son
els vestits pels gegants de l’Espluga de
Francolí d’estil prehistòric vestits amb

Els gegants de l’Espluga del Francolí.

pells. Els d’Argentona que representen els
senyors d’Aiguanaf amb uns vestits del
segle XIX molt elaborats. Els gegants de
Montornès del Vallès que representen un
pagès i un guerrer medieval. O els gegants
de Torredembarra, uns indians amb un
petit secret: sota les enagües de la geganta hi han brodats tots els noms de les persones que van finançar el projecte.
La creació de vestimentes dels gegants, igual que la creació de les figures,
requereix creativitat i una feina artesanal
i minuciosa amb un toc artístic que amb
la nostra mirada de grans dimensions fan
el segell de qualitat dels gegants del taller Sarandaca.

Els gegants de Tarrès.
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LA IMPORTÀNCIA DEL VESTUARI
EN LA CONSTRUCCIÓ D’UN GEGANT.
Text Joan Company i Arpa

Habitualment veiem els gegants altius i
elegants, que fan goig, amb les millors
gales: vestits, ben pentinats, plens de
complements (barret, casc o corona,
joies o flors, espasa o ceptre, pergamí,
destral o porra). Se n’ha parlat molt del
procés de construcció, però potser no
s’ha incidit gaire en el de la confecció
del vestuari que és un procés prou complex i que flueix en paral·lel amb el de la
construcció del cos del gegant pròpiament dit. Aquest escrit seguirà aquets
dos processos, seguint les explicacions
del Toni Mujal, constructor al seu taller
de Cardona, i les de la Dolors Utrera, la
modista que l’ha acompanyat gairebé
des dels seus orígens, els primers deu
anys de funcionament del taller, iniciant
la singular tasca de vestir gegants, que
comporta un alt grau d’especialització i
la descoberta de noves tècniques apropiades a aquest tipus de confecció tan
particular. Vull agrair les explicacions,
la pedagogia i la molta paciència amb
què el Toni i la Dolors han embastat
l’estructura d’aquest escrit que he acabat de cosir amb l’ajut de l’Anna Canosa.
Quan es contracta la construcció
d’una figura, queda clar si l’escultor farà
tota la feina (i subcontractarà les necessitats que li calguin: de fusters, ferrers,
modistes, les de perruqueria, altres accessoris) o es responsabilitza exclusiva-
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Dolors Utrera donant un retoc al vestit de l’antic gegant
flabiolaire de Vallogorguina.

ment de la materialització del cos i la resta les realitza un tercer o diversos. Anys
enrere, uns dels mestres pioners, Manel
Casserras Boix (sastre de professió),
s’encarregava ell mateix de vestir les figures que sortien del seu taller a Solsona.
És tasca del mestre geganter, el disseny,
la feina d’escultura i pintura, la construcció de complements, la tria de material i

la coordinació amb tota la resta de professionals que intervenen en l’execució
de l’obra.
Una vegada s’ha completat el dibuix
del disseny de la figura (pactant amb el
destinatari els detalls previs, que anys
enrere es deixaven al gust i la inspiració
del constructor junt amb la recerca de les
dades que en feia per arrodonir l’esbós i
acontentar el client), es passa a enllestir
els punts concrets, que inclouen tots els
accessoris, així com els colors de la roba
definits sobre el paper.
Un cop validat pel client, el constructor comença la seva part: treball amb
fang, motlles de guix de les diferents
parts del cos, elaboració de les diferents
peces amb resina mentre encarrega serveis auxiliars (construcció dels cavallets,
encoixinats, peces de ferro, perruques).
En paral·lel, ja amb la modista, s’escull
el tipus de teles i es comença la recerca
de partides de roba en botigues especialitzades, per seleccionar els colors més
propers als dels disseny, segons la disponibilitat i les tendència de la moda de
cada moment. Això permet determinar
els teixits bàsics per a cada peça del vestuari i dels accessoris: robes de cortinatge, damasc, sarges, ras i setins, lonetes,
folres, entreteles per a reforços, velluts i
tuls, passamaneries i cintes de seda, cotó
i polièster, feltres per a botons, gasa, etc.

Toni Mujal i Dolors Utrera amb teles per vestir gegants.

Sovint cal recórrer a teles especials per a
tapisseria i cortinatge per la seva major
amplada, gramatge i consistència. Sobretot per les capes i faldilles (no hi ha
gegants amb pantalons per a inri dels
masclisme), que requereixen gran llargada, volada i el mínim de costures. El
constructor i qui fa la feina de modista
són uns veritables coneixedors i rastrejadors dels principals comerciants del
ram del tèxtil, la merceria i la passamaneria, dels qual són vells coneguts i amb

complicitats ben teixides. Per tant, saben
entendre les peculiaritats que solen demanar-los.
Dins del seu procés, la modista comença el patronatge de paper per a tota
la vestimenta: camises, americanes,
vestits, folres, capes i faldilles i tots els
complements de roba que calgui (barrets, pameles, mocadors, cinturons). El
gegant s’ha de poder vestir i desvestir de
manera pràctica i cal aplicar recursos de
professional (petits trucs): vetes adherents (“velkro”) per a les esquenes o les
trinxes; cises de les mànigues amples per
tal que hi passi bé el braç i que el muntatge del gegant resulti senzill; pinçar bé la
roba una vegada col·locada a la figura del
gegant; marcar bé les vores; estudiar els
caients per tal que la ballada sigui elegant
i comprovar bé la cintura; marcar molt bé
la part de la reixeta quan l’estructura sigui
acabada del tot i la roba quedi ben ajustada per garantir que el portador podrà
veure-hi bé des de l’interior.
El gegant és un a figura estàtica que
no pot flexionar els braços i el cos. Per
poder vestir-los, sovint es construeixen
els braços en dues peces desmuntables
per poder ficar-hi les mànigues sense estretors. Pot passar també que s’hagi de
tallar una màniga més llarga que l’altra
perquè un dels braços està flexionat. Per
això, en vestir un gegants, no es segueix
el principi de la simetria com és habitual
en la confecció de roba per a persones.
El constructor enllesteix les parts
(cap, cos, braços) i la modista comença
a treballar amb les peces de roba. Es
tallen els patrons en paper després de
la pressa de mides i s’emproven sobre

Dolors Utrera i la seva mare amb en Toni amb un dels
quatre gegants de la Pedrera el dia de la seva estrena
l’any 1998.

el gegants per ajustar-les en cada peça.
Es comença per la faldilla, emprovant la
roba damunt la figura i amb els patrons
de paper que s’han fet de cada part del
cos i es talla la roba corresponent (ja sigui una camisa, un vestit, una jaqueta).
Es talla la roba amb uns certs marges
per evitar errades (falses simetries així
com diferències estructurals de la pròpia
figura) i garantir que ajusti bé. Abans de
tot es pinça amb agulles la part de dalt
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La Lola retocant el vestit de la geganta de Sant Josep de
l’Hospitalet de Llobregat.

de la faldilla segons la mida de la cintura (trinxa). Després es passa a embastar
tota la estructura una vegada ha estat
tallada la part de dalt i es fa la primera
prova d’emprovat, que es completa amb
el muntatge de la resta de peces ordenadament (pensant en esquenes obertes,
cises per als braços, cintura ajustada).
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Amb el temps, s’ha passat de fer braços
a fer el cos amb una part de l’avantbraç
incorporat on s’hi ajusta la resta del braç.
Això permet no haver d’obrir l’esquena i
per muntar el braç només cal arremangar
la màniga, incorporada a mida al vestit. Ja
arribaran dels tallers de fusteria i tapisseria, els cavallets i els respectius encoixinats (per a les espatlles i el cap) sobre
els quals es col·locarà el cos del gegant i
posteriorment la vestimenta, així com la
resta de complements (perruques, objectes metàl·lics, ornaments).
La darrera etapa és la dels ornaments
(avalorios), que inclou passamaneria, brodat d’escuts, roba aplicada i espiell o reixeta. Altres complements com els barrets
de roba, barretines, pameles i el que convingui, les dissenya el constructor de base
i també n’escull la roba. Pel que fa a les
capes, s’ha de garantir que tingui volada,
i dotar l’amplada de roba justa perquè en
ballar el mantell tingui l’acampanament
precís per volar i proporcioni elegància al
ball, que multipliquen els velluts i els tuls.
En alguns casos el capot es fa més tubular
i recte, prescindint d’aquest vol. Hi ha una
part de confecció que és molt artesana i es
fa a mà (cosir sobre vellut, adaptar la roba
de folrar barrets que no es pot portar a la
màquina de cosir). Mentre es va fent tot
això, el constructor acabarà la figura amb
la fase de pintura i la del poliment definitiu
La maquinaria emprada per a la tasca
de costura és variable en cada modista.
En el cas que ens ocupa, la Dolors n’ha
emprat tres tipus: la màquina de cosir
estàndard (màquina plana, la casolana);
màquina overlock (poleix la roba amb una
confecció artesana amb dos repunts en zi-

ga-zaga, típics de les màquines de brodar);
màquina de traus (molt especialitzada, no
de pedals, i que garanteix que els punts no
es desfacin). Cal remarcar que, per la gran
envergadura, sovint s’han d’habilitar els
espais de costura per facilitar l’estesa de
la roba i adaptar-se a treballar amb peces
de grans dimensions. Per això calen taules
llargues, o en el seu defecte, taulons llargs
sobre dos cavallets, per maniobrar còmodament i sense problemes en el muntatge
de les grans peces de roba a confeccionar.
A manera de resum, podríem dir que

Toni Mujal i Dolors Utrera amb el gegant de Alhama.

després del patronatge previ i del tall de
la roba amb la primera emprovada, al llarg
del procés hi ha dues proves d’emprovar
més, fins la prova quarta i definitiva, una
vegada fetes les rectificacions (pinces a
les americanes, els escots, els colls, els
punys, els acabats... ) que s’hagin de fer.
Superada la quarta prova d’emprovar, el
gegant ja pot vestir-se al taller i només
restaran altres tasques complementaries: perruqueria, joies, i objectes que
acabaran d’arrodonir-lo.
És molt recomanable la confecció de
fundes protectores encoixinades de roba
impermeable i consistent que cobreixin
els gegants. La utilitat és múltiple: en cas
de pluja, emmagatzematge i transport,
protecció de la pols, la humitat i la llum
per evitar el descoloriment tant de la
roba com de les cares i les mans.
Amb tot això, el gegant ja està enllestit per anar al seu destí. Un gegant
de proximitat, quilòmetre zero, fet tot
a casa, com el model analitzat. Seguint
aquesta manera de fer, la del taller cardoní del Toni Mujal, amb la M. Dolors
Utrera com modista, han sortit: Els gegants de la Pedrera, els de Santa Maria
del Mar, els de Sant Boi de Llobregat,
els d’Alp, els de Sant Fruitós del Bages,
El Cervantes d’Alcalà d’Henares, l’Avi
Miquel i el Sabater Fraret de Cardona, i
moltes altres.
Desitgem que al taller en segueixin
fent molts més, i posats a filar prim, amb
indumentàries destacades i enginyoses,
dignes de lloança. Vestits per a una desfilada digna de gegants, modèlica, com cal!

Antoni Mujal vestint la còpia de la geganta de la Fira. 2008.

TROBADES I FESTES AMB GEGANTS,
CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOS

19

15 ANYS DEL
CALENDARI
DEL MÓN
GEGANTER
El Calendari del Món Geganter arriba al
seu 15è aniversari en el format de llibret
públic. Des del 2007 que ha aplegat diverses activitats del món dels gegants:
trobades, cercaviles, ballades... Gran
quantitat d’activitats que han enviat les
colles d’arreu del país. A excepció del
2009 es publica sense interrupció dels
seus inicis. Des del 2015 el Calendari té
un caire monogràfic, ja que explica elements d’interès: el cicle festiu de l’any,
la música, gegants internacionals, Treball i Cultura, nans i capgrossos, ball de
gegants i ara l’alta costura.
Així doncs, felicitem-nos tots per
aquest aniversari gegant!

20

CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2022

TROBADES I FESTES AMB GEGANTS,
CAPGROSSOS I ALTRES ENTREMESOS

21

CALENDARI
DE TROBADES
2022
22

CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2022

El geganter de la geganta i la gegantera
Maria Victoria Planas Salvador (Sitges)
1r premi El Fet Geganter del 2021

01- GENER

02- FEBRER

03- MARÇ

DIUMENGE 16

DISSABTE 5

DISSABTE 5

LA BISBAL DEL PENEDÈS (Baix Penedès)

BORRIANA (Plana Baixa)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

DIUMENGE 23

DIUMENGE 13

CASTELLBISBAL (Vallès Occidental)

BARCELONA (Barcelonès)

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

NAVARCLES (Bages)

Trobada de Gegants. (matí)

31a Trobada de Gegants (matí)

27a Trobada de Gegants. (matí)

VILADECANS (Baix Llobregat)

15é Aplec de Gegants i Cabuts (tot el dia)

1a Trobada de figures femenines. (tarda)

Trobada de Gegants de Ciutat Vella. (matí)
40è aniversari dels gegants Tinet i Maria- Trobada
de Gegants. (matí)

Estrena dels gegants nous. (matí)

PARETS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Trobada de Gegants. (matí)

DIUMENGE 20

MANRESA- POBLE NOU (Bages)

30è aniversari dels gegants vells. (matí)

BARCELONA- PI (Barcelonès)
Bestieses. (matí)

CASSÀ DE LA SELVA (Gironès)
PALLEJÀ (Baix Llobregat)

27a Trobada de Gegants de Santa Eulàlia. (matí)
DEL DISSABTE 29 AL DIUMENGE 30

LA LLÀNTIA (Maresme)

Festes del patró del Barri La Llàntia San Juan
Bosco (Tot el cap de setmana)

11a Trobada Comarcal del Gironès-Pla de
l’Estany. (matí)

DIUMENGE 27

SANT FRUITÓS DE BAGES (Bages).

Festa de l’Arròs- Trobada de Gegants. (matí)

DISSABTE 26

BARCELONA- PI (Barcelonès)

La Passejada dels Oriols. (matí)

TROBADES I FESTES AMB
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SALLENT (Bages)

La Trobadeta- Trobada de Gegantons i Elements
Infantils. (tarda)

TORTOSA- GAITERS DE L’AGUILOT- ASS. 4 MÉS
(Baix Ebre)

04- ABRIL
DISSABTE 2

CORÇÀ (Baix Empordà)

Trobada de gaiters, dolçainers, tabalers i
geganters. (tarda)

Trobada de gegantons i bateig dels nous
gegantons. (tarda)

DIUMENGE 27

DISSABTE 9

LA LLAGOSTA (Vallès Oriental)

VIC (Osona)

11a Trobada de Gegants. (matí)

BARCELONA- PI (Barcelonès)

Mercat del Ram- Trobada de Gegants, llúpies i
bestiari (tarda)

Cercavila de les Festes de Sant Josep Oriol. (matí)

DEL DISSABTE 9 AL DIUMENGE 10

SALLENT (Bages)

TORDERA (Maresme)

30a Trobada de Gegants. (matí)

14a Fira del Món Geganter. (tot el cap de
setmana)

MATARÓ (Maresme)

Trobada de gegants, gegantes, nans i capgrossos
de Sant Jordi. (tarda)
DIUMENGE 24

SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
5a Trobada Albert Bertran Hilari (matí)

BALSARENY (Bages)

19a Trobada de Gegants. (matí)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelonès)
Trobada de Gegants. (matí)

PIERA (Anoia)

Trobada de Gegants. (matí)

ARGENTONA (Maresme)

Trobada de Gegants. (matí)
DISSABTE 30

LLIÇA DE VALL (Vallès Oriental)

Diada contra el càncer infantil (tarda)

CELRÀ (Gironès)

12a Trobada de Gegants. (tarda)

TARRAGONA- SAGRAT COR (Tarragonès)
Trobada de Gegants. (tarda)

DIUMENGE 10

SÚRIA- POBLE VELL (Bages)

Trobada de Gegants. (matí)
DISSABTE 23

MANLLEU (Osona)

Trobada de Gegants. (tarda)
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HOSTALRIC (Selva)

33a Trobada de Gegants. (tarda)

ARENYS DE MUNT (Maresme)

Trobada de Gegants- Homenatge a Pere Ràfols.
(tarda)

05- MAIG
DIUMENGE 1

HOSPITALET DE LLOBREGAT- SANT JOSEP (Barcelonès)
28a Trobada de Gegants. (matí)

BARCELONA- SAGRADA FAMÍLIA (Barcelonès)
Trobada de Gegants. (matí)

DISSABTE 14

DIUMENGE 22

MONTBLANC- AMICS (Conca de Barberà)

MONTORNÈS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

27a Trobada de Gegants. (tarda)

26a Trobada Comarcal del Vallès. (matí)

DIUMENGE 15

MASQUEFA (Anoia)

Trobada de Gegants (Matí)

BARCELONA- GUINARDÓ (Barcelonès)
Trobada de Gegants. (matí)

TÀRREGA (Urgell)

Trobada de Gegants. (matí)

BALAGUER (La Noguera)

10a Trobada Biennal de Gegants. (matí)

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ (Osona)
CERDANYOLA DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
Trobada de Gegants. (matí)
DISSABTE 7

BADALONA (Barcelonès)
Badagegants. (tarda)
DIUMENGE 8

LAVERN (Alt Penedès)

Trobada de Gegants (Matí)

CASTELLNOU DE SEANA (Pla d’Urgell)
Trobada de Gegants. (matí)

DEL DIVENDRES 13 AL DIUMENGE 15

SANT BOI DE LLOBREGAT- CASABLANCA
(Baix Llobregat)

34a Ciutat Gegantera de Catalunya (tot el cap de
setmana)

23a Trobada de Gegants. (matí)

DISSABTE 28

DISSABTE 21

VIC- RIERA (Osona)

RIPOLL (Ripollès)

28a Trobada de Gegants. (tot el dia)

5è aniversari de la colla i dels gegants nous.
(tarda)

SANT VICENÇ DE MONTALT (Maresme)

CERVELLÓ (Baix Llobregat)

ARBÚCIES (Selva)

24a Trobada de Gegants. (tarda)

BARCELONA- BARCELONETA (Barcelonès)

Trobada de Gegants. (tarda)

50è aniversari dels gegants- Trobada de Gegants
Pagesos.

30a Trobada de Gegants. (tarda)

CASTELLDEFELS (Baix Llobregat)

SANT BOI DE LLOBREGAT- CASABLANCA
(Baix Llobregat)

VACARISSES (Vallès Occidental)

Trobada de Gegants. (tarda)

Festa Major. (tarda)

Trobada de Gegants i Festa de la Vaca. (tarda)

MOLLERUSSA- ARREU (Pla d’Urgell)

DIUMENGE 29

Trobada de Gegants. (tarda)

CAPELLADES (Anoia)

InCulCAT- 1a Festa Infantil de la Cultura Popular.
(Tot el dia)

SABADELL- CONCÒRDIA (Vallès Occidental)
Trobada de Gegants. (matí)

LLERS (Alt Empordà)

Trobada de Gegants. (matí)
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06- JUNY

LA GARRIGA (Vallès Oriental)

31a Trobada de Gegants. (matí)

DIUMENGE 26

OLESA DE MONTSERRAT (Baix Llobregat)

60è aniversari dels gegants vells. (matí)

DISSABTE 4

BALSARENY- ELS K MES SONEN (Bages)

10a Trobada de Gegants. (tot el dia).

CORBERA DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Trobada de Gegants- Celebració del 25è
aniversari. (tarda)

TORREGROSSA- DESCORDATS (Pla d’Urgell)
Trobada de Gegants. (tarda)
DIUMENGE 5

MATARÓ- HAVANA (Maresme)

VALLS- CALÇOT (Alt Camp)

23a Trobada de Gegants. (matí)

11a Trobada de Gegants. (matí)

DISSABTE 18

DISSABTE 11

CALELLA (Maresme)

EL PRAT DE LLOBREGAT- MARE DE DÉU DEL CARME
(Baix Llobregat)

DIUMENGE 19

16a Trobada de Gegants. (Tarda)

SAN FELIU SASSERRA (Bages)

Trobada de Gegants. (tarda)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
27a Trobada de Gegants. (tarda)

FONDARELLA (Pla d’Urgell)

2a Trobada de Gegants. (tarda)

SANT FELIU DE GUÍXOLS- GANXONA (Baix Empordà)
21a Trobada de Gegants. (tarda)
DIUMENGE 12

PUIGCERDÀ (Cerdanya)

10a Trobada de Gegants. (matí)

Trobada de Bestiari. (tarda)

SANT JOAN DESPÍ (Baix Llobregat)
Trobada de Gegants. (matí)

PALAMÓS (Baix Empordà)

26a Trobada de Gegants. (matí)

CALELLA (Maresme)

Trobada de Gegantonets. (matí)
DISSABTE 25

CALLÚS (Bages)

Trobada de Gegants. (tarda)

SANT PERE DE VILAMAJOR (Vallès Oriental)
33a Trobada de Gegants. (tarda)

PREMIÀ DE DALT (Maresme)

16è aniversari de l’Altemir i la Bonadona. (tarda)

VINARÓS (Baix Maestrat)

Trobada de Gegants. (tarda)

GIRONA- CAIXA DE TRONS (Gironès)
8a Trobada de Gegants (tarda)
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CALDES DE MALAVELLA (Selva)

60è aniversari dels Gegants Bizantins- Trobada
de Gegants Històrics. (tot el dia)

DIJOUS 16

LA PATUM - CORPUS

El 16 de juny serà dijous de Corpus i al voltant
d’aquesta data es celebren diverses activitats
vinculades a l’antiga celebritat com ara a Lleida,
Barcelona, Valls, Sitges, Sallent, Arbúcies, La
Garriga, entre molts d’altres. Destaca La Patum
de Berga la qual des de 2020 no es pot celebrar
en el seu màxim esplendor.

L’ESQUIROL (Osona)

SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat)

GOLMÉS (Pla d’Urgell)

VIC- SANTA ANNA (Osona)

20a Trobada de Gegants. (tarda)

DIUMENGE 10

SALT (Gironès)

BELLVIS (Pla d’Urgell)

LA LLÀNTIA (Maresme)

28a Trobada de Gegants. (tarda)

Trobada de Gegants. (matí)

SANT BOI DE LLOBREGAT- CASABLANCA (Baix
Llobregat)

ARENYS DE MAR (Maresme)

07- JULIOL
DISSABTE 2

IGUALADA- BISBALET (Anoia)

Festa del Barri de Casablanca- Matinades. (matí)

MATARÓ- ILURO (Maresme)

Mostra de Balls de Gegants de Mataró. (tarda)

BARCELONA- CASC ANTIC (Barcelonès)
Trobada de Gegants. (tarda)

Trobada de Gegants. (tarda)
Trobada de Gegants. (tarda)

Trobada de Gegants. (tarda)

SANT VICENÇ DE CASTELLET (Maresme)
Trobada de Gegants. (matí)

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA (Berguedà)

Trobada de Gegants i Celebració del 30è
aniversari dels gegants. (matí)

Trobada de Gegants. (tarda)

35a Trobada de Gegants. (tarda)
Trobada de Gegants. (tarda)

CANOVELLES (Vallès Oriental)

31a Trobada de Gegants. (tarda)

BRÀFIM (Alt Camp)

Trobada de Gegants. (tarda)

MONCOFA (Plana Baixa)

Trobada de gegantes anomenades “Magdalena”.
(matí)
DIUMENGE 24

ES CASTELL (Menorca)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT- FLORIDA (Barcelonès)

Festes de Sant Jaume

Trobada de Gegants. (tarda)

LA LLACUNA (Anoia)

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occidental)

27a Trobada de Gegants. (matí)

34a Trobada de Gegants. (tarda)

DISSABTE 30

MONTMELÓ (Vallès Oriental)

CALDES DE MALAVELLA (Selva)

Trobada de Gegants. (tarda)

5a Trobada de Gegantons. (tarda)

MASLLORENÇ (Baix Penedès)

Trobada de Gegants. (tarda)
DIUMENGE 3

DISSABTE 16

SANT BOI DE LLOBREGAT- CASABLANCA
(Baix Llobregat)

SANT ANDREU DE LLAVANERES (Maresme)

Festa del Barri de Casablanca- Trobada dels
Geganters i Grallers de Casablanca. (matí)

BARBERÀ DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
Trobada de Gegants. (matí)
DISSABTE 9

CALONGE (Baix Empordà)

20a Trobada de Gegants. (tarda)

PALLEJÀ (Baix Llobregat)

Trobada de Gegants- Festa Major d’Estiu. (tarda)

32a Trobada de Gegants. (tarda)

TORDERA (Maresme)

Trobada de Gegants. (tarda)

TAVERTET (Osona)

15a Trobada de Gegants. (tarda)
DISSABTE 23

BARCELONA- SANT JAUME (Barcelonès)
Trobada de Gegants (tarda)

SANT POL DE MAR (Maresme)

37a Trobada de Gegants. (tarda)

BENICARLÓ (Baix Maestrat)

31a Trobada de Gegants i Cabuts. (tarda)

ARBÚCIES (Selva)

27a Trobada de Gegants. (tarda)

TROBADES I FESTES AMB
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MOIÀ (Moianès)

40a Trobada de Gegants (tarda)

08- AGOST

OLIANA (Alt Urgell)

DISSABTE 6

Trobada de Gegants. (tarda)

SANT LLORENÇ D’HORTONS- TERRAZEL (Alt Penedès)
32a Trobada de Gegants. (tarda)
DIUMENGE 31

MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre)
Trobada de Gegants (matí)

MALGRAT DE MAR (Maresme)

Trobada de Gegants. (tarda)
DISSABTE 6

VILALLOBENT (Cerdanya)

DILLUNS 15

BARCELONA- Plaça Nova (Barcelonès)
41a Trobada de Gegants (tarda)
DISSABTE 20

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)
Trobada de Gegants. (tarda)

BENICARLÓ (Baix Maestrat)

Trobada de Gegants. (tarda)

5a Cercavila de Gegants convidats a les festes
patronals. (tarda)

DIUMENGE 7

DEL DIVENDRES 26 AL DIUMENGE 28

ORDAL (Alt Penedès)

ELVAS (Portugal)

Festa Major. (matí)

VIMBODI I POBLET (Conca de Barberà)
Trobada de Gegants. (matí)
DISSABTE 13

34è Aplec Internacional (tot el cap de setmana)
DISSABTE 27

PINEDA DE MAR(Maresme)

36a Trobada de Gegants (tarda)

RIUDARENES- CAN FORNACA (La Selva)
Trobada de Gegants. (tarda)

QUEIXANS (Cerdanya)

Trobada de Gegants. (tarda)

SANTA SUSANNA (Maresme)

Trobada de Gegants. (tarda)
DEL DISSABTE 13 AL DIUMENGE 14

ALAIOR (Menorca)

Festes Patronals de Sant Llorenç. (tot el cap de
setmana)
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Festa Major. (tarda)

LA SEU D’URGELL (Alt Urgell)

30a Trobada de Gegants (tarda)

SANT HILARI SACALM (Selva)

Trobada de Gegants. (tarda)

BLANCAFORT (Conca de Barberà)

4a Trobada de Gegants- 5è aniversari de na
Blanca i en Fort. (tarda(

DIUMENGE 14

DIUMENGE 28

L’HOSPITALET DE L’INFANT (Baix Camp)

L’ESCALA (Alt Empordà)

33a Trobada de Gegants. (tarda)

28

CAMPLLONG (Gironès)

32a Trobada de Gegants. (tarda)

09- SETEMBRE

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Maresme)

RIUDARENES (La Selva)

DIJOUS 1

DIUMENGE 4

CALDERS (Moianès)

LES BORGES BLANQUES- VIVALL (Garrigues)

ARTÉS (Bages)

Presentació de les colles de les Borges. (nit)

27a Trobada de Gegants (matí)

DISSABTE 3

LA BEGUDA ALTA (Anoia)

AMETLLA DE MEROLA (Berguedà)

32a Trobada de Gegants. (tarda)

LES BORGES BLANQUES(Garrigues)

39a Trobada de Gegants. (tarda)

PALAFOLLS (Maresme)

Trobada de Gegants (tarda)

ULLDECONA (Montsià)

Trobada de Gegants (tarda)

TORÀ (La Segarra)

Trobada de Gegants. (tarda)

SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Vallès Occidental)

27a Trobada de Gegants. (tarda)

Trobada de Gegants (matí)

RUBÍ (Vallès Occidental)

Trobada de Gegants (tarda)
Trobada de Gegants (tarda)

ALAIOR (Menorca)

Festes de Calan Porter (tarda)

SABADELL- GRÀCIA (Vallès Occidental)
Trobada de Gegants. (tarda)

Festa Major petita de Sant Roc- Trobada de
Gegants. (matí)

VALLDOREIX (Vallès Occidental)

CENTELLES (Osona)

SANT FELIU DE CODINES (Vallès Oriental)

Trobada de Gegants. (matí)

Trobada de Gegants. (tarda)

DISSABTE 10

DIUMENGE 18

PONTS (La Noguera)

AVINYÓ (Bages)

Trobada de Gegants (tarda)

24a Trobada de Gegants. (matí)

GUISSONA (Segarra)

MONTORNÈS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Trobada de Gegants. (matí)

Trobada de Gegants. (tarda)

32a Trobada de Gegants. (matí)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

38a Trobada de Gegants. (tarda)

37a Trobada de Gegants. (matí)

SANT CELONI (Vallès Oriental)

LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Trobada de Gegants. (tarda)

Trobada de Gegants. (matí)

TORTOSA (Baix Ebre)

Trobada de Gegants antics de Catalunya. (matí)
DISSABTE 24

ALCÚDIA (Illes Balears)

13a Trobada de Gegants (tarda)
DIUMENGE 11

CARDONA (Bages)

CERVERA (Segarra)

40a Trobada de Gegants. (tarda)

Trobada de Gegants. (matí)

SANT ANDREU DE LA BARCA- AIGÜESTOSES
(Baix Llobregat)
15a Trobada de l’Ètnia. (tarda)

VINARÓS (Baix Maestrat)

Trobada de Nanos (tarda)

MONTMAJOR (Berguedà)

26a Trobada de Gegants- Mercat i Tradició. (matí)

LLIÇÀ D’AMUNT (Vallès Oriental)

37a Trobada de Gegants. (matí)
DISSABTE 17

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)
33a Trobada de Gegants (tarda)
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CASSÀ DE LA SELVA (Gironès)

Cercavila nocturna de bèsties. (nit)

10- OCTUBRE

SANT FELIU DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

SANTPEDOR (Bages)

DISSABTE 1

DIMECRES 12

L’ALCORA (Alcalatem)

CALLÚS (Bages)

Trobada de Gegants (Tot el dia)

Festes de la tardor- Trobada de Gegants. (matí)

CALDES DE MALAVELLA (Selva)

DISSABTE 16

38a Trobada de Gegants. (tarda)

CORÇÀ (Baix Empordà)

25a Trobada de Gegants i 25è aniversari de la
colla. (tarda)
DIUMENGE 25

TARADELL (Osona)

Trobada de Gegants. (tarda)

VALLGORGUINA- BERNAT I ELIONOR (Vallès Oriental)
Trobada de Gegants. (matí)

CASSÀ DE LA SELVA (Gironès)

29a Trobada de Gegants. (matí)

VANDELLÓS- CAPGROSSOS (Baix Camp)

33a Trobada de Gegants. (tarda)

SALT (Gironès)

Trobada Fira del Castell. (tarda)
DIUMENGE 2

BARCELONA- SARRIÀ (Barcelonès)

28a Trobada de Gegants (matí)

RIPOLLET (Vallès Occidental)

Trobada de Gegants. (matí)

Trobada de Gegants.

DEL DIVENDRES 7 AL DISSABTE 8

CALELLA (Maresme)

EL CATLLAR (Tarragonès)

39a Trobada de Gegants. (matí)

EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Trobada de Gegants- Homenatge a Joan Ignasi
Porta Lacueva. (Tot el cap de setmana)

Trobada de Gegants. (matí)

DIUMENGE 9

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (Vallès Occidental)

SANT JOAN DE VILATORRADA (Bages)

24a Trobada de Gegants. (matí)

40a Trobada de Gegants (matí)

BARCELONA- ESQUERRA EIXAMPLE (Barcelonès)
5a Trobada de Gegants. (matí)

CALDES DE MONTBUI (Vallès Oriental)
Trobada de Gegants. (matí)
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Trobada de Gegants. (matí)

LLEIDA- GARRIGUES (Segrià)

30a Trobada de Gegants. (tarda)
DIUMENGE 23

ONTINYENT (Vall d’Albaida)

Aplec de les figures Ontinyentines. (matí)

SANT ESTEVE SESROVIRES (Baix Llobregat)
1a Trobada de Gegants. (matí)
DISSABTE 29

ONTINYENT (Vall d’Albaida)

II Aplec de Bestiari. (tarda)
DIUMENGE 30

ONTINYENT (Vall d’Albaida)

8è Aplec de Gegants i Cabets (matí)

11- NOVEMBRE
DIUMENGE 6

TEIÀ (Maresme)

36a Trobada de Gegants. (matí)

BARCELONA- CLOT (Barcelonès)
Trobada de Gegants. (matí)
DIUMENGE 13

SANT CELONI (Vallès Oriental)

Cercavila de gegants locals i gegantons de les
escoles. (matí)

PUIG-REIG (Berguedà)

DIUMENGE 27

AIGUAFREDA (Osona)

Trobada de Gegants. (matí)

BARCELONA- SANT ANDREU DE PALOMAR (Barcelonès)
Trobada de Gegants. (matí)

SANT ANDREU DE LLAVANERES (Maresme)

12- DESEMBRE
DIMARTS 6

MALGRAT DE MAR (Maresme)

Trobada de Gegants. (matí)

32a Trobada de Gegants. (matí)

DIJOUS 8

SANT ANDREU DE LA BARCA- AIGÜESTOSES
(Baix Llobregat)

GIRONELLA (Berguedà)

27a Trobada de Gegants de l’Andreu i la Quimeta.
(matí)

34a Trobada de Gegants. (matí)
DIUMENGE 18

EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Trobada de Gegants- Fira Avícola.

41a Trobada de Gegants. (matí)
DEL DISSABTE 19 AL DIUMENGE 20

LLORET DE MAR (Selva)

XI Trobada de Gegants i Bestiari. (tot el cap de
setmana)
DIUMENGE 20

SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Occidental)
14a Trobada de Gegants. (matí)

DISSABTE 26

BARCELONA- SANT ANDREU DE PALOMAR (Barcelonès)
Passada de Lluïment dels Convidats d’Honor.
(matí)

TROBADES I FESTES AMB
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Gravació
Marc Folch Moreno
2n premi El Fet Geganter del 2021

01 - GENER

TARADELL (Osona)

Festa Major d’hivern. (matí)

02 - FEBRER

DIUMENGE 5

DIVENDRES 21

DIUMENGE 6

CAVALCADES DE REIS amb la participació de
gegants a: Les Borges Blanques, Olesa de
Montserrat, Calonge, Benicarló, Maó, Premià de
Dalt, Santa Coloma de Gramanet,

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

DISSABTE 15

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)

BARCELONA (Barcelonès)

Seguici de les Basíliques de la Barcelona antiga.
(tarda)
DIUMENGE 16

CORBERA DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Passejada Tradicional. (matí)

La Marinette se’n va de festa - Cercavila nocturna.
(tarda)
DE DIVENDRES 21 A DISSABTE 22
Festes de Sant Antoni (tot el cap de setmana)
DISSABTE 22

CASTELLBISBAL (Vallès Occidental)

Sant Vicenç- Anada a ofici (matí)
Sant Vicenç- Passada dels gegants (tarda)

Assaig Obert. (matí)
DIVENDRES 11

BARCELONA (Barcelonès)

Protocols de l’Àliga de la Ciutat. Seguici. (tarda)
DISSABTE 12

BARCELONA (Barcelonès)

Santa Eulàlia- Passejada de les Laies. (tarda)

SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat)
Festa Major d’Hivern. (tot el dia)

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Cercavila infantil. (matí)

PARETS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Toc d’Inici de la Festa Major d’Hivern. (matí)
DIUMENGE 23

LILLA (Conca de Barberà)

Festa Major d’hivern- Seguici Popular (matí)

CERVERA (Segarra)
SANT HILARI SACALM (Selva)

Sant Hilari- Mostra d’entitats locals.(mati)

ARGENTONA (Maresme)

Festa Major d’Hivern. (matí)
DILLUNS 17

ALAIOR (Menorca)

Torrada de Sant Antoni. (matí)
DIJOUS 20

LA CANONJA (Tarragonès)

Festa Major d’hivern de Sant Sebastià, amb el
Seguici Popular Canongí. (Matí)

Festa Major de Sant Sebastià de Malgrat (Matí)

CENTELLES (Osona)

DIMARTS 25

Cau de les Bruixes. (tot el dia)

SANT POL DE MAR (Maresme)

DIUMENGE 13

Sant Pau- Passejada tradicional i Ball de
l’Almorratxa. (matí)

ALAIOR (Menorca)

Missa de Santa Eulàlia (matí)
DEL DIJOUS 17 AL DIUMENGE 19

BALSARENY (Bages)

Festa dels Traginers. (tot el cap de setmana)
DISSABTE 19

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)
Carnaval (tarda)

TROBADES I FESTES AMB
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TORÀ (La Segarra)

Festa del Brut i la Bruta. (tot el dia)

03 - MARÇ

DIUMENGE 20

DEL DIMECRES 2 AL DIMECRES 13 D’ABRIL

BALSARENY- ELS K + SONEN (Bages)

MAÓ (Menorca)

Cavalcada dels Traginers. (matí)

Tradicional passejada de s’Àvia Corema.

DILLUNS 21

CASSÀ DE LA SELVA (Gironès)

25 anys dels Gegants Nous- “25 anys veient-hi
doble”. (tot el dia)

BORRIANA (Plana Baixa)

Ofrena de Flors. (matí)
DIUMENGE 20

PUIGCERDÀ (Cerdanya)

MANRESA (Bages)

10a Festa de la Primavera (matí)

Festa de la Misteriosa Llum- Seguici d’autoritats i
balls protocol·laris. (matí)

SALLENT (Bages)

40è aniversari del Gegants Fillols i Grup de
Gralles. (matí)
DEL DIUMENGE 20 AL DIUMENGE 27

SALLENT (Bages)
DIJOUS 3

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
DIJOUS 24

BARCELONA- CASA CARITAT (Barcelonès)

Arribo del rei Carnestoltes. Ball dels Gegants de
Carnaval. (tarda)
DISSABTE 26

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Acompanyem el Carnestoltes al mercat. (matí)

SANTA SUSANNA (Maresme)

Festa del Carnestoltes. (matí)

BARCELONA- PI (Barcelonès)

DEL DISSABTE 5 AL DIUMENGE 6

DIJOUS 24

Ofici de Sant Josep Oriol. (matí)

LA GARRIGA (Vallès Oriental)

BARCELONA- PI (Barcelonès)

Fira de la Botifarra. (tot el cap de setmana)

Xerrada de les Festes de Sant Josep Oriol. (tarda)

DISSABTE 12

DIVENDRES 25

CAMPOS (Mallorca)

BARCELONA- PI (Barcelonès)

Ofrena floral a sor Maria Rafela. (tarda)

CALDES DE MALAVELLA (Selva)

Cercavila Infantil de les Festes de Sant Josep
Oriol. (tarda)

3a Fira de les Comarques Gironines. (tot el dia)

DISSABTE 26

DEL DIVENDRES 18 AL DIUMENGE 3 D’ABRIL

BARCELONA- PI (Barcelonès)

Exposició del 60è aniversari dels gegants vells.
DISSABTE 19

BARCELONA- PI (Barcelonès)

Pregó de les Festes de Sant Josep Oriol. (matí)
Cercavila d’inici de les Festes de Sant Josep Oriol.
(matí). Retaule de Sant Josep Oriol. (tarda)
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DIMECRES 23

Aplec de Sant Medir- Passejada dels gegants fins
l’ermita.(matí)

OLESA DE MONTSERRAT (Baix Llobregat)

34

ALÇA’T - Festa dels Gegants i Nans de Sallent. (tot
el cap de setmana)

Els Atracaments d’en Perot lo Lladre. (tarda)

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)
Sant Gregori (tarda)

04 - ABRIL

CALELLA (Maresme)

DEL DISSABTE 2 AL DIUMENGE 3

Rua de Carnaval. (tarda)
DIUMENGE 27

MANRESA (Bages)

Fira de l’Aixada (tot el dia)

PREMIÀ DE DALT (Maresme)

Cercavila i mostra de balls dels gegants de la Vila.
(tarda)

NAVARCLES (Bages)

Fira Monacalia. (tot el cap de setmana)
DISSABTE 9

SANT JOAN DESPÍ (Baix Llobregat)
Trobada d’escoles. (matí)

BADALONA (Barcelonès)

Festa Medieval- Mostra d’entremesos festius.
(tarda)
DIMECRES 11

RIPOLL (Ripollès)

SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelonès)

Cercavila de la comparsa nova de gegants i
capgrossos. (tarda)

Sant Eudald. (matí)

DIUMENGE 24

DIVENDRES 15

ARTÉS (Bages)

LA CANONJA (Tarragonès)

Celebració de la Festa de la Municipalitat (mati)
DEL DISSABTE 16 AL DIUMENGE 17

CALONGE (Baix Empordà)

Mercat Medieval. (Tot el cap de setmana)
DILLUNS 18

BARBERÀ DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
Aplec del Pa. (matí)
DISSABTE 23

Seguici Popular (matí)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Passejada Tradicional. (maí)

CAMARASA (Noguera)
Festa Major. (matí)

SALLENT (Bages)

Setmana Cultural- Taller de Cultura Popular.
(matí)

ARENYS DE MUNT (Maresme)
Festes del Remei. (matí)

ARENYS DE MAR (Maresme)

DILLUNS 25

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

Festa Major- Balls tradicionals de Sant Marc.
(matí)

BALSARENY- ELS K + SONEN

DEL DIVENDRES 29 AL DIUMENGE 1

Llegenda de Sant Jordi (tarda)
Fira de Santa Jordina i Sant Jordi. (matí)

Festa Major- Cercavila de Sant Jordi. (matí)

CAMPLLONG (Gironès)

Fira de Primavera. (tarda)

BALSARENY (Bages)

CALDES DE MALAVELLA (Selva)

Festa de la Malavella. (tot el cap de setmana)
DISSABTE 30

PREMIÀ DE DALT (Maresme)

La Convidada de l’Altemir i la Bonadona. (tarda)
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05 - MAIG
DIUMENGE 1

L’ESCALA (Alt Empordà)
Fira d’entitats. (matí)

DIMARTS 10

DIUMENGE 15

BADALONA (Barcelonès)

MASQUEFA (Anoia)

Nit de Sant Anastasi- balls a plaça, seguici
de la ciutat, acte sacramental, ball de l’Àliga,
piromusical i Cremada del Dimoni. (nit)

Passada de Sant Isidre, Solemne Eucaristia i
Adéu-siau a la festa (tarda)

ES CASTELL (Menorca)

DIMECRES 11

Es Castell floreix (tarda)

TORDERA (Maresme)

VANDELLÓS- CAPGROSSOS (Baix Camp)

Sant Ponç- Passejada de Gegants. (matí)

Mostra de Cultura Popular. (matí)

BADALONA (Barcelonès)

BADALONA (Barcelonès)

DIUMENGE 8

Festivitat de Sant Anastasi- anada a ofici, ofici
solemne, tornada d’ofici, passada de Sant
Anastasi i Toca tancar! (tot el dia)

Faldilles enlaire! - Mostra de balls dels gegants
i capgrossos de la ciutat, acompanyats dels
gegantons. (tarda)

CAMPOS (Mallorca)

DEL DIVENDRES 13 AL DIUMENGE 15

DISSABTE 21

SANT FELIU DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

PREMIÀ DE DALT (Maresme)

Aplec de la Cisa- Ball protocol·lari dins l’ermita.
(matí)

SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Occidental)
Fira de Sant Ponç. (matí)

Fira de Maig. (matí)

CALDES DE MALAVELLA (Selva)

Festes de Primavera. (tot el cap de setmana)

Aplec de la Sardana. (tot el dia)

ARBÚCIES (Selva)

Seguici Inaugural de la 46a Exposició de Cireres.
(matí)
Representació de “La Llegenda del Cirerer”. (nit)

Passejada tradicional de la Festa del Roser de
joanet. (tarda)

DIUMENGE 22

SANT BOI DE LLOBREGAT- CASABLANCA
(Baix Llobregat)

Festa del Roser. (matí)

LES PRESES (Garrotxa)
RIPOLL (Ripollès)

Cruz de Mayo. (tarda)

55a Fira de la Llana i Casament a Pagès. (matí)

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Assaig Obert. (matí)

CORBERA DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Passejada tradicional. (matí)

TREMP (Pallars Jussà)

Fira del Corder. (matí)

Cercavila i presentació del nou gegantó. (matí)
DISSABTE 14

DISSABTE 28

MASQUEFA (Anoia)

VIC- RIERA (Osona)

Cercavila de Sant Isidre (tarda)

Festes del Barri- Cercavila del pregó (tarda)

MONTBLANC- AMICS (Conca de Barberà)

Festes de Sant Maties- Seguici Popular. (matí)
DEL DISSABTE 14 AL DIUMENGE 22

MAÓ (Menorca)

Maó + Flors- Passejada Tradicional. (Tot el cap de
setmana)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

Fira d’entitats i comerços. (tot el cap de setmana)
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06 - JUNY
DILLUNS 6

DIJOUS 16

DIUMENGE 19

TÀRREGA (Urgell)

CELEBRACIÓ DEL CORPUS A: Balaguer, Badalona,
Barcelona, Caldes de Malavella, Cassà de la
Selva, Cervera, La Garriga, Moià, Montblanc, Olot,
Ontinyent, Monistrol de Montserrat, Vinarós.

Corpus. (tarda)

RUBÍ (Vallès Occidental)

Aplec dels Xatos- Festa de Sant Muç. (tot el dia)

SALLENT (Bages)

Enramades’22 - Seguici Popular i Balls Propis.
(matí)

DIVENDRES 10

SANTPEDOR (Bages)

Festa Major- Pregó. (tarda)

DILLUNS 20

SALLENT (Bages)

SALLENT (Bages)

Enramades’22 - L’Esvalotada. (nit)

Enramades’22 - Les Balladetes. (tarda)

DISSABTE 11

DIJOUS 23

CASSÀ DE LA SELVA (Gironès)
Festa Major. (tarda)

VALLS- CALÇOT (Alt Camp)

Presentació de la nova imatge de l’Antonet i
l’Angelina. (tarda)

CALELLA (Maresme)

Festa Major. (tarda)
DIVENDRES 17

SALLENT (Bages)

DIUMENGE 12

Enramades’22 - La Visita dels Gegants Fillols.
(tarda)

CASSÀ DE LA SELVA (Gironès)

DISSABTE 18

Tradicional ball de la Faràndula Cassanenca
acompanyada pels Grallers. (tarda)

ARBÚCIES (Selva)

Enramades. (tarda)

SANTPEDOR (Bages)

Matinal Cultural. (matí)

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)
Trepitjada de Catifes Florals. (tarda)
DILLUNS 13

CASSÀ DE LA SELVA (Gironès)

Tradicional ball de la Faràndula Cassanenca
acompanyada per la Cobla Selvatana. (matí)

ONTINYENT (Vall d’Albaida)

Corpus- Vespra del Corpus (tarda).

OLOT (Garrotxa)

Corpus- Cercavila (tarda)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Passejada tradicional. (tarda)

CARDONA (Bages)

Festa del Barri de la Fira. (tarda)

VINARÓS (Baix Maestrat)

Vespra de Corpus. (tarda)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Gegantada 2022! (tarda)

REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ A Manlleu, Sant
Carles de la Ràpita, Mollet del Vallès, Sant Llorenç
Savall, Santa Coloma de Gramenet, Lleida.
PALAMÓS (Baix Empordà)

Festa Major- Pregó. (matí)
DIVENDRES 24

PINEDA DE MAR (Maresme)

Festa Major petita (tarda)

OLESA DE MONTSERRAT (Baix llobregat)
Matinades. (matí)

ARENYS DE MUNT (Maresme)

22a Fira de la Cirera i d’en Roca. (tarda)

PREMIÀ DE DALT (Maresme)

Anada al Pregó i Toc d’inici. (tarda)

SANT HILARI SACALM (Selva)

Sant Joan- Festa de la gent gran. (matí)

VINARÓS (Baix Maestrat)

Processó de Sant Joan. (matí)

REUS (Baix Camp)

Festa Major- El Pregó, Ballades de la Mulassa i els
Gegants. (tarda)
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DISSABTE 25

LAVERN (Alt Penedès)

Festa Major- Cercavila (tarda)

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)
DIMECRES 29

RUBÍ (Vallès Occidental)

SANT JOAN DE VILATORRADA (Bages)

Festa Major- La vesprada dels 40 (tarda).

CARDONA (Bages)

Festa del Barri Sant Miquel. (tarda)

REUS (Baix Camp)

Festa Major- Aixeca el teu gegant. (tarda)
Festa Major- Dóna el teu xumet a la Mulassa!
(tarda)
DIUMENGE 26

GUISSONA (Segarra)

Cercavila amb en Piteu i la Llúcia. (matí)

REUS (Baix Camp)

Festa Major, els Cossos - Cercavila de La Nit de
Fer l’Índiu. (nit)
DILLUNS 27

REUS (Baix Camp)

Festa Major- Seguici petit. (tarda)
DIMARTS 28

RUBÍ (Vallès Occidental)

Seguici i Pregó de Festa Major. (tarda)

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
Seguici inici de Festa Major. (tarda)

REUS (Baix Camp)
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07 - JULIOL
DIVENDRES 1

ALCÚDIA (Illes Balears)

Pujada a l’ermita de la Victòria

VIC (Osona)

Sant Pere- Ball a l’església. (matí)

Festa Major- Passada de la Vigília del seguici
Infantil. (tarda)

REUS (Baix Camp)

DEL DISSABTE 1 AL DIUMENGE 2

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. ( tarda)

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occidental)

Seguici de Sant Pere i Ball del “Paga-li Joan”
(tarda)
DIJOUS 30

MONTMELÓ (Vallès Oriental)

Toc d’inici de Festa Major. (tarda)

OLOT- SANT CRISTOFOL I MAS BERNAT (Garrotxa)

Festa Major del Barri- cercavila i ball de gegants.
(tot el cap de setmana)
DISSABTE 2

VIC (Osona)

Festa Major- Ballada del seguici infantil a la
residència “el nadal”(matí)

MAÓ (Menorca)

Passejada Tradicional. (tarda)

HOSTALRIC (Selva)

Festa Major- Cercavila.

CARDONA (Bages)

Festa del Carrer Major. (tarda)

BARBERÀ DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
Seguici de Festa Major. (tarda)
DIUMENGE 3

VIC (Osona)

Festa Major- Seguici infantil de Vic. (Tarda)

SANT FRUITÓS DE BAGES (Bages)
Festa Major. (tarda)
DILLUNS 4

VIC (Osona)

Festa Major- Tradicional passada de vigília dels
gegants i Llúpies. (tarda)
Festa Major- Passada de Nitgília amb els gegants.
(nit)

DILLUNS 5

DIVENDRES 15

VIC (OSONA)

CAMPOS (Mallorca)

Festa Major- Seguici popular de Vic. (matí)

VIC (OSONA)

Festes de la Mare de Déu del Carme a sa Ràpita.
(nit)

Festa Major- Xurricada. (tarda)

DEL DIVENDRES 15 AL DIUMENGE 17

DISSABTE 9

OLOT- CARME (Garrotxa)

ARENYS DE MAR (Maresme)

Cercavila de Sant Zenon. (tarda)

Festes del Carme. (Tot el cap de setmana)
DEL DISSABTE 16 AL DILLUNS 18

PUIGCERDÀ (Cerdanya).

Festa Major. (Tot el cap de setmana)
DISSABTE 16

CERVERA (Segarra)

Barri el Carme de Cervera. (tarda)

PARETS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
La Pedra del Diable. (nit)
DISSABTE 23

MASQUEFA (Anoia)

Cercavila de Festa Major i Actuació de lluïment
dels balls del Seguici Festiu i els convidats. (tarda)

MAÓ (Menorca)

Festa Major- Fornells. (tot el cap de setmana)

PARETS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Cercavila de Gegants pel Casc Antic.(matí)
DIUMENGE 24

BALAGUER (Noguera)

Sant Jaume- Passejada Tradicional. (tarda)

MAÓ (Menorca)

Festa Major- Mercadal. (tot el dia)

MONISTROL DE MONTSERRAT- VISERTA (Bages)

Festes del Carrer Viserta - Passada i 60è
Aniversari dels Cabeçuts del Carrer Manresa.
(tarda)

CARDONA (Bages)

Festa del Barri Nou. (tarda)
DIUMENGE 10

SANT MARÇAL (Alt Penedès)

CARDONA (Bages)

Capvuitada. (tarda)
DIUMENGE 17

PALAMÓS (Baix Empordà)

Processó Verge del Carme. (matí)
DIJOUS 21

MASQUEFA (Anoia)

Passejada Tradicional (Matí)

Passada de vigília, Encesa del campanar i
Actuació dels balls del Seguici Festiu (nit)

MONISTROL DE MONTSERRAT- VISERTA (Bages)

DIVENDRES 22

BLANCAFORT (Conca de Barberà)

Festivitat de Santa Magdalena. (matí)

CANOVELLES (Vallès Oriental)

Anada a dormir dels gegants. (tarda)

Festes del Carrer Viserta - Passada per anar a
Ofici i Ball dels Gegants, Cabeçuts i Quatrers.
(matí)
Festes del Carrer Viserta - Passada per anar a
l’Acció de Gràcies i Ballada final dels Gegants i
Cabeçuts. (tarda)

MASQUEFA (Anoia)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

DEL DIUMENGE 24 AL DIVENDRES 29

DILLUNS 11

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Les Santes. (tot el dia)

GUISSONA (Urgell)

Inauguració dels Capvespres a la Romana. (tarda)

Passada de Festa Major, Ofici solemne, Entrega
del ram de la Geganta a Santa Magdalena (matí)
Cercavila. (nit)

PARETS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Cercavila de Gegants per l’Eixample. (matí)

MATARÓ (Maresme)

Seguici popular de Sta.Magdalena. (tarda)

DILLUNS 25

CORBERA DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

ALCÚDIA (Illes Balears)

Passejada tradicional. (matí)

Participació als actes de Sant Jaume (tot el dia)
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SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)

DIMECRES 10

Festa de Sant Jaume (tarda)

08 - AGOST

SANTPEDOR (Bages)

DILLUNS 1

Seguici Popular. (matí)
Espectacle Terrazel. (nit)

SANT FELIU DE GUIXOLS- GANXONA (Baix Empordà)

SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Occidental)

Festa de Santa Anna. (tot el dia)

MONISTROL DE MONTSERRAT- VISERTA (Bages)

Festa Major de Sant Jaume - Passada i Ball dels
Gegants, Cabeçuts i Bou. (matí)

Ofici de Festa Major i ofrena floral dels gegants
vells de la ciutat. (matí)

SANT LLORENÇ D’HORTONS- TERRAZEL (Alt Penedès)

Diada de Sant Llorenç- Ballada de gegants. (tarda)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Balladetes dels Gegants. (matí)

DIJOUS 28

DIVENDRES 12

LA GARRIGA (Vallès Oriental)

Seguici d’inici de Festa Major. (tarda)

BARCELONA- PLAÇA NOVA (Barcelonès)

“En Cu-cut dalt del ruc”. Cercavila inaugural de
les 433 Festes de Sant Roc de Barcelona a la
Plaça Nova (tarda)

DEL DIJOUS 28 AL DIUMENGE 31

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ (Conca de Barberà)
Festa Major. (tot el cap de setmana)

MANLLEU (Osona)

DEL DIVENDRES 29 AL DIUMENGE 31

Festa Major. (tarda)

BELLVÍS (Pla d’Urgell)

DEL DIVENDRES 12 AL DILLUNS 15

26a edició dels Firals. (tot el cap de setmana)
DIVENDRES 29

DIVENDRES 5

OLIANA (Alt Urgell)

LA CANONJA (Tarragonès)

BALAGUER (Noguera)

CAMPOS (Mallorca)

Toc d’inici de Festa Major. (nit)

Celebració de la Festa Major de Masricart (tarda)

Ballada. (nit)

Inici de les Festes de la Mare de Déu d’agost.
(tarda)

DISSABTE 30

CALDES DE MALAVELLA (Selva)

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)
Festa Major (matí)
DIUMENGE 31

SANT ESTEVE SESROVIRES (Baix Llobregat)
Anada a ofici de Festa Major. (matí)

SANT FELIU DE GUIXOLS- GANXONA (Baix Empordà)
Passada de Festa Major amb els gegants,
capgrossos i cavallets. (tarda)

Repic de campanes i pregó de Festa Major. (nit)

LA CANONJA (Tarragonès)

Celebració de la Festa Major de La Canonja (Tot el
cap de setmana).
DIUMENGE 14

MOIÀ (Moianès)

Festa Major- Cercavila de la Vigília (tarda)

BADALONA (Maresme)

Cercavila de vigília de Festa Major. (tarda)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Anem a la Festa! – Cercavila del Situ. (tarda)
DISSABTE 6

CALDES DE MALAVELLA (Selva)

Festa Major- Passejada de Gegants i Capgrossos.
(tarda)

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (Vallès Oriental)
Festa Major de Sant Esteve. (tarda)

VIMBODÍ I POBLET (Conca de Barberà)
Festa Major. (matí)

ARENYS DE MAR (Maresme)

25a Cercavila Nocturna. (nit)
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LA BISBAL DEL PENEDÈS (Baix Penedès)

BARCELONA- PLAÇA NOVA (Barcelonès)

DISSABTE 20

EL VILOSELL (Garrigues)

Exposició dels gegants al castell. (tarda)

433a Festes de Sant Roc de Barcelona la Plaça
Nova (matí)
- Seguici de Sant Roc.
- Ball d’ofrena dels Gegants vells de la Plaça Nova
- Renovació del Vot a Sant Roc, Basílica del Pi.
- Ball de l’Àliga de la Ciutat a la Capella de Sant
Roc de la Catedral.
- Balls dels entremesos del Seguici de Sant Roc al
Palau Episcopal.

DILLUNS 15

MOIÀ (Moianès)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

Cercavila. (tarda)

ALAIOR (Menorca)

Festes Patronals de Sant Llorenç- Desfilada de
Carrosses. (nit)
DEL DIUMENGE 14 AL DIMECRES 24

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

AIGUAFREDA (Osona)

Festa Major- Mostra de Cultura (tarda)

Festa Major. (matí)

DIMECRES 17

MOIÀ (Moianès)

TARRAGONA- NANOS VELLS (Tarragonès)

Festa Major- Cercavila de Festa Major (matí)

NAVARCLES (Bages)

Festa Major- Mostra de balls. (matí)

OLOT- SANT ROC (Garrotxa)

Ball de lluïment de la Vaca Simforosa i els
vedellets. (matí)

ARENYS DE MAR (Maresme)

Cercavila de Sant Roc. (tarda)

BADALONA (Maresme)

Festa Major - Anada a ofici, Ofici Solemne de
Festa Major i tornada d’Ofici. (tot el dia)

CASTELLBELL I EL VILAR (Bages)

Festes de Sant Magí- Sigues Nano per un dia!

MOIÀ (Moianès)

Festa de la Patrona. (matí)
DIMARTS 16

BADALONA (Maresme)

Festivitat de Sant Roc - Anada a ofici, Ofici
Solemne de Sant Roc i tornada d’Ofici.(tot el dia)

EL CATLLAR (Tarragonès)
Vermusclada. (matí)

Trobada d’entitats. (tarda)

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Cercapicada. (tarda)

MANRESA (Bages)

Festa Major. (matí)

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

TARRAGONA- NANOS VELLS (Tarragonès)

Els gegants van als focs. (nit)

Festes de Sant Magí- Cercavila de Sant Magí
(Tarda)

DIMECRES 24

DEL DIJOUS 18 AL DIUMENGE 21

Aquelarre- Dimecres de cendra. (nit)

CASTELLBISBAL (Vallès Occidental)

EL CATLLAR (Tarragonès)

Festa Major de l’Aigua i la Llum (Tot el cap de
setmana)

TARADELL (Osona)

MONTMELÓ (Vallès Oriental)

DIUMENGE 21

DEL DIJOUS 18 AL DIVENDRES 19

DIVENDRES 19

Processó de la Mare de Déu de l’Assumpció.
(tarda)

Pregó de Festa Major. (tarda)

DIMARTS 23

TREMP (Pallars Jussà)
VINARÓS (Baix Maestrat)

MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Festa Major- 117a Festa de l’Arbre Fruiter (tarda)

Ofici de Festa Major. (matí)
Festa Major. (matí)

Cercavila de Festa Major. (tarda)

CERVERA (Segarra)

Despertada dels gegants i concert de gralles. (Nit)

Acompanyament de la Pubilla i l’Hereu (nit)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)
Pregó de Festa Major. (nit)

BENICARLÓ (Baix Maestrat)

Vestim als gegants! (tarda)
DEL DIVENDRES 19 AL DIUMENGE 21

OLOT- PEQUÍN (Garrotxa)

Festes del barri de Pequín. (Tot el cap de
setmana)

BENICARLÓ (Baix Maestrat)

Processó dels sants patrons: Sant Bartomeu, els
sants màrtirs Abdó i Senen i Santa Maria del Mar.
(tarda)
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DIJOUS 25

TARADELL (Osona)

Festa Major. (matí)
DIVENDRES 26

SANT HILARI SACALM (Selva)

09- SETEMBRE

Festa Major. (matí)

DIJOUS 1

CALELLA (Maresme)

Festa Major- Ballada i Cercavila (tot el dia)

50enes Jornades Internacionals Folklòriques de
Catalunya. (tot el dia)

DISSABTE 27

CENTELLES (Osona)

CERVERA (Segarra)

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ (Osona)

Festa Major- Cercavila. (matí)

Aquelarre. (nit)

DIVENDRES 2

PUIGCERDÀ (Cerdanya)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

Festa de l’estany. (matí)

Cercavila a la Pobla de Caribenys. (tarda)

EL CATLLAR (Tarragonès)

SALLENT (Bages)

Festa Major. (matí)

Festa Major - L’Esvalotada. (nit)

DIUMENGE 28

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)

DEL DIMARTS 6 AL DIVENDRES 9

Festa Major d’Estiu- Seguici Popular (matí)

DISSABTE 3

Festa Major (tot el dia)

RIPOLLET (Vallès Occidental)

VIC- REMEI (Osona)

DEL DIMECRES 7 AL DIJOUS 8

LILLA (Conca de Barberà)
Festa Major. (matí)

TAVERTET (Osona)

Festa Major- Cercavila (matí)

Seguici Inaugural de Festa Major. (tarda)

Passada dels gegants del barri i el Lleó del seguici
de Vic. (tarda)

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)
Rebuda dels convidats forans. (matí)

BORRIANA (Plana Baixa)

Visita a la Casa dels Gegans i Cabuts. (tarda)
DIUMENGE 4

VILALLOBENT (Cerdanya)
Festa Major. (matí)

MANLLEU (Osona)

Festes del Barri del Puig. (tarda)

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (Vallès Oriental)
Festa Major de Santa Margarita. (matí)

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA (Berguedà)
Cercavila de Festa Major. (matí)

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)
Comiat dels convidats forans. (tarda)

MAÓ (Menorca)

OLOT (Garrotxa)

Festes del Tura. (Tot el dia)
DIMECRES 7

MONTBLANC- AMICS (Conca de Barberà)

Festa Major de la Serra- Béu de les bèsties. (nit)

GUISSONA (Segarra)

Cercavila i ball de gegants de Festa Major. (tarda)
DIJOUS 8

MONTBLANC- AMICS (Conca de Barberà)

Festa Major de la Serra- Matinades. (matí)
Seguici Popular. (matí)
La Convidada dels Veguers, (tarda)

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)
Mare de déu de la Ràpita (matí)

PUIGCERDÀ (Cerdanya)

Festa de la Sagristia. (matí)
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DIVENDRES 9

DIVENDRES 16

MONTBLANC- AMICS (Conca de Barberà)

MONTORNÈS DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

DISSABTE 10

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Festa Major de la Serra- Seguici Popular. (matí)

VIC (OSONA)

Diada nacional- Sortida i ball de l’àliga. (tarda)

SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Occidental)

Festa Major- Seguici Popular d’inici.(tarda)
Seguici popular del pregó Festa Major. (nit)

SABADELL- GRÀCIA (Vallès Occidental)

Festa Major- Cercavila de Torxes. (tarda)

Cloenda de les 50ens Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya 2022 (tot el dia)

DIUMENGE 25

CERVERA (Segarra)

Festes del Tura. (Tot el dia)

Festa Major de Sant Crist- Seguici festiu (matí)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

Festa Major - Ball de Gegants i Nans de Sallent.
(matí)

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)
Tancada dels gegants vells. (matí)

DIADA DE CATALUNYA AMB LA PARTICIPACIÓ
D’IMATGERIA A: Badalona, La Llagosta, Montmeló,

Palamós, Premià de Dalt, Sant Boi de LlobregatCasablanca, Sant Fruitós de Bages, Santa Coloma
de Gramenet.

CERVELLÓ (Baix Llobregat)
DISSABTE 17

7a pujada de Santa Maria de Cervelló (matí)

TARRAGONA- NANOS VELLS (Tarragonès)

ARBÚCIES (Selva)

Sigues Nano per un dia! (Tarda)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Seguici popular infantil. (matí)
DIMECRES 21

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Seguici popular Festa Major. (tarda)
DEL DIJOUS 22 AL DIVENDRES 23

TARRAGONA- NANOS VELLS (Tarragonès)
Seguici Popular (Tot el dia)

DEL DIVENDRES 16 AL DIMARTS 20

DIVENDRES 23

AMETLLA DE MEROLA (Berguedà)

BARCELONA (Barcelonès)

Festa Major. (Tot el cap de setmana)
DEL DIVENDRES 16 AL DIUMENGE 18

BALAGUER (Noguera)

Harpia- Mercat Medieval. (tot el cap de setmana)

Seguici de la Mercè i Ball de Gegants i Àliga de la
Ciutat.. (matí)
Cavalcada de la Mercè.(tarda)

Processó de la Mare de Déu de la Mercé. (tarda)

OLOT (Garrotxa)

SALLENT (Bages)

BARCELONA (Barcelonès)

BORRIANA (Plana Baixa)

DIUMENGE 11

Sant Eloi. (matí)

DISSABTE 24

Festa Major. La vigília - Toc de Festa per anunciar
la sortida elements festius. (tarda)

FALSET (Priorat)

TÀRREGA (Urgell)

Seguici Autoritats i ofici Festa Major. (matí)

REUS (Baix Camp)

Marxa de Torxes. (nit)

Cercavila a les Piles. (matí)

CALELLA (Maresme)

Passeig amb motiu de l’Aplec de la Capella.
(tarda)

BALAGUER (Noguera)
Ballada. (mati)

REUS (Baix Camp)

Festa Major. El dia de la festa - Baixada i ballada
del Seguici al Santuari de la Misericòrdia. (tot el
dia)
DILLUNS 26

CERVERA (Segarra)

Festa Major de Sant Crist- Seguici festiu infantil
(tarda)

Festes de la Mercè- Seguici inaugural i toc d’inici.
(tarda)

DISSABTE 29

REUS (Baix Camp)

Fira del Codony. (matí)

Festa Major. el Seguici Petit - Cercavila del Seguici
Petit. (tarda)

TREMP (Pallars Jussà)
DIVENDRES 30

ALCÚDIA (Illes Balears)

Cercavila i ball d’Inauguració de la Fira d’Alcúdia
(Tarda)

TROBADES I FESTES AMB
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10-OCTUBRE
DISSABTE 1

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Nanos al Carrer- Tallers i Cercavila. (tot el dia)

11- NOVEMBRE

BORRIANA (Plana Baixa)

DIMARTS 1

Desfilada del 9 d’octubre. (matí)

Passejada tradicional al Barri Pedró. (tarda)

DIMECRES 12

SANT BOI DE LLOBREGAT- CASABLANCA
(Baix Llobregat)

VINARÓS (Baix Maestrat)
DIUMENGE 16

DIUMENGE 2

LA LLAGOSTA (Vallès Oriental)

DEL DIJOUS 20 AL DIUMENGE 23

DIVENDRES 7

MONTSEQUIU (Osona)

Orígens- Matines amb les dolçaines i tabals,
i cercavila pel Barri del Xicago (Tot el cap de
setmana)

SANT FELIU DE LLOBREGAT (Baix Empordà)

Seguici de Festa Major- Cercavila i balls
d’entremesos de la Ciutat. (nit)
DEL DIVENDRES 7 AL DIUMENGE 10

SANT FELIU DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Festes de Tardor. (tot el cap de setmana)
DEL DIVENDRES 7 AL DIMECRES 12

LES PRESES (Garrotxa)

Gala de Les Preses. (Tot el dia)
DEL DISSABTE 8 AL DIUMENGE 9

LA GARRIGA (Vallès Oriental)

Mostra de balls de gegants. (matí)

7a Caminada contra al càncer. (matí)

Festa Major dels Arcs. (matí)

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)

OLIANA (Alt Urgell)

Festivitat del Carrer Pilar- Cercavila. (matí)

Barrejant- Festa de la Solidaritat. (matí)

BELLVÍS (Pla d’Urgell)

Festa Major (Tot el cap de setmana)
DISSABTE 22

DIUMENGE 6

BARCELONA- CASC ANTIC (Barcelonès)

ARBÚCIES (Selva)

Ballada de Gegants històrics a Santa Maria del
Mar. (tarda)
DEL DIMARTS 25 AL DIUMENGE 30

BELLVÍS (Pla d’Urgell)

Festa Major- Cercavila i Processó (Tot el cap de
setmana)
DISSABTE 29

VINARÓS (Baix Maestrat)

Castaween- Cercavila. (tarda)

Passejada tradicional de la Festa del Flabiol.
(matí)

SANT BOI DE LLOBREGAT- CASABLANCA (Baix
Llobregat)
Castanyada. (tarda)

DEL DIMARTS 8 AL DIUMENGE 13

BALAGUER (Noguera)

Festa Major- Ballada, taller i passejada. (tot el dia)
DEL DIJOUS 10 AL DIUMENGE 13

ARENYS DE MUNT (Maresme)

Festa Major de Sant Martí. (tot el cap de setmana)

Jornades Modernistes. (tot el cap de setmana)

DIVENDRES 11

DIUMENGE 9

TEIÀ (Maresme)

ONTINYENT (Vall d’Albaida)

Passacarrers. (tarda)

Acte institucional. Festa dels valencians. Ball de
l’Àguila (matí)

DIUMENGE 13

BENICARLÓ (Baix Maestrat)

Festa Major de Sant Martí. (matí)

Diada del País Valencià. (matí)

44

VINARÓS (Baix Maestrat)

CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2022

CALONGE (Baix Empordà)

CERDANYOLA DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
Festa de Sant Martí. (matí)

DEL DIJOUS 17 AL DIUMENGE 20

SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Occidental)
Festa Major d’Hivern. (tot el dia)
DIVENDRES 18

DIMECRES 30

BARCELONA- SANT ANDREU DE PALOMAR (Barcelonès)
Anada a Ofici. (matí)

12- DESEMBRE
DISSABTE 3

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)

Fira de Nadal- Encesa de llums del poble. (tot el
dia)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

DEL DISSABTE 3 AL DIUMENGE 18

DIUMENGE 20

Sortides de la Carassa de Nadal. (tot el cap de
setmana)

Esclat de Festa Major. (tarda)

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

Cercavila de Festa Major - XIII Mostra de Grups
Folklòrics.(matí)
DIMECRES 23

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)
Balladetes dels Gegants. (matí)
DISSABTE 26

BARCELONA- SANT ANDREU DE PALOMAR (Barcelonès)
Festa Major- Esclat Andreuenc. (tarda)

BARCELONA- SANT ANDREU DE PALOMAR (Barcelonès)
La Nit de fer volar Coloms!. (nit)

BALAGUER (Noguera)

5a Gala d’Adifolk. (tarda)
DEL DISSABTE 26 AL DIUMENGE 27

BARCELONA (Barcelonès)

Sortides de la Carassa de Nadal. (matí)
DIUMENGE 27

VALLGORGUINA- BERNAT I ELIONOR (Vallès Oriental)
Fira del Bosc i la Pagesia. (matí)

BARCELONA (Barcelonès)
DIUMENGE 4

BALAGUER (Noguera)

Fira de Santa Llúcia. (tot el dia)
DIMARTS 6

ONTINYENT (Vall d’Albaida)

Jornada de portes obertes. (matí)
DEL DIMARTS 6 AL DIUMENGE 8

SANT BOI DE LLOBREGAT- CASABLANCA (Baix
Llobregat)
Fira de la puríssima. (tot el dia)
DIMECRES 7

ONTINYENT (Vall d’Albaida)

Vespra de la Puríssima. (tarda)
DIJOUS 8

SANT MARÇAL (Alt Penedès)

Passejada Tradicional (Matí)

BARCELONA- SANT ANDREU DE PALOMAR (Barcelonès)
Adeu Andreu! (tarda)

LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

Festa de la Mongeta del Ganxet a Llerona. (matí)

TROBADES I FESTES AMB
GEGANTS I CAPGROSSOS
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AIGUAFREDA (Osona)

Festa Major d’hivern. (matí)

SANT VICENÇ DE CASTELLET (Bages)

DIVENDRES 31

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)

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,Benavent
de Segrià, Calella, Barberà del Vallès, Barcelona
(Ciutat Vella, Poblenou, Nou Barris i Gràcia),
Cornellà de Llobregat, L’Espluga del Francolí,
Lleida, Malgrat de Mar, Montblanc, Móra la Nova,
Olesa de Montserrat, Olot, Sentmenat, La Pobla
de Mafumet, Esplugues de Llobregat, El Prat del
Llobregat, Riudoms, Terrassa, Torredembarra,
Valls, Vandellòs i Vinarós entre d’altres. (Tot el dia)

Cagatió infantil. (tarda)

Cercavila amb els convidats forans. (matí)

PALAMÓS (Baix Empordà)

Fira Nadalenca. (matí)

LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Vallès Oriental)
Fira de Nadal. (matí)

ACTES PER LA MARATÓ DE TV3 AMB LA
PARTICIPACIÓ DE IMATGERIA A: Balaguer, Hostalric,
ONTINYENT (Vall d’Albaida)

Processó de la Puríssima- Seguici popular. (tarda)
DISSABTE 10

CALDES DE MALAVELLA (Selva)
Ball d’Espelmes. (nit)
DIUMENGE 11

EL CATLLAR (Tarragonès)
Marató de Tv3. (matí)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)
Fira de Santa Llúcia a les Piles. (matí)
DISSABTE 17

SANT CARLES DE LA RÀPITA (Montsià)
Marató de Tv3 (tarda)

SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca de Barberà)
Parc de Nadal. (matí)

VIC- SANTA ANNA (Osona)
Festa de Nadal. (tarda)

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)
L’Arribada de la Festa! (tarda)
DIUMENGE 18

SALLENT (Bages)

Fira Santa Llúcia - Mostra de Cultura Popular.
(matí)
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Sant Feliu de Llobregat, La Llagosta, Santa
Susanna.
DISSABTE 24

MAÓ (Menorca)

Passejada del Pare Noel. (matí)
DILLUNS 26

SANT ESTEVE SESROVIRES (Baix Llobregat)

Festa Major petita- Anada a ofici de Sant Esteve.
(matí)
DIMARTS 27

MONCOFA (Plana Baixa)

Cercavila de Carta Pobla. (nit)
DIVENDRES 31

CENTELLES (Osona)

Festa Major d’hivern. (matí)

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès)
Anada a ofici. (matí)
Cercavila de Festa Major. (tarda)

HOME DELS NASSOS A: Barcelona, Olesa de
Montserrat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat, Reus, Barberà del Vallès, Vinarós,
Hospitalet de Llobregat.

L’HOME DELS NASSOS

Atrapat
Xavi Suárez Rodríguez (Terrassa)
3r premi El Fet Geganter del 2021

CONTRAPORTADA

Amunt!
Anna Bermejo Falcó (Castellbisbal)
Accèssit El Fet Geganter del 2021

La gran majoria de fotografies del Calendari
forment part dels XXI Premis del Concurs Nacional
de fotografia El Fet Geganter que es van entregar
el passat 18 de desembre de 2021 coincidint amb
el primer centenari de la Talaia del Tibidabo, a
Barcelona.
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agraeix la col·laboració de les colles geganteres
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han aportat dades per a la confecció d’aquest
calendari de trobades, sortides i festes amb
gegants i capgrossos.
NOTES
També podeu consultar aquest calendari en
format digital al lloc web de l’Agrupació de Colles
de Geganters de Catalunya:
www.gegants.cat/agenda/descarregues
L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
no es fa responsable de qualsevol canvi que les
colles duguin a terme en els actes després de la
publicació d’aquest calendari.
CRÈDITS
Edita: Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya (Comissió de Publicacions)
Vocal de publicacions: Santi Riba
Coordinació d’activitats: Leandre Ubasart
Coordinació de continguts: Xavier Navarro
Textos: Gemma Malè, Guillem Amorós, Família
Aumedes i Joan Company
Col·laboradors: Lluís Ardèvol, Àlex Lechuga,
Montserrat Silvestre
Disseny: Víctor Riba

TROBADES I FESTES AMB
GEGANTS I CAPGROSSOS

47

Patrocinador Exclusiu
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