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Ja han passat tres anys des de que la Junta actual es va cons-
tituir a l’Assemblea del 2020 a Castellbisbal. Des de aleshores 
han passat moltes coses, de bones i no tan bones; ens ha 
marcat la situació sanitària que ha patit el món durant molts 
mesos. La nostra tasca ha estat limitada durant molt de temps 
per aquesta qüestió. No per això el treball de la Junta s’ha vist 
interromput, però sí molts dels projectes en els que pensàvem 
a l’inici de la legislatura.
 Ja passada la intensitat d’aquesta situació hem pogut re-
emprendre amb intensitat els projectes que teníem al inici. 
Puc assegurar que hi hem posat molt de treball i no menys 
il·lusió perquè el món dels gegants tornés amb força les seves 
activitats; els últims 18 mesos han estat molt intensos. Com a 
President estic orgullós de la feina feta i de tots els companys 
que han estat al meu costat amb el seu suport.
 Ara toca donar pas a una altra Junta; és una de les coses 
que té de bo l’organització de l’ACGC, doncs dóna pas a altres 
persones que, com nosaltres, arriben amb noves il·lusions i 
projectes. Des d’aquesta publicació els desitgem el millor en 
benefici d’aquesta part de la cultura popular que tant estimem.

FOTO PORTADA

Festa Major 
Eva Balcells Tudó (Cervera)
2n premi El Fet Geganter 2022

 Teniu a les mans el Calendari d’activitats i trobades gegante-
res del 2023. Amb plaer podem observar que s’estan normalitzant 
tots els actes a celebrar. En aquestes pàgines, a part d’aquestes 
activitats, hi podreu trobar un seguit d’articles que ens parlen de 
“Les cases dels Gegants”. Es un recorregut per alguns dels equi-
paments municipals dedicats a la imatgeria festiva.
 Volem fer menció especial als actes anuals de l’Agrupació 
amb el suport organitzatiu de les colles de cada població. Ens re-
ferim a la 35a. Ciutat Gegantera a celebrar a la població de Santa 
Coloma de Gramenet i a la 15a. Fira del Món Geganter que aquest 
any es desplaça a la comarca del Montsià, concretament a La 
Ràpita. Tots els geganters hem de donar suport a aquests actes 
que requereixen molt d’esforç per a les colles organitzadores.
 No ens podem oblidar de que la majoria de les fotografies 
que il·lustren la publicació són les premiades a l’últim Concurs 
El Fet Geganter. Amb tot el que hem anat desglossant fa que tin-
guem a les mans un Calendari que honora a tots els geganters.
 Voldria acomiadar-me fent palès el gran honor que he tin-
gut en poder gaudir de tres anys dedicats a la cultura tradicio-
nal catalana i que no podré oblidar mentre visqui.

Joan Puigserver i Roig
PRESIDENT DE L’AGRUPACIÓ DE COLLES 
GEGANTERES DE CATALUNYA. 2020-2023

www.gegants.cat

El 15 de novembre de 2014 es va celebrar a 
Solsona la segona jornada del Congrés de 
Gegants i Imatgeria Festiva “País Gegant”. La 
idea principal era la de crear un debat per 
tal d’estrènyer llaços entre les diverses cases 
i centres d’interpretacions per tal d’acostar 
punts en comú i crear una futura xarxa de 
Cases-Museu de la Festa. Coincidint amb 
l’esdeveniment es va crear un primer catàleg 
digital on es mostraven les diverses cases 
de la festa i altres espais expositius del país. 
Aquest catàleg va presentar tres classifica-
cions en total:

Cases de la festa
Espais museïtzats, centres d’interpretació, 
etc. amb una entitat pròpia que les gestiona. 
Tenen la voluntat de fer pedagogia i/o donar 
informació sobre els elements que l’habiten. 
Principalment, però, tenen una identitat prò-
pia que les identifica com a tals.

Aparadors
Espais d’emmagatzematge pensats com a 
expositius però dedicats expressament a les 
figures.

Racons
Espais que tenen un racó on es conserven 
o guarden les figures, però sense cap altra 
pretensió que una forma de guardar bé al 
mateix temps que s’exposa.

Imatge de la visió de l’espiell per on 
antigament es veien els gegants i altres 
improperis al seu quarto des del carrer 

Sant Llorenç amb una fotografia original 
d’Eugeni Forcano.
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El gegant la guaita i diu “aixís”.
“Estàs com per sucar-hi pa”.
Encarrega de seguida un pis

i es casaran demà.

Els Gegants
La Trinca, 1970

CASES DE 
SOSTRE ALT
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LA CASA DELS GEGANTS DE CATALUNYA: 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ACGC
Text Santi Riba

Des de 1984 l’Agrupació de Colles Gegan-
teres de Catalunya no para de créixer; 
ja són 435 les colles associades. Aquest 
creixement és degut a que la tradició 
gegantera està molt arrelada a la nostra 
terra. Aquesta tradició no ve d’ara, sinó 
que ve de segles enrere; són moltes les 
generacions les que han sortit al carrer 
gaudint de les seves figures, balls i músi-
ques. Aquest fet ha anat creant un mate-
rial d’arxiu que s’ha anat conservant grà-
cies als mateixos geganters, historiadors i 
administració. Aquest material pot estar 
molt dispers per la nostra geografia i, llas-
timosament, de vegades desaparegut per 
manca d’una entitat que l’aglutini en un 
lloc exclusiu dedicat a aquesta part de la 
cultura popular de Catalunya.
 L’Agrupació de Colles Geganteres de 
Catalunya creu que ha arribat l’hora de 
crear aquest lloc i per aquest motiu des 
de fa un temps s’està treballant per a 
fer-ho realitat. L’expansió de l’Agrupació 
ha creat unes necessitats que creiem 
són imprescindibles. Cal endegar un nou 
projecte, un projecte de país, que mostri 
aquesta part de la cultura tradicional i 
popular a tot el públic autòcton i forani. 
Cal que es faci realitat un lloc on es pugui 
trobar el passat, present i futur del que és 
i representa el món dels gegants.

 L’objectiu del projecte és crear i po-
tenciar un centre d’interpretació museís-
tic  del món geganter. Un espai, on a part 
de trobar-hi exposades figures, també hi 
hagi un arxiu i una biblioteca especialit-
zada dedicada a l’estudi i difusió del fet 
geganter amb la finalitat de  poder acollir 
als estudiosos del folklore que puguin tre-
ballar amb les seves propostes, i estudiar  
aquesta tradició, tot donant resposta al 
significat del naixement d’aquestes figu-
res folklòriques i tot el que les ha envoltat 
al llarg del temps fins a l’actualitat, fer-ne 

difusió i permetre la consulta de la docu-
mentació. 
 Per fer realitat aquest projecte ens 
cal la complicitat d’un Ajuntament que el 
trobi atractiu per al seu municipi i dispo-
si d’una ubicació d’acord amb el que ha 
de ser aquest Centre d’Interpretació i a la 
vegada pugui veure l’abast de la cultura 
gegantera i del fet que una col·laboració 
amb l’Agrupació els hi pot representar: la 
vinculació a una entitat capdavantera que 
té per objectiu la cultura i tradició, amb 
el prestigi que això representa per a ells 

- ACGC: Origen i evolució fins l’actualitat (Incloure les comissions 
i el llistat de president històrics). - La imatgeria: Els gegants de 
Catalunya, gegantons i capgrossos. - Explicar les festes anuals: 
Ciutat Gegantera, Fira del món geganter, Concurs de balls i Tro-
bada Nacional de capgrossos.

- Gegants a l’actualitat: Constructors d’imatgeria festiva (com es 
construeix un gegant?). - Música que acompanya els gegants 
(explicar els diferents conjunts que existeixen al territori cata-
là). - Els gegants que existeixen internacionalment i les seves 
funcions i diferències amb Catalunya. - Colles geganteres que 
existeixen. - Mapa interactiu on l’espectador pugui buscar les 
figures que l’interessi de tots els municipis de Catalunya.

· EXPOSICIONS TEMPORALS: Projectes de sobre què volem que 
sigui el món dels gegants. - Projectes executats per colles gegan-
teres recentment. - Tallers de gegants adreçat a totes les edats.

· IMATGERIA ACGC: Sala on exposar la imatgeria de l’ACGC.
· ITINERANT: Sala on exposar gegants i imatgeria de colles que 

sigui itinerant.

+INFO
centreinterpretacio@gegants.cat

i nosaltres. Ja s’han manifestat alguns Ajuntaments amb interès; 
s’han fet visites a possibles ubicacions, però de moment no s’ha 
trobat el lloc idoni. S’han obtingut resultats esperançadors, cosa 
que ens congratula, ja que demostra que a la curta o a la llarga 
aquest Centre d’Interpretació serà una realitat. Aquest és un tema 
que no vol presses.
 Volem destacar que en aquesta ubicació hi caldran uns con-
tinguts que siguin el reflex del món geganter des dels seus orí-
gens fins a l’esdevenidor. D’aquests continguts fem una  relació 
del que serà aquest projecte:

1. OBJECTIUS
Projecte de país. - Espai per fomentar la recerca  sobre el món 
dels gegants.  - Permetre poder explicar l’origen, el transcurs i 
l’actualitat del món geganter. - Aconseguir que l’espai tingui el 
reconeixement del món geganter.

2. ESPAIS
Els diferents espais previst pel centre són:
· ARXIU ACADÈMIC
- Arxiu històric ACGC: Material que hi ha actualment a l’arxiu his-

tòric - Llibres temàtica gegants. - Fotografies i diapositives (fons 
Hurtado digitalitzat). - Videoteca (digitalitzat).

- Arxiu Administratiu ACGC: Material administratiu de l’ACG i dels 
seus socis: 

•  Actes, assemblees, directives i reunions externes.
•  RRI, Estatuts, convenis.
•  Documentació imatgeria Agrupació: història, fotografies,  

vídeos, partitures, correus
•  Contactes federacions, entitats nacionals i internacionals, admi-

nistració.
•  Documentació socis: contacte, imatgeria, activitats, fotografies, 

vídeos, partitures, correus.
- Biblioteca especialitzada: Biblioteca especialitzada amb fons 

de temàtica gegantera, bestiari, etnografia i folklore. - Publica-
cions ACGC (llibres, revista, calendari).

· LOGÍSTIC: Oficina administrativa de l’ACGC. - Magatzem.
· SALA POLIVALENT: Reunions. - Visualitzacions i conferències.
· INTERPRETACIÓ: Espai d’experiència personal, on l’espectador 

pugui gaudir descobrint tot el que s’explica.

Il·lustració de Clara Anglada

Entranyes d’un gegant en una peça creada expressament instal·lada a La Nau de Sant 
Feliu de Llobregat. 
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LA CASA DE LES ROQUES 
DE VALÈNCIA
Text Gil-Manuel Hernàndez i Martí - Director del Museu del Corpus-Casa de les Roques

Dins la varietat de museus de cultura festiva arreu del nostre do-
mini lingüístic, a València cal esmentar per la seua singularitat el 
Museu del Corpus-Casa de les Roques, on destaca especialment 
la Casa de les Roques, que acull els principals elements de la cen-
tenària processó del Corpus de València, considerada l’eix princi-
pal de l’anomenada Festa Grossa. Eixos elements són, sobretot, les 
roques, el bestiari, els gegants i cabuts que eixen en la processó. 
Raó per la qual la Casa de les Roques mereix ser abordada en el 
Calendari del Món Geganter de 2023, que promou l’agrupació de 
Colles Geganteres de Catalunya.
 Cal dir que la construcció de la Casa de les Roques de València, 
que enguany s’acaba de restaurar íntegrament, data del segle XV. El 
8 de juny de 1435 la Ciutat va decidir la construcció d’un edifici per 
guardar els carros triomfals d’exaltació de la fe catòlica i la identitat 
civil local (roques), que eixen tirats per cavalls, i la resta d’objectes 
que eixirien al llarg del temps en la processó del Corpus, entre ells 
capgrossos i gegants. El lloc escollit fou l’antic barri de Roters, entre 
la muralla més antiga i la nova encarregada per Pere el Cerimoniós 
el 1356, prop de les Torres de Serrans. La nova casa s’iniciaria imme-
diatament, però no va satisfer als jurats de la ciutat, així que el 5 de 
maig del 1441 es va acordar eixampla-la. Més tard, el 22 de març de 
1446, la Ciutat comprà unes adoberies del mateix barri, i un mes més 
tard el Síndic anunciava la seua adquisició pel Consell de la Ciutat. 
Finalment, el 18 d’abril de 1447 començaven les obres de l’edifici, la fi-
nalització de les quals cal fixar-la el 1448. Sobre l’autoria de les obres 
no es té cap notícia i caldria atribuir-les a l’obrer de vila o mestre 
d’obres d’aquells temps, que també són coneguts com el del Segle 
d’Or valencià, a causa de fites tan rellevants com la construcció de la 
Llotja de la Seda, prodigi del gòtic civil, o les grans obres literàries va-
lencianes, com el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell, Espill o Llibre 
de les Dones de Jaume Roig, o la poesia d’Ausiàs March.

europeus o espanyols, africans, turcs i gita-
nos, com a testimoni de l’expansió universal 
de la fe cristiana. Recentment es van afegir 
un parell de gegants que representen un va-
lencià i una valenciana abillats amb vestits 
tradicionals, i aviat s’afegiran els gegants 
que la ciutat va construir en homenatge al 
rei Jaume I, que represente el rei, la seua 
dona Violant i altres personatges il•lustres 
de l’època.
 Pel que fa a les roques, es trobaven dis-
tribuïdes en dos espais, el baix de l’edifici 
del Museu del Corpus, i l’espai pròpiament 
de la Casa de les Roques, on estaven les 
roques més antigues, a més d’alguns ele-
ments de la processó, com les àguiles, Sant 
Cristòfol o l’arca de l’Aliança, entre altres 
elements. Al baix del Museu es trobaven les 
altres roques amb la totalitat dels gegants, 
nanos, cirialots, elements centrals del 
bestiari, escala de Jacob i altres elements 
processionals. Però amb la darrera reor-
ganització del Museu del Corpus-Casa de 
les Roques, les onze roques passen a estar 
totes juntes en l’edifici de la Casa de les 
Roques, mentre la resta de peces referides 
passen a la planta baixa. Amb tot, el Museu 
del Corpus ocupa tres plantes al voltant de 
l’espai central de la planta baixa, i en elles 
es troba la Sala dels Cavallets, destinada a 
exposicions temporals, panells explicatius, 

diferents Danses que es realitzen durant la 
Cavalcada o el Convit: la Moma i els Momos, 
els gegants i nanos o cabuts, els Arquets, 
la Magrana, els Pastorets, Cirialots, etc. Les 
onze roques exhibides actualment a la Casa 
de les Roques són: Roca de Sant Miquel 
(1528), Roca La Diablera (1542), Roca de la Fe 
(1542), Roca la Puríssima (1542), Roca de Sant 
Vicent Ferrer (1665), Roca de la Santíssima 
Trinitat (1674), Roca València (1855), Roca de 
la Fama (1899), Roca del Patriarca Sant Joan 
de Ribera (1961), Roca de la Mare de Déu 
dels Desemparats (1995) i la Roca del Sant 
Calze (2001). En la planta baixà s’exhibixen 
quatre parelles de gegants (home i dona), 
que eixen en la processó des de 1589 (igual 
que els primers cabuts) i representen els 

Les Roques del Corpus que es desen a la casa a l’exterior una radera l’altra. 

Exteriors del Museu del Corpus al carrer de les Roques 
de València. 

Espai exositiu dels gegants del Corpus juntament amb el bestiari i les mateixes Roques. 

Nanos del Corpus

 La Casa de les Roques ha experimentat diferents reformes al 
llarg del temps, sobretot perquè, a causa de la seua proximitat al 
llit del riu Túria que travessa València, ha sofert cadascuna de les 
riuades que al llarg de la història ha patit la ciutat, principalment 
en els anys 1517, 1897 i 1957, arribant a estar fins fa pocs anys a la 
vora de l’ensorrament. L’any 1980 començaren els treballs de la pri-
mera restauració moderna de la Casa de les Roques, que van durar 
fins en 1983. Posteriorment es restaurà l’edifici annex del carrer de 
Roters (del segle XVIII) per a donar una major cabuda a la Casa i 
a les diferents sales que constituïxen l’actual Museu del Corpus, 
inaugurat el 2006.
 La Casa de les Roques seguix complint amb la funció de guardar 
les històriques Roques del Corpus, a més de les tres Àguiles daurades 
de Patmos, l’Arca de l’Aliança, o el bestiari format per la Cuca Fera de 
Santa Margarida, la Tarasca de Santa Marta, el Drac de sant Jordi. A les 
plantes superiors el Museu mostra la història i la indumentària de les 

vídeos que reproduïxen els diversos com-
ponents i actes de la festa, així com peces 
de vestuari dels personatges principals de 
la processó, a més del Rotllo del Corpus, 
al•legories i elements de les danses, com 
els cavallets i diversos complements. Hi ha 
també una quarta planta amb un habitatge 
que ocupava històricament un conserge de 
la Casa de les Roques, i que es vol reformar 
per a destinar a magatzem, sala de reserva 
i oficines.
 En suma, ens trobem en este cas amb 
un espai museístic que pretén amplificar 
l’atracció dels elements de la processó del 
Corpus conservats en la històrica Casa de 
les Roques, un espai museístic destinat a 
contextualitzar els abundants elements sim-
bòlics i al•legòrics de la processó. De fet, la 
reorganització recent de l’espai expositiu del 
Museu del Corpus-Casa de les Roques ha 
produït una gran acceptació, com demostren 
els 80.000 visitants de 2019, generant-se així 
un estímul afegit per conèixer la festa del 
Corpus Christi i valorar-la com un dels prin-
cipals patrimonis festius de València.
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EL QUARTO DELS 
GEGANTS DE SOLSONA
Text  Joan Company i Arpa

bé el paper destacat del sastre-escultor 
de gegants Manel Casserras Solé i els seus 
hereus en la tasca de construcció, restau-
ració i recuperació de les figures. Les  que 
contemplem en aquesta sala són els Ali-
gons, l’Àliga, la Mulassa, el Bou i algun  cap 
de bou, mula i Cavallet. Totes elles com-
pleten els elements patrimonials del con-
junt de la processó del 8 de setembre de 
1653, amb elements manllevats del Corpus 
feudal de l’any 1331.
 Abans d’acabar el recorregut es pot 
desfilar al vestidor dels cavallets i dels 
Bastoners, passant per un petit passadís 

com l’Àliga el 1676, el Flabiolaire el 1677, 
el Ball de Bastons el 1680 i així successi-
vament fins completar el seguici amb la 
mulassa (i el jenet Antonio Ricu), el Drac 
(mai substituït des de 1692), els cavallets, 
els mascles, els  aligons i els trabucaires 
( a les acaballes del XVII), el Óssos joves 
el 1729 que originaren els Nans (1900), el 
Bou, la incorporació de la música (1934) 
fins la dels nous improperis restaurats, 
a banda d’explicar incidents que malme-
teren figures amb destruccions d’algunes 
(com l’incendi a la Catedral el 1939 en 
què desaparegueren el gegants.)
 A la sala segona, a banda de conti-
nuar el mural amb les explicacions dels 
fets dels improperis i una extensa mostra 
de fotografies de tots tipus,  es parla de 
les sortides extraordinàries  (Coronació de 
la Mare de Déu del Claustre de 1956, les 
noces d’argent i d’or de 1981 i 2006), així 
com les sortides fora de Solsona amb els 
corresponents protocols. Es destaca que 
l’any 2008 la festa fou declarada patrimo-
ni d’Interès Nacional seguint criteris de la 
UNESCO, per antiguitat i preservació. Tam-

Sala 1, els Gegants Vells i els Joves

Sala 2, les Bèsties

Retalls de vestits antics i cap antic, comprat a Barcelona, de la geganta Nova.

A Mataró per les Santes, a Cardona per la 
Festa Major o la resta de l’any com mol-
tes altres viles,  l’Ajuntament s’emplena 
de gegants per fer les delícies dels petits i 
dels no tant menuts, que els visiten i con-
templen per fer petita la Casa Gran. A llocs 
com Manresa o Girona, per veure’ls cal 
anar a un Museu de la ciutat. Sovint, els 
gegants esperen el seu moment tancats a 
algun garatge o en un soterrani en solitud.
 L’any 2014 va tenir lloc a Solsona el 
Congrés nacional de gegants i imatgeria 
festiva de Catalunya. El tema central de 
les ponències es centrava en les Cases de 
la Festa: l’aparador del patrimoni festiu. 
És a dir, es mostraven diversos models 
d’espais on es conserven i exposen imat-
ges de la festa amb voluntat divulgado-
ra pedagògica i, diguem-ho sense por, 
també museística. Una de les xerrades ( 
a càrrec de Pere Cuadrench i Carles Frei-
xes) presentava el Quarto dels Gegants 
de Solsona, l’equipament impulsat l’any 
2012 per l’Ajuntament, la Confraria de la 
Mare de Déu del Claustre i l’Agrupació de 
Geganters, on es conserva i es difon el 
patrimoni festiu de la ciutat (no vinculat 
al Carnestoltes).
 En aquest article es mostrarà aquest 
Quarto dels Gegants solsonins, situat als 
baixos del número 37 del carrer de Sant 

on es conserven retalls de peces antigues 
del vestuari dels gegants i la testa corona-
da de la geganta Nova. Tot plegat permet 
fer-se una idea molt complerta de la Festa 
del Corpus i la Festa Major de Solsona a 
través dels entremesos que l’integren.
 Ens queden ganes per veure els ele-
ments que integren la faràndula festiva 
del Carnestoltes de Solsona, però això ja 
és una altra història i un “Quarto” diferent. 
El nostre agraïment sincer al Carles Freixes 
per les seves explicacions i per fer possi-
ble aquesta visita tant enriquidora que us 
hem comentat.

Llorenç, on ja s’hi guardaven l’any 1710 i al 
llarg dels anys, s’ha pogut veure els gegants 
de l’interior a través d’una espiell de la 
porta de fusta. La visita ens l’ha explicada 
Carles Freixes, geganter solsoní, director 
del Museu Diocesà de Solsona i expert en 
imatgeria festiva, autor de l’escrit publicat a 
Gegants (any 2015, núm. 106): “Les Cases de 
la festa: l’aparador del patrimoni festiu”.
 Una visita comentada i llegint tot el 
material a l’abast, pot portar una hora llar-
ga en què es poden contemplar les dues 
sales principals amb tots els gegants i 
demés improperis solsonins presents i el 
quartet amb els cavallets i els vestits del 
bastoners. Així, la primer sala, només en-
trar, permet descobrir els quatre gegants, 
la parella dels Nous i la dels Vells. Al final 
ens esperen els quatre capgrossos i els 
quatre caps dels Óssos. Al davant de les 
figures gegantines que ens imposen res-
pecte, un gran mural detalla les històries 
de tots i cadascun dels elements.
 S’explica com la Casa de la Mare de 
Déu va passar  ala Confraria  a través 
d’una deixa i que ja es documentava 
l’any 1710 la reparació de la teulada de 
la botiga del blat que era “aposento dels 
jagants”. S’explica els orígens de la Festa 
del Corpus des de 1331, amb la paulati-
na incorporació dels diversos improperis 
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LA CASA DE LA FESTA MAJOR 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Text Perejaume Ferrer

La Casa de la festa Major de Vilafranca del Penedès comença a pren-
dre forma en la dècada dels anys 80, en un moment d’expansió de 
la festa i recuperació dels balls folklòrics perduts durant el règim 
franquista. Les autoritats del moment es van fer ressò de les neces-
sitats dels administradors,  (nom que reben els organitzadors de la 
festa Major), de disposar d’un espai més gran on poder guardar els 
diferents elements i sobretot solucionar la manca d’espai per as-
sajar que patien alguns dels balls i colles castelleres. A més a més, 
l’Ajuntament també volia un espai que servis per a l’arxiu de la Festa 
Major.  L’any 1985, es posa damunt la taula la possibilitat de crear 
aquest espai a l’antic mercat del peix amb la voluntat que faci la fun-
ció de guardar les figures durant el temps que no cobren vida,  sal-
vaguardar la documentació relacionada amb la Festa Major i alhora 
esdevingui l’epicentre del dinamisme dels balls i  colles participants 
en la festa gran de Vilafranca.
 L’arquitecte Pau Batlle i Solé va elaborar el projecte per convertir 
l’antic mercat en l’espai anhelat pels amants de la festa. Es van fer 
obres de rehabilitació de l’espai i finalment es va inaugurar el 18 de 
gener del 1987. Tot i ser un espai polivalent destinat als assajos i a 
magatzem de figures, es van decorar les parets amb un mural de 
grans dimensions (125m2) anomenat “L’esperit i l’heretgia de la Festa 
Major” de l’artista vilafranquí Fèlix Plantalech.
A partir d’aleshores la casa de la festa ha anat creixent i s’ha conso-
lidat com un equipament de referència situat al bell mig de la vila. 
Sobretot a partir del 1996 quan la Coordinadora de Balls de la Festa 
Major de Vilafranca planteja a l’Ajuntament un canvi d’estil de l’espai 
i introdueix la idea que a més a més sigui un espai museogràfic ano-
menat Casa de la Festa Major. Es van impulsar els canvis necessaris 
i aquell mateix any, el 30 d’abril la Casa tornà a obrir les portes per 
arribar a un públic molt més ampli, exempt d’una vinculació directa 
amb els diferents entremesos del seguici popular. A partir d’aquest 

ciutat com Vilafranca l’explosió de llum, co-
lor i foc d’una Festa que té el reconeixement 
de Festa Patrimonial d’Interès Nacional per 
part de la Generalitat de Catalunya.
 En la segona planta hi ha la sala poliva-
lent on es projecta un audiovisual especta-
cular a doble pantalla que et submergeix en 
la festa i te la fa viure en la pròpia pell. En 
acabar la projecció, la gran pantalla desapa-
reix i cedeix pas a una gran balconada que 
s’estén per sobre la sala principal d’exposició 
de la imatgeria, com si estiguéssim al balcó 
de l’Ajuntament en la diada de Sant Fèlix. La 
darrera planta consta d’una aula didàctica 
per a tallers escolars que fa de mirador a la 
teulada i a la lluerna de l’antic mercat.
 El recorregut per l’espai central de 
l’exposició, segueix un criteri lineal que co-
mença el 28 d’agost, amb el pregó, fins al 2 
de setembre. (Són els dies de festa Major 
en honor a Sant Fèlix). Durant la visita algu-
nes figures surten al pas dels visitants amb 
sons, imatges, audiovisuals i relats històrics. 
A més a més dels gegants i la imatgeria, es 
pot veure una col•lecció de cartells de la 
Festa major, instruments d’arrel tradicional, 
i la indumentària de totes les colles. Tam-
bé una rèplica de Sant Fèlix està exposada,  
però destaca la possibilitat que té el visitant 
de tenir la visió i l’experiència des de dins 
del Drac de Vilafranca, talment com si fos un 
portador més.  

UN EDIFICI HISTÒRIC I EMBLEMÀTIC
La Casa de la Festa Major de Vilafranca està 
ubicada en un edifici històric de la vila, dis-
senyat per l’arquitecte municipal Santiago 
Güell i Grau, l’any 1911.  El 1913 va ser inaugurat 
com a Mercat de Gallines i Menuts, i més en-
davant es va convertir en el Mercat del Peix.  

 Tot i la recent inauguració, aquest any 
ja han passat prop de 20 grups escolars i 
gairebé 4.000 persones han visitat la Casa. 
Durant tot l’any s’hi fan activitats de difu-
sió de la Festa Major. En aquest primer any 
s’han realitzat una quarantena d’activitats 
que van des de la programació de conferèn-
cies, realització de tallers escolars, o tallers 
de treballs manuals, simpòsiums i fins i tot 
tallers de teràpia grupal, sempre amb el rere 
fons de la festa major vilafranquina.

L’ESPAI MUSEOGRÀFIC 
DE LA CASA
L’espai museogràfic es reparteix en diferents 
sales i espais. A la primera planta s’accedeix 
a la sala principal de l’antic mercat, on ro-
manen exposades gairebé la totalitat de 
les peces i elements de la Festa. Hi estan 
posades com si fossin a la plaça mateix: Els 
gegants Ferragut i Elisenda, El Drac, l’Àliga, el 
conjunt de capgrossos i cavallets, entre al-
tres peces. A través dels diferents elements 
museogràfics, com l’audiovisual i panells 
explicatius per a cada ball i per cada figura 
es facilita la divulgació de tots els detalls de 
la seva pròpia Festa, i totes aquelles perso-
nes  que no la coneixen es poden fer una 
idea de la catarsi que significa per a una 

moment, la Casa acull a tothom: Dansaires, administradors, diables, 
geganters, portadors i també el públic curiós atret pels elements cul-
turals de la festa major.
 La creixent demanda de l’espai, va animar a fer un salt quali-
tatiu important i convertir la Casa de la festa Major en un centre 
d’interpretació de la cultura popular. La idea comença a covar-se el 
2014, i després d’anys de treballs i entrebancs el novembre del 2021 
s’inaugura un nou i gran edifici annex a l’antic mercat del peix. Vila-
franca guanya un equipament cultural de primer ordre al servei de la 
promoció i la difusió de la cultura catalana.
 La Casa de la Festa Major continua sent el magatzem on guardar 
les figures festives entre cercaviles, però al mateix temps serveix per 
donar valor al patrimoni festiu de la Festa Major i situar Vilafranca 
com a capital de la cultura popular de la vegueria del Penedès. A la 
casa de la Festa Major s’hi exposa TOT el patrimoni festiu de la Festa 
Major de Vilafranca del Penedès.

 L’ampliació és un edifici de disseny mo-
dern continuo a l’edifici antic del mercat, i és 
obra de l’estudi d’arquitectura Genís Plane-
lles (Mariona Genís, Jordi Planelles, Carlota 
Carreras, Arantxa Lleida i Laura Pastor) El 
disseny de l’espai museogràfic és obra de 
BOPBAA Arquitectes (Iñaki Baquero i Íñigo 
Azpiazu).
Amb una inversió d’1 MEUR entre l’obra ci-
vil (600.000 euros) i el projecte museogràfic 
(400.000 euros) l’equipament va permetre  
duplicar la superfície anterior, que era de 
312 m2, fins a arribar als 662 m2. Consta de 
planta baixa i 3 plantes. Una sala de reu-
nions, una sala de projecció i una gran sala 
d’exposició. Amb recepció pròpia, botiga, i 
banys. La Casa està totalment adaptada per 
a persones amb mobilitat reduïda.
 Sens dubte un equipament de luxe al 
bell mig de la vila per poder conèixer i inter-
pretar el ric patrimoni folklòric vilafranquí, i 
la seva festa major, una de les festes de re-
ferència al país on el model de cercavila i de 
seguici popular que s’ha mantingut durant 
segles ha estat mirall de moltes altres festes 
majors.

+INFO
La Casa de la Festa Major de Vilafranca. 
Plaça Vall del Castell, 10. Del 2 de maig al 30 
de setembre de dimarts a dissabte de 10 a 
19h. Diumenges o festius de 10 a 14h. La res-
ta de l’any de dimarts a dissabte de 10 a 14h 
i de 16 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 
14h. Durant la festa major la Casa és tancada 
al públic així com altres dies assenyalats del 
calendari festiu.

Telèfon per a reservar visites: 938901847
Email: cfm@vilafranca.cat

Imatge de la renovada façana de la Casa de la Festa Major

Els nans, els capgrossos i l’Àliga són alguns 
dels elements que s’exposen juntament 
amb els gegants i el drac.
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LA CASA DELS 
ENTREMESOS DE BARCELONA
Text Oriol Ibáñez

Al bell mig del barri de Santa Caterina de la capital catalana hi tro-
bem des del 20 de setembre de 2009 La Casa dels Entremesos, un 
equipament cultural gestionat per la Federació d’Entitats de Cultura 
Popular i Tradicional de Barcelona Vella que acull, difon i promocio-
na la cultura popular en les seves múltiples vessants.
La Federació comprèn catorze entitats: l’Associació d’Amics dels Ge-
gants del Pi, l’Associació de Festes de la Plaça Nova – Comissió de 
Festes de Sant Roc de Barcelona, l’Associació d’Amics dels Gegants 
Ramon i Lola del Raval, l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de 
la Barceloneta, l’Esbart Català de Dansaires, l’Associació Colla Gegan-
tera del Casc Antic, l’Associació Colla de Gegants de la Parròquia de 
Sant Pere de les Puel•les, el Grup Sardanista Xaloc: Colla Sardanista 
Mare Nostrum, el Grup Sardanista Iris: Aula de Sardanes, l’Associació 
dels Falcons de Barcelona, l’Associació Trabucaires d’en Perot Roca-
guinarda, l’Associació Colla Gegantera dels Gegants de Sant Jaume de 
Barcelona, l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella – Escola taller 
de Pessebres de Barcelona i la Coral Sant Jordi.
 Malgrat que hem dit que La Casa dels Entremesos obre les seves 
portes el 2009 és des de finals dels anys vuitanta que es té la idea 
de crear aquest equipament amb dos objectius: poder tenir un local 
que aculli la majoria d’entitats de cultura popular de Ciutat Vella i, al-
hora, poder ser un punt de difusió d’aquest tipus de cultura. Aquesta 
antiga idea fa avenços significatius a partir del canvi de segle en un 
moment en què algunes de les entitats havien tingut problemes per 
seguir en els locals on fins llavors residien.
 Actualment la Federació té dos objectius principals: la difusió i 
producció de la cultura popular i tradicional, i la recerca, producció, 
difusió i realització de les activitats festives de caire tradicional de 
Barcelona i La Casa dels Entremesos n’és el nucli irradiador i l’espai 
de treball multidisciplinari i de col•laboració entre associacions.
Des dels seus inicis La Casa dels Entremesos ofereix un ampli ventall 

Vella, i en què els personatges que el formen són la imatgeria festiva 
i els diferents àmbits de cultura popular de la Federació. Com marca 
la tradició cada any augmenta els personatges amb què compta i és 
un dels majors reclams durant aquestes dates per als visitants de La 
Casa. Les sortides de la Carassa i l’arribada de l’Esperit de Nadal, que 
dona la benvinguda a les festes, i l’Home dels Nassos, que acomiada 
l’any, a banda de xerrades i activitats relacionades amb la festivitat 
són altres dels esdeveniments propis del cicle.
 Pel que fa al Corpus cal destacar l’elaboració de la catifa floral al 
pati, feta el darrer any per primera vegada pels mateixos associats 
de les entitats de la Federació, fet que va permetre, un cop passat 
els pitjors moments de les restriccions de la pandèmia recuperar el 
contacte entre ells, i el fet que des del 2020 la catifa de l’equipament 
la desfà una de les entitats de la Federació en tornar de la Processó 
del Corpus de la ciutat.
 A banda de les exposicions temporals que s’hi celebren per-
manentment hi resta exposada la majoria de la imatgeria festiva 
del districte de Ciutat Vella i del Seguici Popular de Barcelon i, per 
tant, s’hi poden contemplar amb tranquil•litat i en el cas de les 
figures més altes en primer pla gràcies a una passarel•la elevada 
peces tan significatives com els gegants de Santa Maria del Mar, 
els del Pi, els de La Casa de la Caritat o els de la Plaça Nova, per 
posar només uns exemples.
 Al voltant de 3.000 persones al mes passen per l’equipament, 
multitud que comprèn des del vailet que visita La Casa per con-
templar els altíssims senyors i les nobles bèsties (tal com v titular el 
seu llibre sobre la imatgeria de la Barcelona vella  l’exdirector Xavier 

d’activitats a tot aquell que s’hi acosti: visites guiades i teatralitzades, 
tallers de cultura popular, cursets de sardanes, de dansa catalana, 
activitats infantils (un servei de ludoteca amb un dia dedicat a cada 
àmbit de la cultura popular, representacions de contes amb titelles), 
xerrades, concerts, presentacions de llibres, exposicions. També fan 
activitats escolars els alumnes (n’hi assisteixen d’arreu de Catalunya) 
visiten La Casa i fan un taller d’un dels àmbits de la cultura popular. 
Actualment hi ha molts centres educatius que treballen aquesta fa-
ceta i la visita a La Casa els permet experimentar aquests coneixe-
ments apresos a l’aula. Moltes d’aquestes activitats són gestionades 
per la mateixa Federació però amb la col•laboració indispensable de 
les entitats que en formen part.
 Al llarg de l’any hi ha quatre dates claus per a la Federació: Santa 
Eulàlia, Corpus, la Mercè i Nadal. Les tres primeres impliquen, sobretot, 
activitat al carrer (tot i que es desenvolupen xerrades i exposicions re-
lacionades a la mateixa casa), en canvi per Nadal l’activitat és bàsica-
ment a l’interior de l’equipament. Durant aquesta festivitat a La Casa 
es pot visitar el pessebre popular i humorístic elaborat per una de les 
entitats que acull l’equipament, l’Associació de Pessebristes de Ciutat 

Imatge del passadís dels gegants històrics de Barcelona. 

Sala del bestari festiu de Ciutat Vella. 

Exposició temporal d’antics vestits dels Reis de l’Orient de Barcelona. 

Cordomí), la gent de diferents pobles de Catalunya que quan visiten 
la capital incorporen la visita a La Casa com un dels punts del seu 
recorregut i els turistes atès que l’equipament figura en alguna de les 
guies de la ciutat i també en algunes visites organitzades els guies 
turístics aprofiten la bona ubicació de l’equipament per poder apro-
fundir en el coneixement de la cultura catalana.
 També és important ressaltar que actualment La Casa dels En-
tremesos es proposa l’objectiu d’obrir l’equipament a altres tipus de 
cultura popular amb una dobla pretensió: fer conèixer altres cultures 
als usuaris habituals de l’equipament i, al mateix temps, poder acos-
tar, gràcies a aquest fet, noves persones, sobretot tenint en compte 
que l’equipament se situa en un dels barris de la capital catalana en 
què conviuen més persones de nacionalitats diferents.
 Un altre dels eixos que volen tractar aquest any és apropar la 
cultura popular catalana a les persones amb diversitat funcional. El 
2022 ja es va incorporar la interpretació de llengua de signes cata-
lana a les xerrades, presentacions i visites guiades i ara es pretén 
ampliar el diccionari de signes de la llengua catalana amb termes de 
la cultura popular i adaptar la totalitat de l’espai expositiu per fer-lo 
accessible a tothom per mitjà d’una àudio guia i textos en Braille.
 La Casa dels Entremesos també participa en un projecte del 
districte, Ràdio Rambles, que un cop al mes fa un programa, Sons 
de festa, en què s’entrevista a una entitat de la Federació, s’explica 
alguna activitat propera i també inclou una secció musical vinculada 
amb el calendari festiu anual. Fet que permet difondre la cultura po-
pular en general i les entitats en concret.
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LA CASA DE
LA PATUM DE BERGA
Text Joan Company i Arpa

En el marc del Congrés nacional de gegants i imatgeria festiva de 
Catalunya celebrat a Solsona el 2014, dins les ponències relatives a 
Les Cases de la festa, no hi podia faltar la dedicada a La Casa de la 
Patum. L’historiador berguedà Albert Rumbo es va adreçar al públic 
per desglossar “La Casa de la Patum de Berga, un projecte en pro-
cés d’execució”. I ha estat aquest profund coneixedor de tot el que 
envolta la festa berguedana per idiosincràsia qui ens ha guiat en la 
nostra visita a la mostra de les comparses exposades al Convent de 
Sant Francesc. I a fe de Déu que bé val una Missa deixar-se portar per 
l’Albert quan es tracta d’invocar els dimonis o qualsevol dels entre-
mesos dels Salts d’aquesta obra que forma part del Patrimoni Oral 
i Immaterial de la Humanitat segons la UNESCO des de l’any 2005.
 La visita es porta a terme al les sales adjacent als claustre. 
Després d’una rebuda per part de la  Guita Xica (o Boja) i un vestit 
antic de dimoni exposat al costat d’un mural cronològic, la mostra 
comença amb una primera sala on contemplem fotografies, vestits 
penjant i objectes del primers Salts: el Tabal, el dels Cavallets i Turcs 
i el del de les Masses, presidits en tot moment per les figures prin-
cipals d’aquestes comparses (el gran Tabal, els Cavallets, les Mas-
ses). En un mural es poden contemplar fotografies molt antigues i 
l’explicació dels orígens de la Patum en festes de Corpus remotes, 
dades sobre els musics, sobre els/les administradors/es i relatives  
a les altres patums (la infantil, la dels torrats, la del carrer de la Pietat 
i la de la Llar Santa Maria de Queralt). Al costat, en una sala contigua, 
dues pantalles permeten projeccions simultànies d’imatges de pa-
tums antigues amb altres de contemporànies.
 Seguin l’ordre establert, arribem a la sala on hi ha tot el que cal 
saber sobre la comparsa de les Guites, explicacions, vestuari, fotos 
i objectes; segueix la de l’Àliga majestuosa, amb la figura present 
al costat d’una corona antiga; i finalment la comparsa dels Nans 
Vells, amb vestits, dades als costat dels quatre caps, castanyoles i 
fotografies antigues.

emplena el paisatge, màscara omnipresent 
a diversos indrets (ajuntament, bars, boti-
gues, etc.) i sobretot, el gran mural ceràmic 
de La patum de l’artista Joan Casas a l’antic 
Hospital on anys enrere es guardaven les 
figures. Sense passar per alt el santuari de 
Queralt, on l’Àliga berguedana emplena un 
dels púlpits de l’altar que presideix la Mare 
de Déu de Queralt.
 Però la Casa de la Patum no seria el que 
és sense les explicacions que justifiquen 
d’on es ve, on s’ha arribat i on es voldria 
anar. Tot va començar de la dècada de 1990. 
El 1997, a Gràcia, en la Jornada de Festes 
Populars d’Espanya (amb 17 representades 
entre les quals les del Tura d’Olot, la de Vila-
franca i la de Berga). Hi participaren tècnics 
i polítics municipals i on es va parlar  d’un 
projecte de la Casa de la Patum que no va 
enllestir-se fins molts anys després, quan  
La Patum  fou declarada Patrimoni de la 
Humanitat.
 En el temps de transició, hi ha molts 
intents de fer quelcom: desestacionalitzar 
la festa de Corpus, mostrar els elements 
permanentment, fer exposicions tempo-
rals, fins a l’elaboració d’un primer projec-

Albert Rumbo amb els gegants de la Patum.

Les explicacions de l’Albert Rumbo al davant de 
l’Àliga i una corona

Mural ceràmic de Joan Casas a la plaça de l’antic Hospital Vell, on temps enrere es guardaven les figures

Els Nans Nous de Berga

te d’una exposició a càrrec d’Albert Rumbo 
com a historiador i Alba Perarnau com a 
museòloga que va transitar entre polítics 
de diverses convocatòries electorals  entre 
1994 i 1999. El 2001 es va crear el Patronat 
i es va treballar per treure les comparses 
dels baixos de l’ajuntament on sempre 
s’havien guardat de qualsevol manera i es 
portaren a la Capella de l’Hospital Vell com 
a magatzem amb la idea de museïtzar-lo, 
aprofitant molt material trobat (partitures, 
fotografies i sobretot indumentàries). Fins i 
tot el fet que l’any 2005 la UNESCO declarés 
la Patum de Berga Obra Mestra del Patri-
moni Oral i Immaterial de la Humanitat va 
fer néixer la idea de fer un macromuseu 
que pretenia crear un duplicat de la plaça 
de Sant Pere a escala real, a la Rasa dels 
Molins, per encabir-hi tota la comparseria 
en els 1000 m2 d’escenari teatral.
 Mentre es treballava en aquesta idea, 
les comparses romanien a la Capella, amb 
un espai net, il•luminat i amb vídeos incor-
porats per a visites de grups de 20 persones. 
Uns crònics problemes d’humitat l’any 2019 
van obligar el trasllat de tot l’equipament al 
Convent. Allà es comença amb un magatzem 
ben endreçat que es demora  per culpa de 

 La següent sala es dominada per la comparsa dels Gegants. La 
parella dels Vells i la dels Nous. Contemplant-los, no podem esca-
par de la mirada de la Geganta Vella, la que l’Albert Rumbo ha fet 
ballar molts anys i que el fa emocionar. Acaba la sala amb el mural 
explicatiu i les fotos dels grans senyors per passar a la sala de la 
comparsa dels Nans Nous. Altra vegada els quatre capgrossos amb 
vestits enlairats, fotografies i explicacions.
Arribem al final de les sales i a la darrera ens hi espera la comparsa 
dels Plens. Vestits apilats en un penjador i les carotes de dimonis al 
terra, sota una projecció de vídeo que ens remet al més famós dels 
salts de la Patum, encenent la sala amb dimonis cremant al so de la 
música, petards petant amb l’olor imaginaria de la vidalba.
 La visita acaba així, socarrimats pel foc digital, extasiats pel recorre-
gut màgic de la Patum complerta. Però la visita al centre de Berga enca-
ra permet visualitzats molts bocinets de la festa per poder completar-la 
del tot.
 Així, els baldaquins del terra dels carrers, la simbologia a la plaça 
de Sant Pere, recordant-nos que la Festa és Patrimoni de la Huma-
nitat, el monument a La patum, amb la gran cara del dimoni que 

la pandèmia. Ara, finalment els visitants, 
poden gaudir molt més confortablement 
de l’espectable i el material es conserva en 
bones condicions. Tot i així, hi ha previst fer 
una gran inversió per millorar-ho tot, i l’únic 
condicionant per executar-lo serà, com en 
els darrers vit-i-cinc anys, el factor polític. 
Veurem cap on tira la cosa.
 El nostre agraïment més sincer a l’Albert 
Rumbo per guiar-nos en el recorregut al  
Convent i sobretot per les seves sàvies ex-
plicacions que hem mirat de resumir per 
poder compartir-les amb tots els lectors als 
que recomanem una visita tranquil•la i pau-
sada. Val la pena!
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LA MAISON 
DES GÉANTS D’ATH
Text Tristan Sadones

Si hi ha una ciutat que destaca per la seva cultura gegantera molt 
arrelada al cor dels habitants, és Ath, situada al sud del país de Bèl-
gica. Cada quart diumenge d’agost, es pot veure ballar en la “Ducasse 
d’Ath” una sèrie de gegants històrics, el més antic dels quals, Goliath, 
és testimoniat ja el 1481. Tots els barris tenen els seus propis gegants, 
i els gegantons privats també estan a les desenes. Gairebé cada any, 
cal destacar novetats a l’entitat i els seus pobles. Els turistes també 
són molt nombrosos perquè a més de la seva famosa Ducasse, hi ha 
“La Maison des Géants” (La Casa dels Gegants), un museu obert a la 
tradició local i internacional.
Inaugurada l’octubre del 2000, la Casa dels Gegants està enclavada a 
l’antic Château Cambier, una mansió del segle 18 plena d’història. Per 
celebrar la seva inauguració, aquell any, més de 125 gegants d’arreu 
d’Europa es van reunir a Ath amb diverses  trobades simultànies. Els 
gegants de Vic, L’Hospitalet de Llobregat o Londres i Viana do Castelo 
es van fregar les espatlles amb alguns dels gegants més bonics de 

 Regularment, se celebren actes al vol-
tant de la Casa dels Gegants, sent el més 
emblemàtic la presentació del Calendari 
dels Gegants, cada any al gener. En aquesta 
ocasió, entre 20 i 30 gegants es reuneixen 
per a un bonic moment de convivència 

El Cheval Bayard d’Ath en miniatura i una rèplica del cap d’aquest orgullós 
animal, feta l’any 2008.

Els dos gegants de Londres, Bertilak the Green Knight (1992) i Morgan le Fey 
(2000) van ser adoptats el 2022 per la Maison des Géants d’Ath.

Cada any al gener es presenta el Calendari dels Gegants al jardí del museu, amb 
moltes colles geganteres voluntàries.

El vímet és el material de construcció típic dels gegants 
a la regió d’Ath.

Davant de l’església de Saint-Julien, el Castell Cambier es va convertir en la Maison des 
Géants l’any 2000.

Alguns residents al museu són permanents. D’esquerra 
a dreta: rèplica reduïda del gegant Lydéric de Lilla, 
rèplica del Drac de Vilafranca i una antiga parella de 
gegants portuguesos. 

al jardí del museu, molts balls i un munt 
d’intercanvis entre aficionats, geganters i 
fotògrafs. Però el museu també acull mol-
tes exposicions temàtiques, aniversaris i la 
estrena d’alguns gegants, com el de la ge-
ganta Alix el 2018. Durant tot l’any, el visitant 
descobreix diferents peces i exposicions, 
sense oblidar les riques col•leccions amb 
peces inèdites i documentació absoluta-
ment excepcional, incloent una gran quanti-
tat d’arxius de premsa sobre gegants de tota 
Bèlgica, però també arxius privats donats al 
museu.
 A finals del 2021, el museu va iniciar una 
important fase d’obres amb l’objectiu de 
renovar l’edifici, transformar determinats 
espais i canviar la filosofia del lloc. A partir 
d’ara, el museu se centrarà principalment en 
la història de la ciutat amb una sala dedica-
da a cada gegant de la Ducasse d’Ath i a tot 
l’univers artesanal que els envolta. Un nou fil 
conductor per portar el visitant a descobrir 
les tradicions locals, sense perdre la dimen-
sió internacional dels gegants. La Casa dels 
Gegants seguirà sent un dels espais més bo-
nics dedicats als gegants d’Europa. I encara 

moltes comarques veïnes. La festa va ser grandiosa i ja anunciava 
un futur molt prometedor per al que avui s’ha convertit en un dels 
museus més famosos dedicats al món dels gegants, encara viu més 
de 22 anys després de la seva inauguració.
En aquest museu, el visitant pot descobrir la tradició dels gegants a 
nivell local, amb una àmplia representació de la cultura dels gegants 
d’Ath al llarg de la història. També podem adonar-nos de la seva 
vessant internacional amb espais didàctics i molt contingut visual. 
Evidentment, la Casa dels Gegants no seria digna del nom si no hi 
visquessin gegants reals: hi trobem gegants locals exposats, rèpli-
ques, gegants per a nens o parts de gegants. Catalunya hi és present 
amb un cavallet del taller Sarandaca i una rèplica del Drac de Vila-
franca del Penedès. Una parella de gegants portuguesos van ser do-
nats al museu fa uns anys, i la Casa dels Gegants també va donar la 
benvinguda el 2022 als dos magnífics gegants anglesos de Londres, 
Bertilak el  cavaller verd i Morgana, la fada.

queden moltes sorpreses per descobrir en 
els propers anys. Aficionats, turistes i sim-
plement curiosos estaran encantats d’entrar 
a la renovada Casa dels Gegants. Per a més 
informació i per preparar la seva visita, si us 
plau visiti www.maisondesgeants.be i també 
les xarxes socials. Benvinguts a Ath !
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LA CASA DE 
LA FESTA D’IGUALADA 
Text Perejaume Ferrer

La Casa de la Festa d’Igualada és un espai 
que pretén reivindicar, dignificar i inter-
pretar part dels diferents elements del 
seguici popular de la Festa Major de la 
capital de l’Anoia.
 En un intent de donar-li utilitat a 
l’antic edifici modernista de l’escorxador 
de la ciutat, l’Ajuntament igualadí va 

igualadí amb el seu bestiari zoomòrfic, 
els Gegants i Capgrossos, fora del temps 
en què els elements cobren vida. La seva 
ubicació al Museu permet a les diferents 
colles passejar al pati continuo a la Casa, 
i per tant, també representa un punt de 
trobada entre colles i entitats portadores 
de la imatgeria festiva.
 En aquest marc d’història i folklore, el 
visitant es trobarà una petita part del ric 
patrimoni folklòric de la ciutat d’Igualada, 
ja que no s’exposa en la seva totalitat a la 
casa de la festa.Només s’hi pot observar 
els elements de la imatgeria municipal, 
i dues parelles de gegants originaris de 
les festes de barri perquè en el moment 
de la seva obertura aquestes parelles de 
gegants no tenien colles pròpies i era el 
mateix Ajuntament qui en tenia cura. En el 

Vista de l’espai on es desen i s’exposen els gegants, capgrossos i bèsties 
igualadines.

Els capgrossos històrics d’Igualada, amb el seu vestuari, acompanyats pels 
gegants de Xauxa i els de la ciutat: petits i grans.

seu conjunt un total de 24 peces són ex-
posades amb una breu descripció del que 
representen.
 Actualment, els elements que es poden 
veure a la Casa de la Festa són els Gegants 
de Xauxa, els Gegants de la Ciutat, els Ge-
gants del Poble Sec, el Gegant Tonet Blan-
quer i la Geganta Conxita la Teixidora; els 
Gegantons Pia i Tomeu; els Nanos (el Nen, 
la Nena, i el Pinxo i la Iaia); els Capgrossos 
(Rufus el Traginer, Martingales el Músic, 
Petra l’Encantadora i Mosca l’Aviador); i les 
bèsties (l’Àliga, el Drac d’Igualada, la Víbria 
d’Igualada, la Víbria Jove, el Drac Bufarot i 
el drac Xerric).
 Entre tots aquests elements cal des-
tacar els centenaris Gegants de Xauxa, 
l’Ignasi i la Rosseta, datats el 1919 i que, 
a hores d’ara, són els més antics que es 

ordenada, amena i didàctica la Festa Major 
als visitants. Però la iniciativa no va tenir el 
ressò que s’esperava.  
 Quatre anys més tard,  la Casa es va 
traslladar a un nou espai que havia de fa-
cilitar l’accés i la proximitat amb la ciuta-
dania. El febrer de l’any 2015, en una sala 
annexa a la Sala de Vapor del Museu de 
la Pell d’Igualada, s’hi va instal•lar la Casa 
de la festa. Aquest canvi es va fer amb la 
idea de fer un espai més accessible al pú-
blic i alhora aprofitar la infraestructura del 
mateix museu. La Casa es pot visitar gra-
tuïtament en horari d’obertura del museu; 
una bona oportunitat per veure de prop 
els elements materials que formen part de 
la festa major d’Igualada, no només pels 
igualadins i igualadines, sinó també per 
tots aquells visitants atrets pel Museu de 
la Pell, un dels principals motors culturals 
de la ciutat.

UNA MOSTRA PARCIAL 
DEL FOLKLORE IGUALADÍ
La Casa de la Festa d’Igualada és un es-
pai singular que s’inscriu en una sala en 
forma de L que no arriba als 100m2. La 
intenció d’aquest equipament, gestionat 
per l’entitat cultural Dessota, és oferir un 
espai interpretatiu on es mostri el patri-
moni material festiu i part del ric folklore 

poden contemplar a la Casa de la Festa 
d’Igualada. Hi són exposats una part de 
l’any, ja que els veïns i veïnes volen dis-
posar de les seves figures al seu local so-
cial del barri; i van arribar a un acord amb 
l’ajuntament de tenir-los durant els mesos 
d’estiu, i tornar-los a la Casa a finals 
d’agost, coincidint amb la Festa major de 
la ciutat. La perla de la col•lecció rau en un 
element que encara no s’hi exhibeix, però 
que es compta que s’hi exhibirà en un fu-
tur. Es tracta dels Gegants de la Font Ve-
lla, construïts l’any 1857 i que són els més 
antics de la ciutat d’Igualada. Actualment, 
aquesta parella es conserva a l’església 
del Roser, però es preveu que en un futur 
no massa llunyà canviï de residència.
 Des del Museu ofereixen, als grups es-
colars que ho sol•liciten, visites guiades amb 
un monitor que fa les explicacions oportu-
nes dels diversos elements de la Festa.

+INFO
Museu de la Pell d’Igualada 
c/ Doctor Joan Mercader, s/n
Matins de dimarts a divendres de 10 a 14h, 
les tardes de dijous i divendres de 16 a 
18:30h, i els caps de setmana i festius d’11 
a 14h. Els dilluns tancat.  Cal concertar visi-
tes. Les visites en dissabte, diumenge i dies 
festius són en horari de matí.
Telèfon per a reservar visites: 938046752
Email: m.igualada@diba.catadaptar la nau esquerra per acollir el 

projecte de la casa de la Festa d’Igualada, 
l’any 2011. Fins aleshores, l’Ajuntament 
guardava llurs figures en diferents espais 
municipals, principalment en magatzems. 
Amb la inauguració de la Casa de la Festa 
d’Igualada, la ciutat va aconseguir una an-
tiga reivindicació: la de mostrar de forma 
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GENER
DIMARTS 3
BORRIANA (PlANA BAIxA)
Adéu al Xupó. Els infants donen el xupó a la geganta 
(Tarda)

DIMECRES 4
BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
Cavalcada de les Carteres Reials (Tarda)

DIJOUS 5
BENICARlÓ (BAIx MAEstRAt)
Cavalcada dels Reis d’Orient (Tarda)

BORGEs BlANQUEs, lEs (GARRIGUEs)
Rebuda dels Reis Mags (Tarda)

CAlONGE (BAIx EMPORdÀ)
Cavalcada dels Reis de l’Orient amb la participació dels 
gegantons (Tarda)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Participació del Senyor Galet i la Senyora Neula a la 
cavalcada de Reis (Tarda)

PREMIÀ dE dAlt (MAREsME)
Entrega de les claus de l’Altemir a SS.MM. (Tarda)

DIUMENGE 8
MAsllORENÇ (BAIx PENEdès)
Festa Major d’Hivern (Matí)

DIMECRES 11 A DIJOUS 20
sANt BOI dE llOBREGAt - CAsABlANCA 
(BAIx llOBREGAt)
Exposició a Can Massallera “El Univers Geganter - 
Imatgeria Festiva Santboiana” (Tot el dia)
Exposició fotogràfica del concurs Nacional de la 34a Ciutat 
Gegantera a Sant Boi de Llobregat a Can Massallera (Tot 
el dia)

DIVENDRES 13
llOREt dE MAR (sElVA)
Presentació 20a Capital Cultura Catalana (Tarda)

DIUMENGE 15
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila Festa Major d’Hivern (Matí)

DILLUNS 16
AlAIOR (MENORCA)
Torrada de Sant Antoni (Nit)

DIVENDRES 20 A DIUMENGE 22
BORGEs BlANQUEs, lEs (GARRIGUEs)
60 Fira de l’oli de les Borges Blanques. Exposició i 
passejada per la ciutat (Tot el dia)

DIVENDRES 20
CANONJA, lA (tARRAGONès)
Festa Major. Participació a l’Ofici, Processó i balls en honor 
al patró Sant Sebastià (Matí)

MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Cercavila nocturna: La Marinette se’n va de festa (Nit)

tARAdEll (OsONA)
Cercavila de gegants. Festa Major d’Hivern de Sant 
Sebastià (Matí)

DISSABTE 21 A DIMECRES 8
HOsPItAlEt dE llOBREGAt, l’- COORdINAdORA 
(BARCElONès)
Tallers infantils per conèixer les esposes que va tenir en 
Jaume I. Procés votació per escollir nom geganta. Bateig el 
8 de març, coincidint amb el dia de la dona (Matí)

DISSABTE 21
RÀPItA, lA (MONtsIÀ)
Cercavila per Sant Antoni (Tarda)

MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Cercavila d’entitats (Matí)
Batalla del gegant Vicenç i el Moll Fer (Nit)

PAREts dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Toc d’Inici de Festa Major d’Hivern (Matí)

sANt FElIU dE GUIxOls - GANxONA (BAIx EMPORdÀ)
Festa de Sant Sebastià. 25è Aniversari de la recuperació 
dels cavallets i presentació de l’Home dels coixins. 
Cercaviles de cultura popular amb convidats d’honor (Tot 
el dia)

sANt FRUItÓs dE BAGEs (BAGEs)
Festa Major d’Hivern. Ball de gegants a la plaça de 
l’Església (Matí)

DIUMENGE 22
CORBERA dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Cercavila Festa Major (Matí)

sANt PERE dE tOREllÓ (OsONA)
Fira de Sant Sebastià (Matí)

VIlAdECANs (BAIx llOBREGAt)
Aniversari (Matí)

DIMECRES 25
sANt POl dE MAR (MAREsME)
Després de la missa, Passejada tradicional dels gegants a 
l’ermita de Sant Pau i Ball de l’Almorratxa (Matí)

DIVENDRES 27
BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
Foguerons de Sa Pobla a Gràcia (Nit)

DIUMENGE 29
l’EsCAlA (Alt EMPORdÀ)
Cursa de la Dona (Matí)

MAtARÓ - lA llÀNtIA (MAREsME)
Pujada del Pare Echarri a la Muntanya de la Creu del barri 
(Matí)

CALENDARI 
D’ACTIVITATS  

2022

CALENDARI 
D’ACTIVITATS  
2023 Posant

Jordi Ruiz López (La Llagosta)
1r premi El Fet Geganter 2022
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DIVENDRES 3
sANt CUGAt dEl VAllès (VAllès OCCIdENtAl)
Aplec de Sant Medir. Passejada dels gegants fins a l’ermita 
(Matí)

DISSABTE 4
CAMPOs (MAllORCA)
Passejada en honor a Sor M. Rafela (Tarda)

GARRIGA, lA (VAllès ORIENtAl)
Cercavila pels carrers del poble (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 11
RIUdARENEs (sElVA)
4a Fira gegantera de les Comaques Gironines (Tot el dia)

tORdERA (MAREsME)
Acte d’Òmnium en motiu del dia de la dona (Matí)

DISSABTE 18
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Pregó de les Festes de Sant Josep Oriol i Ball dels Gegants 
originals del Pi. Cercavila d’inici de les Festes de Sant 
Josep Oriol (Matí)
Retaule de Sant Josep Oriol 2023 (Tarda)

RÀPItA, lA (MONtsIÀ)
Cercavila per Sant Gregori (Tarda)

DIUMENGE 19
BORRIANA (PlANA BAIxA)
Ofrena de flors (Matí)

PUIGCERdÀ (CERdANyA)
Cercavila (Matí)

DIJOUS 23
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Ofici de Sant Josep Oriol amb els quatre Gegants originals 
del Pi (Tarda)

DIVENDRES 24
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Concert de gralles de les Festes de Sant Josep Oriol,  
Emmulassa’t! La cercavila nocturna de la Mulassa de 
Barcelona (Nit)

sAllENt (BAGEs)
DesKalça’t (Nit)

DISSABTE 25
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Els Atracaments d’en Perot lo lladre (Tarda)

MAÓ (MENORCA)
S’Àvia Corema, passejada tradicional (Matí)

PREMIÀ dE MAR - EstER I OMAR (MAREsME)
Festa dels 100 dies. Festa Major (Matí)

DIUMENGE 26
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Matinades de les Festes de Sant Josep Oriol 2023 (Matí)

ABRIL
DISSABTE 1
BAdAlONA (BARCElONès)
Festa Medieval de Badalona (Matí)

NAVARClEs (BAGEs)
La fira de l’Abat. Moncalia (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 8 A DIUMENGE 9
CAlONGE (BAIx EMPORdÀ)
Mercat Medieval de Calonge. Cercavila de gegants i 
capgrossos (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 15
CANONJA, lA (tARRAGONès)
Diada de la Municipalitat. Participació a la cercavila 
acompanyats dels gegants de Porrera (Matí)

VIlAssAR dE dAlt (MAREsME)
Presentació de la restauració dels gegants centenaris, 
Lluís i Maria, realitzada per Aitor Calleja (Nit)

DIUMENGE 16
ARtÉs (BAGEs)
Passejada Tradicional (Matí)

CAMPllONG (GIRONès)
Sortida de la colla gegantera. Fira de primavera (Tarda)

DISSABTE 22
AlAIOR (MENORCA)
Plantada i exposició Dia del Llibre (Matí)

ARENys dE MAR (MAREsME)
Agermanament amb la Patum infantil de Berga (Tarda)

sANt BOI dE llOBREGAt - CAsABlANCA
(BAIx llOBREGAt)
Festa de Cloenda Sant Boi 34a Ciutat Gegantera (Tarda)

sANtA COlOMA dE QUERAlt (CONCA dE BARBERÀ)
3a Jordiada Gegantera (Tarda)

DIUMENGE 23
ARENys dE MAR (MAREsME)
Llegenda de Sant Jordi (Tarda)

BAlsARENy - Els K + sONEN (BAGEs)
Cercavila de Sant Jordi. Festa Major (Matí)

CORNEllÀ dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Passejada de gegants per Sant Jordi (Matí)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Participació de la Dragona Patufa a la diada de Sant Jordi 
(Tot el dia)

REUs - AlEGRE (BAIx CAMP)
Cercavila de la geganta Arlet en motiu de la Diada de Sant 
Jordi (Tarda)

FEBRER
DISSABTE 4
CENtEllEs (OsONA)
25è Cau de Bruixes de Centelles (Tot el dia)

llOREt dE MAR (sElVA)
Revetlla inaugural d’entitats culturals - 20a Capital Cultura 
Catalana (Tot el dia)

DIJOUS 9 A DIUMENGE 12
BAlsARENy (BAGEs)
Festa dels Traginers (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 11
sAlt (GIRONès)
Carnestoltes (Tarda)

sOlsONA - CARNAVAl (sOlsONès)
Nit d’assaig. Ballets dels elements del Carnaval de Solsona 
(Nit)

tORÀ (sEGARRA)
Festa del Brut i la Bruta (Tot el dia)

DIUMENGE 12
AlAIOR (MENORCA)
Festivitat de Santa Eulàlia, missa i ball (Matí)

BAlsARENy - Els K + sONEN (BAGEs)
Cavalcada de la Festa dels Traginers (Matí)

DIJOUS 16
sAllENt (BAGEs)
Estrena Gegant Antonyito (Nit)

sOlsONA - CARNAVAl (sOlsONès)
Inici del Carnaval de Solsona, 53a edició. Primer bufi i 
pujada de gegants (Tarda)

DIVENDRES 17
MOlINs dE REI - ANtIFAÇ (BAIx llOBREGAt)
Sortida del Capgrossos Esparriots a la Nit de la Bota del 
Carnaval (Nit)

DISSABTE 18
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Tarda)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Rua de Carnestoltes. Representació del Ball Parlat, amb 
el Gegant Boig, l’Esparriot i tot el seguici reial del Rei 
Carnestoltes (Tarda)

MOlINs dE REI - ANtIFAÇ (BAIx llOBREGAt)
El matí de la Copa amb els Burgesots.
Sortida dels Gegants Burgesots al Matí de la Copa del 
Carnaval (Matí). 
Gran Rua del Carnaval amb els Capgrossos
Esparriots i els Gegants Burgesots
La Gran Rua amb els Burgesots (Tarda)

MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Visita del Rei Carnestoltes al Mercat Municipal (Matí)

sANtA sUsANNA (MAREsME)
Festa del Carnestoltes + Mostra de Truites. Cercavila 
gegantera (Matí)

sOlsONA - CARNAVAl (sOlsONès)
Baixada de gegants i ballets de tots els elements del 
Carnaval (Tarda)

DIUMENGE 19
llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Ball de Gitanes. Participació dels Gegants Nous (Matí)

MOlINs dE REI - ANtIFAÇ (BAIx llOBREGAt)
Ball del Petit Camell i Empaitaculs del Petit Camell amb 
els Capgrossos Esparriots (Matí).
 El Brindis amb els Burgesots (Tarda).
Ball del Camell amb els Capgrossos Esparriots i els 
Gegants Burgesots (Nit)

sOlsONA - CARNAVAl (sOlsONès)
Baixada de gegants, ballets i pujada (Matí)
Ball d’assaig. Ballets dels elements del Carnaval de 
Solsona  (Tarda)

DILLUNS 20
sOlsONA - CARNAVAl (sOlsONès)
Carnaval infantil. Baixada de gegantons i ballets (Matí)

DIMARTS 21
MANREsA (BAGEs)
Seguici i ballada de la Llum (Matí)

DIMECRES 22
sOlsONA - CARNAVAl (sOlsONès)
Baixada de gegantons, ball dels 4 Bojos petits, ball del Xut, 
baixada de gegants, ball dels 4 Bojos i fi de festa (Tarda)

DISSABTE 25
llOREt dE MAR (sElVA)
Inauguració 20a Capital de la Cultura Catalana. Espectacle 
Inaugural amb la participació de les entitats culturals i 
gegants (Tarda)

MARÇ
DIMECRES 1
AlCÚdIA (MAllORCA)
Actes del dia de les Illes Balears. Estrena nous gegants 
(Tot el dia)

MAÓ (MENORCA)
Dia de les Illes Balears (Tot el dia)
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sAlt (GIRONès)
Passejada de Sant Jordi (Tarda)

tARAdEll (OsONA)
Cercavila de gegants Diada de Sant Jordi (Matí)

DIMARTS 25
BAlsARENy (BAGEs)
Balls de Sant Marc. Festa Major (Matí)

DIVENDRES 28 A DIUMENGE 30
CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
Festa de la Malavella (Tot el cap de setmana)

DIVENDRES 28
BAdAlONA (BARCElONès)
Assaig obert dels balls del Seguici de Badalona (Tarda)

VIlAssAR dE dAlt (MAREsME)
Obertura dels Sants Màrtirs. Cercavila d’inici de la Festa 
Major dels Sants Màrtirs, on el poble de Vilassar entrem 
a l’Església per portar rams de roses. En el transcurs 
de l’acte es realitzarà el Ball dels Sants Màrtirs dins de 
l’església, a càrrec dels Gegants Centenaris (Tarda)

DISSABTE 29
BAdAlONA (BARCElONès)
Ofrena d’una cistella d’ous a les monges Clarisses (Tarda)

DIUMENGE 30
ARGENtONA (MAREsME)
Caminada amb els gegants des de Monistrol fins a 
Montserrat (Tot el dia)

BAdAlONA (BARCElONès)
Estrena dels nous vestits i restauració dels gegants vells 
de Badalona, Anastasi i Maria (Nit)

MAIG
DILLUNS 1
CANEt dE MAR (MAREsME)
Pujada a l’Aplec Pedracastell (Matí)

l’EsCAlA (Alt EMPORdÀ)
Fira d’entitats (Matí)

PREMIÀ dE dAlt (MAREsME)
“Ball de la Cisa” dins l’ermita (Matí)

sANt llORENÇ sAVAll (VAllès OCCIdENtAl)
Festivitat del Pi de Maig. Acompanyem al pi fins a la plaça 
major (Matí)

VIlAssAR dE dAlt (MAREsME)
Tancament dels Sants Màrtirs. Processó de les Relíquies 
amb la participació dels Gegants Centenaris i Cant dels 
Goigs. Enguany s’escau amb els 400 anys de l’arribada de les 
relíquies a Vilassar (Tarda)

DIVENDRES 5
BAdAlONA (BARCElONès)
Pregó de Festes de Maig (Tarda)

DISSABTE 6
BAdAlONA (BARCElONès)
Convidada de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 
Pamplona a Badalona (Tarda)

DIUMENGE 7
ARBOÇ, l’ (BAIx PENEdès)
Aplec a l’ermita de la Llacuneta (Matí)

DIMECRES 10
BAdAlONA (BARCElONès)
Nit de Sant Anastasi (Nit)

DIJOUS 11
BAdAlONA (BARCElONès)
Festivitat de Sant Anastasi. Anada a Ofici, Ofici Solemne, 
Tornada d’Ofici, Passada de Sant Anastasi i Toca Tancar! 
(Tot el dia)

RIPOll (RIPOllès)
Festa Major de Sant Eudald (Matí)

tORdERA (MAREsME)
Passejada tradicional en motiu de Sant Ponç (Matí)

DIVENDRES 12 A DIUMENGE 28
VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
Exposició 50 anys de la Família Ulisses (Tarda)

DISSABTE 13 A DILLUNS 15
AOIZ (MERINdAd dE sANGüEsA)
Festes txikis en honor a San Isidro (Matí)

DISSABTE 13
BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
Anada de Cap.
La Vigília de la Diada (Tarda)

MONtBlANC - AMICs (CONCA dE BARBERÀ)
Festes de Sant Maties. Seguici Popular. Ofici i actuació a la 
Plaça Major, amb la Mulassa i la Mulasseta (Matí)

VIlANOVA I lA GEltRÚ (GARRAF)
La Dansada dels Gegants de Vilanova (Tarda)

DIUMENGE 14
ARBÚCIEs (sElVA)
Passejada de gegants (Matí)

CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
Aplec de la Sardana (Tot el dia)

CORBERA dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Pujada caminant a Sant Pons (Tot el dia)

MAsQUEFA (ANOIA)
Passada de Sant Isidre, Solemne Eucaristia i Cant de les 
Llaors (Matí)

VANdEllÒs - CAPGROssOs (BAIx CAMP)
Mostra de cultura popular (Tot el dia)

DISSABTE 20
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Tot el dia)

sANt ClIMENt dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Seguici inaugural de la 47a Exposició de Cireres (Matí) 
Representació de “La Llegenda del Cirerer” (Nit)

DIUMENGE 21
RIPOll (RIPOllès)
Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, amb la 
participació dels gegants de Ripoll i convidats (Matí)

DIVENDRES 26 A DIUMENGE 28
BAlAGUER (NOGUERA)
Mercat Medieval. Taller, ballada i passejades (Tot el dia)

DIVENDRES 26
VIC - RIERA (OsONA)
Passada dels gegants i gegantons del barri en motiu del 
prego de les Festes del Barri (Tarda)
Passada nocturna amb es gegants del barri en motiu de 
les Festes del Barri (Nit)

DISSABTE 27
MAÓ (MENORCA)
Maó + Flors. Festa d’arribada de la primavera (Matí)

sANtA COlOMA dE QUERAlt (CONCA dE BARBERÀ)
Trobada d’entitats i comerços del poble (Tot el dia)

VACARIssEs (VAllès OCCIdENtAl)
Baixada de la Vaca! El Virrei Amat i la Virreina entreguen al 
poble una vaca per menjar!!, amb tot una llegenda (Nit)

DIUMENGE 28
PREsEs, lEs (GARROtxA )
Cercavila i ball dels gegants, la Granota i els Calabotins. 
Festa del Roser (Tarda)

DILLUNS 29
RUBÍ (VAllès OCCIdENtAl)
Aplec de primavera. Festa de Sant Muç. Cercavila fins 
l’ermita de Sant Muç i balls de gegants (Tot el dia)

JUNY
DISSABTE 3
CAssÀ dE lA sElVA (GIRONès)
Cercavila de Festa Major de la Faràndula Cassanenca 
acompanyats per la faràndula de les escoles locals (Tarda)

llACUNA, lA (ANOIA)
Dia Associacionisme Cultural (Tot el dia)

MONtCAdA I REIxAC - MItJANA (VAllès OCCIdENtAl)
Convit dels Montcada en la Festa Major (Tarda)

DIUMENGE 4
ARBÚCIEs (sElVA)
Desfilada de les catifes (Tarda)

ARGENtONA (MAREsME)
Trepitjada de les flors (Tarda)

CAssÀ dE lA sElVA (GIRONès)
Ballets de la Faràndula Cassanenca acompanyats pels 
Grallers de Cassà (Tarda)

DILLUNS 5
CAssÀ dE lA sElVA (GIRONès)
Ballets de la Faràndula Cassanenca acompanyats per la 
Cobla Selvatana (Matí)

MONtCAdA I REIxAC - MItJANA (VAllès OCCIdENtAl)
Anada als focs de la Festa Major (Nit)

DIMECRES 7
sAllENt (BAGEs)
L’Esvalotada. Enramades (Nit)

DIJOUS 8
GARRIGA, lA (VAllès ORIENtAl)
Balls a plaça (Tarda)

REUs (BAIx CAMP)
Els gegants i els bous de foc. Cercavila de la Mulassa Petita 
i els gegants petits. Ballades a la Plaça del Mercadal. La 
coca amb cireres. Sortida i ballades a la Plaça Mercadal de 
la Mulassa i dels gegants (Matí).
La coca amb cireres. Sortida en cercavila de la Mulassa i 
dels gegants. Ballades a la Plaça Mercadal (Tarda)

DIVENDRES 9
llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Pregó de Festa Major (Tarda)

sAllENt (BAGEs)
La Visita dels Gegants Fillols. Enramades (Tarda)

DISSABTE 10
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Vigília de Corpus 2023 (Tarda)

CORNEllÀ dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Passejada de gegants i capgrossos (Tarda)

GARRIGA, lA (VAllès ORIENtAl)
Cercavila infatil de Corpus (Tarda)
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OlEsA dE MONtsERRAt (BAIx llOBREGAt)
Patrona de Santa Oliva. Matí ballades dels gegants vells a la 
parròquia. Tarda seguici i ofrena floral (Tot el dia)

OlOt (GARROtxA)
Cercavila de Corpus dels Gegants, Cabeçuts i Cavallets, 
acompanyats pel Cap de Lligamosques (Tarda)

ONtINyENt (VAll d’AlBAIdA)
Desfilada de la Vesprà del Corpus (Tarda)

REUs (BAIx CAMP)
Els gegants i els bous de foc. Ballades de la Mulassa i dels 
gegants a la Plaça Mercadal (Tarda)

sAllENt (BAGEs)
Seguici Festiu d’Enramades (Matí)

VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
Vesprà de Corpus. Passejada pels carrers de la processó 
(Tarda)

DIUMENGE 11
BAdAlONA (BARCElONès)
Processó de Corpus (Tarda)

BENICARlÓ (BAIx MAEstRAt)
Processó del Corpus (Tarda)

CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
Processó del Corpus (Tot el dia)

CAssÀ dE lA sElVA (GIRONès)
Processó del Corpus (Tarda)

GARRIGA, lA (VAllès ORIENtAl)
Processó del Corpus pels carrers encatifats (Tot el dia)

llEIdA - GARRIGUEs (sEGRIÀ)
Festes tradicionals de Corpus (Tot el dia)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Matinal cultural de Festa Major (Matí)

MOIÀ (MOIANès)
Diada de Corpus (Matí)

MONIstROl dE MONtsERRAt - VIsERtA (BAGEs)
Participació dels Nans, Gegants i Bou de Monistrol a la 
Processó de Corpus Christi (Tarda)

MONtBlANC - AMICs (CONCA dE BARBERÀ)
Corpus. Seguici Popular. Ofici, processó i actuació a la 
Plaça Major, amb la Mulassa i la Mulasseta (Matí)

OlOt (GARROtxA )
Corpus. Ball dels Gegants, Cabeçuts i Cavallets, 
acompanyats pel Cap de Lligamosques (Matí)

ONtINyENt (VAll d’AlBAIdA)
Processó del Corpus (Tarda)

REUs - AlEGRE (BAIx CAMP)
Confecció de la catifa de Corpus de l’entitat (Tot el dia)

REUs (BAIx CAMP)
La processó de Corpus. Sortida en cercavila dels gegants 
(Matí). 
La processó de Corpus. Participació de la Mulassa i els 
gegants a la processó de Corpus. En acabar, ballades a la 
Plaça del Mercadal (Tarda)

sAllENt (BAGEs)
Les Balladetes. Enramades (Tarda)

sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
Trepitjada de Catifes Florals (Tarda)

VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
Processó del Corpus (Tarda)

DISSABTE 17
CARdONA (BAGEs)
Festa Barri Fira (Tarda)

DIUMENGE 18
GUIssONA (sEGARRA)
Enramada. Cercavila d’en Piteu i na Llúcia (Matí)

tÀRREGA (URGEll)
Corpus (Matí)

DIVENDRES 23
ARBÚCIEs (sElVA)
Arribada de la Flama del Canigó i passejada de gegants 
(Tarda)

CERVEllÓ (BAIx llOBREGAt)
Rebuda de la Flama del Canigó (Tarda)

GARRIGA, lA (VAllès ORIENtAl)
Rebuda de la Flama del Canigó (Nit)

RÀPItA, lA (MONtsIÀ)
Flama del Canigó, acompanyats pels diamonis (Tarda)

MANllEU (OsONA)
Rebuda de la Flama del Canigó (Tarda)

MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Rebuda de la Flama del Canigó (Tarda)

PAlAMÓs (BAIx EMPORdÀ)
Pregó de festa major de Palamós (Tarda)

sANt llORENÇ sAVAll (VAllès OCCIdENtAl)
Rebuda de la Flama del Canigó (Tarda)

sANt PERE dE tOREllÓ (OsONA)
Revetlla de Sant Joan (Tarda)

sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
Rebuda de la Flama del Canigó (Tarda)

DISSABTE 24
OlEsA dE MONtsERRAt (BAIx llOBREGAt)
Matinades (Matí) 
Festa Major. Cercavila nocturna amb els gegants (Nit)

PINEdA dE MAR (MAREsME)
Ball de Sant Joan (Tarda)

REUs (BAIx CAMP)
Festa Major. Pregó. Ballades de la Mulassa i els gegants 
(Tarda)

VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
Cercavila dels joglars acompanyant dames i autoritats 
per celebrar la festivitat de Sant Joan (Matí)

DIUMENGE 25
REUs (BAIx CAMP)
Festa Major. Aixeca el teu gegant.
Festa Major. Dóna el teu xumet a la Mulassa! (Tarda)

sANt JOAN dE VIlAtORRAdA - VERBENA (BAGEs)
Festa Major. La Vesprada de Cultura Popular (Cercavila i 
Ball de Gegants) (Tarda)

DIMARTS 27
REUs (BAIx CAMP)
Festa Major. Seguici petit (Tarda)

DIMECRES 28 A DIJOUS 29
sANt PERE dE tOREllÓ (OsONA)
Revetlla Sant Pere (Tarda)

DIMECRES 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.
Festa Major. Completes. Anada a completes del Seguici 
Festiu (Tarda)

RUBÍ (VAllès OCCIdENtAl)
Seguici i pregó de Festa Major (Tarda)

sANt CUGAt dEl VAllès (VAllès OCCIdENtAl)
Seguici d’inici de Festa Major (Tarda)

DIJOUS 29
MONtMElÓ (VAllès ORIENtAl)
Toc d’inici de Festa Major (Tarda)

PREMIÀ dE dAlt (MAREsME)
La ballada d’en Pere (Matí)
Anada al pregó (Tarda)

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 i Processó (Tarda)

RUBÍ (VAllès OCCIdENtAl)
Festa Major. Matinades, ball de plaça, anada ofici, ball 
d’església, tornada ofici i ball de plaça (Matí)

sANt CUGAt dEl VAllès (VAllès OCCIdENtAl)
Seguici de Sant Pere i Ball del “Paga-li Joan” (Tarda)

DIVENDRES 30
VIC - RIERA (OsONA)
Vigília del seguici infantil (Tarda)

JULIOL
DISSABTE 1 A DIMARTS 4
MAÓ (MENORCA)
Sant Pere (Tarda)

DISSABTE 1
AlCÚdIA (MAllORCA)
Pujada a peu amb els gegants a l’ermita de la Victòria. 
(Tarda)

ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Tarda)

CAllÚs (BAGEs)
Ball dels gegants. Festa Major (Tarda)

CARdONA (BAGEs)
Festa Barri Sant Miquel  (Tarda)

RUBÍ (VAllès OCCIdENtAl)
Ball de gitanes. Centenari Esbart dansaire de Rubí (Tarda)

VIC - RIERA (OsONA)
Seguici infantil a la residència El Nadal (Matí)

DIUMENGE 2
PREMIÀ dE dAlt (MAREsME)
La Convidada (Tarda)

sANt FRUItÓs dE BAGEs (BAGEs)
Festa Major d’estiu. Mostra cultural (Matí)

VIC - RIERA (OsONA)
Seguici infantil de Vic (Tarda)

DIMARTS 4
VIC (OsONA)
Passada de Vigília (Tarda)
Passada de Nitgília (Nit)

DIMECRES 5
PREMIÀ dE MAR - EstER I OMAR (MAREsME)
Seguici Infantil i Eufòria Petita. Festa Major dels Pirates i 
Premianencs (Tarda)

VIC (OsONA)
Seguici de Festa Major, declarada Festa patrimonial 
d’interès nacional (Matí)
Xurriacada. Sortida del seguici menys l’àliga (Tarda)

DIVENDRES 7
MAtARÓ - lA llÀNtIA (MAREsME)
Inici de Festes de la Festa Popular del barri La Llàntia 
(Tarda)
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PREMIÀ dE MAR - EstER I OMAR (MAREsME)
Desembarcament Petit. Festa Major dels Pirates i 
Premianencs (Tarda)

DISSABTE 8 A DIUMENGE 9
MONIstROl dE MONtsERRAt - VIsERtA (BAGEs)
Festes del Carrer Viserta. Passada dels Gegants, Nans i Bou 
i ball de la imatgeria (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 8
CARdONA (BAGEs)
Festa Barri Major  (Tarda)

HOstAlRIC (sElVA)
Festa Major (Tarda)

PREMIÀ dE MAR - EstER I OMAR (MAREsME)
La Revolta Premianenca. Festa Major dels Pirates i 
Premianencs (Tarda)

DIUMENGE 9
ARENys dE MAR (MAREsME)
Cercavila de Sant Zenon (Tarda)

sANt MARÇAl (Alt PENEdès)
Festa Major (Matí)

DILLUNS 10
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Diada de Sant Cristòfol a la capella de Sant Cristòfol amb 
els gegants petits del Pi (Tarda)

GUIssONA (sEGARRA)
Cercavila inaugural dels Capvespres a la Romana (Tarda)

PREMIÀ dE MAR - EstER I OMAR (MAREsME)
Expulsió dels pirates. Festa Major dels Pirates i 
Premianencs (Tarda)

DIVENDRES 14 A DIUMENGE 16
CORBERA dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Fira de barraques d’entitats (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 15 A DIUMENGE 16
MAÓ (MENORCA)
Festa Major, es Mercadal (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 15 A DILLUNS 17
PUIGCERdÀ (CERdANyA)
Cercavila. Festa Major (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 15
CARdONA (BAGEs)
Festa Barri Nou (Tarda)

GUIssONA (sEGARRA)
Cercaviles diverses amb Bacus i/o altres en el marc del 
Mercat Romà de Iesso (Tot el dia)

OlOt - BARRI CARME (GARROtxA )
Festes del Carme. Cercavila del Drac, el Conill i el Pollastre 
(Tarda)
Festes del Carme. Ball del Drac i el Pollastre (Nit)

DIUMENGE 16
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Tot el dia)

OlOt - BARRI CARME (GARROtxA )
Festes del Carme. Ball del Drac i el Pollastre (Nit)

PAlAMÓs (BAIx EMPORdÀ)
Mare de Déu del Carme (Matí)

DILLUNS 17
OlOt - BARRI CARME (GARROtxA )
Festes del Carme. Ball del Conill i els Conillets (Nit)

DIVENDRES 21
MAsQUEFA (ANOIA)
Passada de vigília, Encesa del campanar i Actuació dels 
balls del Seguici Festiu (Nit)

sANtA COlOMA dE QUERAlt (CONCA dE BARBERÀ)
Cercavila dels gegants del barri de la Plaça Major (Nit)

DISSABTE 22
CORBERA dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Cercavila de Festa Major (Matí)

EsPlUGUEs dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Cercavila i ofrenes a la Patrona Santa Magdalena (Tarda)

MAsQUEFA (ANOIA)
Passada de Festa Major, Ofici solemne, Entrega del ram 
de la Geganta a Santa Magdalena i Interpretació del “Vals 
dels Gegants de Masquefa” a càrrec dels gegants originals 
(Matí)
Cercavila de Festa Major i Actuació de lluïment dels balls 
del Seguici Festiu i els convidats (Tarda)

DIUMENGE 23
BlANCAFORt (CONCA dE BARBERÀ)
Festivitat de Santa Magdalena (Matí)

MAsQUEFA (ANOIA)
Adéu-siau a la festa: últimes balladetes dels gegants (Nit)

DILLUNS 24
BAlAGUER (NOGUERA)
Passejada popular per Sant Jaume (Tarda)

DIMARTS 25
AlCÚdIA (MAllORCA)
Acte institucional del dia de Sant Jaume (Matí)

RÀPItA, lA (MONtsIÀ)
Ofrena de les Festes Majors en honor a Sant Jaume (Tarda)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Festa de Santa Anna (Tarda)

MONIstROl dE MONtsERRAt - VIsERtA (BAGEs)
Passada de Festa Major i balls de la imatgeria 
monistrolenca (Matí)

sANt JAUME dEls dOMENys (BAIx PENEdès)
Seguici popular (Tarda)

DIMECRES 26
BlANEs (sElVA)
Comitiva oficial de Festa Major (Matí)

REUs (BAIx CAMP)
Festa Major, els Cossos. Cercavila de La Nit de Fer l’Índiu 
(Nit)

DIJOUS 27
CERVEllÓ (BAIx llOBREGAt)
Pregó de Festa Major (Tarda)

DIVENDRES 28 A DIUMENGE 30
BEllVÍs (PlA d’URGEll)
27è Firals de Bellvís (Tot el cap de setmana)

DIVENDRES 28 A DILLUNS 31
EsPlUGA dE FRANCOlÍ (CONCA dE BARBERÀ)
Participació a la Festa Major (Tarda)

DIVENDRES 28
PAREts dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Toc d’Inici Festa Major d’Estiu  (Tarda)
Espectacle de la Pedra del Diable (Nit)

sANt EstEVE sEsROVIREs (BAIx llOBREGAt)
Anada a pregó de Festa Major (Tarda)

DISSABTE 29
CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
Cercavila de la Faràndula Infantil (Tarda)

PAREts dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Albada del Gall (Matí)
Cercavila de gegants. Casc antic (Tarda)

DIUMENGE 30
PAREts dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Cercavila de gegants. Eixample (Matí)

DILLUNS 31
PAREts dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Toc a Plegar de Festa Major (Nit)

sANt FElIU dE GUIxOls - GANxONA (BAIx EMPORdÀ)
Passada de Festa Major amb els cavallets, capgrossos i 
gegants (Tarda)

AGOST
DIMARTS 1
sANt FElIU dE GUIxOls - GANxONA (BAIx EMPORdÀ)
Ofici de Festa Major amb la participació dels gegants 
originals. Ofrena floral de la colla gegantera (Matí)

DIJOUS 3
GARRIGA, lA (VAllès ORIENtAl)
Cercavila pels carrers en honor al patró del municipi (Tot 
el dia)

VIlANOVA I lA GEltRÚ (GARRAF)
La Baixada dels Gegants (Tarda)

DIVENDRES 4 A DISSABTE 5
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Tarda)

DIVENDRES 4
CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
Cercavila d’inici de Festa Major i Balls de Gala de la 
Faràndula (Nit)

DISSABTE 5
CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
Tradicional passejada de Festa Major de la Faràndula 
(Tarda)

CANONJA, lA (tARRAGONès)
Festa Major de Masricart. Estrena del nou vestuari dels 
gegants, cercavila i balls a l’acabar l’Ofici (Tarda)

llACUNA, lA (ANOIA)
Festa Major (Tarda)

DIUMENGE 6
MAsllORENÇ (BAIx PENEdès)
Festa Major d’estiu (Matí)

VIMBOdÍ I POBlEt (CONCA dE BARBERÀ)
Cercavila dels gegants i gegantons. Festa Major (Matí)

DIMECRES 9
sANt ClIMENt dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Refrescada del Situ (Tarda)

DIJOUS 10
sANt ClIMENt dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Anada a ofici i balladetes dels gegants (Matí)
Tancada del Situ (Tarda)

sANt llORENÇ sAVAll (VAllès OCCIdENtAl)
Ballada dels gegants. Diada de Sant Llorenç (Tarda)

DIVENDRES 11
CAMPOs (MAllORCA)
Inici de les Festes de la Mare Déu d’agost (Tarda)

DISSABTE 12 A DIMARTS 15
CANONJA, lA (tARRAGONès)
Participació Festa Major. Pregó (Tarda)
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DISSABTE 12 A DIMECRES 16
AOIZ (MERINdAd dE sANGüEsA)
Fiestas patronales en honor a San Miguel (Matí)

DISSABTE 12
BARCElONA - PlAÇA NOVA (BARCElONès)
“El Cu-cut dalt del ruc”, Cercavila inaugural de les 434 
Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova. Cercavila 
amb nans i capgrossos prèvia al Pregó de les Festes 
(Tarda)

MANllEU (OsONA)
Cercavila de Festa Major (Tarda)

DIUMENGE 13
CANONJA, lA (tARRAGONès)
Participació Festa Major. Despertada (Matí)

DILLUNS 14
AMER (sElVA)
Cercavila inici Festa Major (Tarda)

ARENys dE MAR (MAREsME)
26a Cercavila nocturna de gegants (Nit)

BAdAlONA (BARCElONès)
Vigília de Festa Major (Tarda)

BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
Pregó de la Festa Major (Tarda)

BARCElONA - PlAÇA NOVA (BARCElONès)
“La ruta del Panellet. Vestim el Pippo i la Gal·la”. En el 
marc de les 434 Festes de Sant Roc de Barcelona a la 
plaça Nova.  Cercavila pels comerços del barri recollint 
elements i roba dels gegantons infantils de la Plaça 
Nova, en Pippo i la Gal·la (Tarda)

CANONJA, lA (tARRAGONès)
Participació Festa Major. Cercavila de Vigília (Tarda)

MARtOREll (BAIx llOBREGAt)
Festa Major (Tot el dia)

MOIÀ (MOIANès)
Cercavila de vigília de Festa Major (Tarda)

DIMARTS 15
AIGUAFREdA (VAllès ORIENtAl)
Passejada tradicional (Matí)

AMER (sElVA)
Cercavila de Festa Major (Matí)

BAdAlONA (BARCElONès)
Festa Major. Anada a Ofici, Ofici Solemne, Tornada d’Ofici 
(Matí)

BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
Festa Major (Tot el dia)

CANONJA, lA (tARRAGONès)
Participació Festa Major. Anada a Ofici, Ofici, processó i 
balls finals (Matí)

EsQUIROl, l’ (OsONA)
Cercavila de Festa Major (Matí)

MOIÀ (MOIANès)
Festa Major. Seguici Festiu (Matí)

MONtMElÓ (VAllès ORIENtAl)
Festa de la Patrona de Montmeló, passejada tradicional 
(Matí)

NAVARClEs (BAGEs)
Mostra de balls. Festa Major d’estiu (Matí)

OlOt - BARRI sANt ROC (GARROtxA )
Ball de lluïment de la Vaca Simforosa i els vedellets (Matí)

RIBEs dE FREsER (RIPOllès)
Cercavila de Festa Major (Matí)

sANt VICENÇ dE MONtAlt (MAREsME)
Festa Major d’estiu (Matí)

VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
Processó de l’Assumpció (Tarda)

DIMECRES 16
AMER (sElVA)
Sardana de l’Alcalde (Nit)

ARENys dE MAR (MAREsME)
Cercavila de Sant Roc  (Tarda)

BAdAlONA (BARCElONès)
Sant Roc. Anada a Ofici, Ofici Solemne, Tornada d’Ofici 
(Matí)

BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
Ofrena a Sant Roc (Matí)

BARCElONA - PlAÇA NOVA (BARCElONès)
Seguici de Sant Roc i Renovació del Vot, en el marc de 
les 434 Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova. 
Seguici tradicional amb els Gegants Vells de la Plaça 
Nova i altres elements festius plaçanovins. Ball d’Ofrena 
dels Gegants Centenaris (Matí)

CAstEllBIsBAl (VAllès OCCIdENtAl)
Arribada de l’Aigua i la Llum, Festa Major de l’Aigua i la 
Llum 2023. L’Encetada, Festa Major de l’Aigua i la Llum 2023 
(Tarda)

MOIÀ (MOIANès)
Mostra de Cultura de la Vila (Tarda)

DIJOUS 17
AMER (sElVA)
Cercavila final de Festa Major (Tarda)

CAstEllBIsBAl (VAllès OCCIdENtAl)
La Nit del Curtcircuit 2023 (Nit)

MOIÀ (MOIANès)
118a Festa de l’Arbre Fruiter (Tarda)

DIVENDRES 18
BlANEs (sElVA)
Places i carrers. Cercavila de Festa Major petita (Tarda)

CABRIls (MAREsME)
La troca, acte d’inici de la Festa Major (Tarda)

OlOt - BARRI PEQUÍN (GARROtxA )
Festa barri Pequín. Cercavila d’inici de festa dels gegants 
del barri i ball dels gegants (Tarda)

DISSABTE 19
MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Cercavila del Pregó de Festa Major (Tarda)

VIlOsEll, El (GARRIGUEs)
Cercavila de Festa Major (Tarda)

DIUMENGE 20
CAstEllBIsBAl (VAllès OCCIdENtAl)
Daltabaix 2023 (Tarda)
Comiat de l’Aigua i la Llum, Festa Major de l’Aigua i la Llum 
2023 (Nit)

CAtllAR, El (tARRAGONès)
Vermusclada i entrega de xumets (Matí)

MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Passejada de gegants (Tarda)

OlOt - BARRI PEQUÍN (GARROtxA )
Festa barri Pequín. Ball dels gegants del barri  (Tarda)

DILLUNS 21
BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
Toca Dormir (Nit)

DIMARTS 22
MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Els gegants van als focs (Nit)

DIMECRES 23
CAtllAR, El (tARRAGONès)
Despertada dels gegants i concert de gralles (Nit)

MANREsA (BAGEs)
Seguici popular (Nit)

DIJOUS 24
BENICARlÓ (BAIx MAEstRAt)
Processó de Sant Bartomeu, Sants Abdó i Senén i Santa 
Maria del Mar (Tarda)

MANREsA (BAGEs)
Taller Infantil (Tarda)

tORdERA (MAREsME)
Seguici popular en motiu de la Festa Major (Matí)

DIVENDRES 25
MANREsA (BAGEs)
Cercavila Nocturna (Nit)

tARAdEll (OsONA)
Cercavila de gegants. Festa Major d’estiu de Sant Genís 
(Matí)

DISSABTE 26 A DIUMENGE 27
PUIGCERdÀ (CERdANyA)
Cercavila. Festa de l’Estany (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 26 A DILLUNS 28
ARBOÇ, l’ (BAIx PENEdès)
Festa Major (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 26
CAtllAR, El (tARRAGONès)
Cercavila de Festa Major (Matí)

CERVERA (sEGARRA)
Aquelarre.
Aquelarret (Tarda)

MANREsA (BAGEs)
Cercavila Popular (Tarda)

DIUMENGE 27
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Matí)

BlANCAFORt (CONCA dE BARBERÀ)
Ballada de Festa Major (Matí)

MANREsA (BAGEs)
Seguici i Ballada de Festa Major (Matí)

tAVERtEt (OsONA)
Passejada de gegants. Festa Major (Matí)

SETEMBRE
DIVENDRES 1
CENtEllEs (OsONA)
Passejada de Festa Major d’estiu  (Matí)

lA POBlA dE CARIVENys (CONCA dE BARBERÀ)
Cercavila de gegants “poti poti” (Nit)

sABAdEll - GRÀCIA (VAllès OCCIdENtAl)
Sabaflaix gegant  (Nit)
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sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
Seguici Inaugural de Festa Major (Tarda)

DISSABTE 2
BORRIANA (PlANA BAIxA)
Visita a la Casa dels Gegants i Cabuts (Tarda)

sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
Rebuda dels convidats forans (Matí)
Anem a collir maduixes! (Nit)

DIUMENGE 3
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Matí)

MANllEU (OsONA)
Cercavila per Festes del barri del Puig (Tarda)

sENtMENAt (VAllès OCCIdENtAl)
Matí de Grups de Cultura Popular (gegants, castellers, balls 
tradicionals) (Matí)

DIMECRES 6 A DIVENDRES 8
MAÓ (MENORCA)
Festa Major (Tot el dia)

DIMECRES 6
llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Arribada del Gegant Boig. Seguici de Festa Major (Tarda)

OlOt (GARROtxA )
Festes del Tura. Cercavila d’inici dels Gegants, Cabeçuts i 
Cavallets  (Tarda)

DIJOUS 7
GUIssONA (sEGARRA)
Cercavila inaugural de Festa Major i Ball de Gegants (Tarda)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Corremenuts. Cercavila infantil solidària amb el Gegant 
Boig i la dragona Patufa (Tarda)

MONtBlANC - AMICs (CONCA dE BARBERÀ)
Festa Major. Béu les bèsties. Cercavila amb la Mulassa (Nit)

DIVENDRES 8
RÀPItA, lA (MONtsIÀ)
Ofrena en honor a la Mare de Déu de RÀPITA, LA (Matí)

llAGOstA, lA (VAllès ORIENtAl)
Festa Major (Tot el cap de setmana)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Diada de la Patrona Santa Maria del Prat: Toc de 
Matinades, Anada a Ofici, Ball solemne dels gegants a 
l’Ofici i ofrena del ram de la geganta, ballada del pasdoble 
de Llinars, tronada de Festa Major, tornada d’ofici i concert 
vermut (Matí)

MONtBlANC - AMICs (CONCA dE BARBERÀ)
Festa Major. Seguici popular. Ofici i actuació a la Plaça 
Major, amb la Mulassa i la Mulasseta (Matí)
Festa Major. Cercavila de Festa Major, amb els Amics dels 
Gegants i colla convidada (Tarda)

MONtCAdA I REIxAC - MItJANA (VAllès OCCIdENtAl)
Festes de la Verge del Turó (Tarda)

OlOt (GARROtxA )
Festes del Tura. Processó, ball a plaça i cercavila dels 
Gegants, Cabeçuts i Cavallets (Matí)

PUIGCERdÀ (CERdANyA)
Cercavila. Festa de la Sagristia (Matí)

DISSABTE 9
llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Correboig: Cercavila amb el Gegant Boig, una xaranga i la 
mulassa (Nit)

MONtBlANC - AMICs (CONCA dE BARBERÀ)
Festa Major. Seguici popular. Ofici i actuació a la Plaça 
Major, amb la Mulassa i la Mulasseta (Matí)

tARRAGONA - llEGAt 2018 (tARRAGONès)
5è Aniversari de la Geganta Frida (Tarda)

DIUMENGE 10
CARdONA (BAGEs)
Festa Major de Cardona (Matí)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Toc a Plegar de Festa Major (Tarda)

OlOt (GARROtxA )
Festes del Tura. Ball a plaça dels Gegants, Cabeçuts i 
Cavallets (Matí)
Festes del Tura. Ball d’espelmes dels Gegants, Cabeçuts i 
Cavallets i cercavila de fi de festes (Nit)

sAllENt (BAGEs)
Ball de gegants i nans. Festa Major (Matí)

sANt llORENÇ sAVAll (VAllès OCCIdENtAl)
Cercavila per la marxa de torxes. Diada de Catalunya (Nit)

sANt VICENÇ dE CAstEllEt (BAGEs)
Cercavila i Aplec de Castellet, Missa, balls tradicionals, 
sardanes i dinar popular (Tot el dia)

tÀRREGA (URGEll)
Sant Eloi  (Matí)

VIC (OsONA)
Sortida de l’àliga per la ofrena floral de la diada nacional 
(Tarda)

DILLUNS 11
BAdAlONA (BARCElONès)
Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Ball 
de l’Àliga (Matí)

MONtMElÓ (VAllès ORIENtAl)
Ofrena Floral, passejada tradicional (Matí)

PAlAMÓs (BAIx EMPORdÀ)
Diada de Catalunya (Matí)

sANt BOI dE llOBREGAt - CAsABlANCA
(BAIx llOBREGAt)
Cercavila. Diada 11 de setembre. Ofrena floral a Rafael 
Casanova (Matí)

sANt FRUItÓs dE BAGEs (BAGEs)
Actes de la Diada (Matí)

sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
Ofrena floral a la senyera (Matí)

DIVENDRES 15
MONtORNès dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Seguici d’inici de Festa Major (Tarda)

sABAdEll - GRÀCIA (VAllès OCCIdENtAl)
Cercavila de torxes (Tarda)

DISSABTE 16
CORNEllÀ dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Passejada de gegants i capgrossos (Tarda)

RUBÍ (VAllès OCCIdENtAl)
Tocs de festa dins les festes dels “Tocs de Sant Roc” 
(Tarda)

DIUMENGE 17
ARGENtONA (MAREsME)
Festa de la Vellesa (Matí)

BAlAGUER (NOGUERA)
Fira Entitats. Ballada i taller (Matí)

BARCElONA - PI (BARCElONès)
Assaig públic dels Gegants del Pi per la Mercè 2023 (Matí)

CERVEllÓ (BAIx llOBREGAt)
8a Pujada a Santa Maria de Cervelló (Matí)

MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Cercavila de capgrossos a la Fira d’artesans (Matí)

DIJOUS 21
CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
Aplec de Sant Maurici (Tot el dia)

DIVENDRES 22 A DIUMENGE 25
sANt PERE dE tOREllÓ (OsONA)
Festa Major (Tot el cap de setmana)

DIVENDRES 22
PRAt dE llOBREGAt, El (BAIx llOBREGAt)
Toc d’inici de la Festa Major (Tarda)

DISSABTE 23
CAssÀ dE lA sElVA (GIRONès)
Cercavila nocturna del drac Cassiano (Nit)

REUs (BAIx CAMP)
Festa Major, el Seguici Petit. Cercavila del Seguici Petit 
(Tarda)

DIUMENGE 24
ARBÚCIEs (sElVA)
Participació dels gegants i capgrossos a l’Aplec de la Pietat 
(Tarda)

ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Matí)

BORRIANA (PlANA BAIxA)
Processó de la Mercè (Tarda)

CERVERA (sEGARRA)
Seguici Festiu de la Festa Major del Sant Crist (Matí)

REUs (BAIx CAMP)
Festa Major. La vigília. Toc de Festa per anunciar la sortida 
elements festius (Tarda)

DILLUNS 25
CERVERA (sEGARRA)
Seguici Festiu Infantil de la Festa Major del Sant Crist 
(Tarda)

REUs (BAIx CAMP)
Festa Major. El dia de la festa. Baixada i ballada del Seguici 
al Santuari de la Misericòrdia (Tot el dia)

DIVENDRES 29 A DIUMENGE 1
AlCÚdIA (MAllORCA)
Fira d’Alcúdia (Tot el cap de setmana)

AOIZ (MERINdAd dE sANGüEsA)
Fiestas en honor a San Miguel (Matí)

DIVENDRES 29 
MOlINs dE REI (BAIx llOBREGAt)
Cercavila dels Gegants Vells (Matí)

DISSABTE 30
CORNEllÀ dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Passejada de gegants i capgrossos (Tarda)

MOlINs dE REI (BAIx llOBREGAt)
Passada dels Gegants Nous (Tarda)

OCTUBRE
DIVENDRES 6
CORÇÀ (BAIx EMPORdÀ)
Seguici de Festa Major (Nit)

DISSABTE 7 A DIUMENGE 8
GARRIGA, lA (VAllès ORIENtAl)
Desfilada lluint el nou vestit (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 7
sANt BOI dE llOBREGAt - CAsABlANCA 
(BAIx llOBREGAt)
Cercavila. 28a Trobada de la solidaritat de Sant Boi 
“Barrejant” (Matí)

DIUMENGE 8
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Tot el dia)

sItGEs - lA VAll (GARRAF)
Acompanyament del pubillatge a ofici (Matí)
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DILLUNS 9
BENICARlÓ (BAIx MAEstRAt)
Cercavila festiva del 9 d’octubre, Diada Nacional del País 
Valencià (Matí)

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

ONtINyENt (VAll d’AlBAIdA)
Ball de l’Àguila d’Ontinyent. Festivitat del 9 d’octubre, dia 
dels valencians (Matí)

VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
Nanos al Carrer. Tallers infantils (Tot el dia)

DIJOUS 12
PREsEs, lEs (GARROtxA )
Gala de les Preses. Cercavila i ball de la Faràndula (Tarda)

DIUMENGE 15
RÀPItA, lA (MONtsIÀ)
Cercavila per tancar l’Edició d’Orígens (Nit)

DISSABTE 21
BARCElONA - GUINARdÓ (BARCElONès)
40 anys dels gegants del Guinardó (Tarda)

DIUMENGE 22
llAGOstA, lA (VAllès ORIENtAl)
8a Caminada contra el càncer (Matí)

DIMECRES 25 A DIMARTS 31
REUs - AlEGRE (BAIx CAMP)
Parada de castanyes (Tot el dia)

DISSABTE 28
VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
Castaween (Tarda)

DIUMENGE 29
MONIstROl dE MONtsERRAt - VIsERtA (BAGEs)
Passada dels Gegants de Viserta a la Fira de la Coca i el 
Mató (Matí)

NOVEMBRE
DIMECRES 1
HOstAlRIC (sElVA)
La Castanyada (Tarda)

DISSABTE 4
BARCElONA - CAsC ANtIC (BARCElONès)
Ballada de figures Històriques a Santa Maria del Mar (Nit)

DIUMENGE 5
ARBÚCIEs (sElVA)
Cercavila del Flabiol amb la participació dels gegants 
(Matí)

DIMECRES 8 A DIUMENGE 12
BAlAGUER (NOGUERA)
Festa Major. Ballada, seguici, taller, passejada (Matí)

DIUMENGE 12
CAlONGE (BAIx EMPORdÀ)
Cercavila de Festa Major de Sant Martí (Matí)

CERdANyOlA dEl VAllès (VAllès OCCIdENtAl)
Trobada de entitats (Matí)

DIJOUS 16 A DIUMENGE 19
sANt llORENÇ sAVAll (VAllès OCCIdENtAl)
Festa Major d’hivern (Matí)

DIVENDRES 17
BARCElONA - sANt ANdREU dE PAlOMAR (BARCElONès)
Exposició de Festa Major “Fes-te teu Sant Andreu!” (Tot el dia)

DIMECRES 22
sANt ClIMENt dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Esclat de Festa Major (Tarda)

DIJOUS 23
sANt ClIMENt dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Anada a ofici i balladetes dels gegants (Matí)

DISSABTE 25
MAÓ (MENORCA)
Dia dels Drets de la Infància (Tot el dia)

DIUMENGE 26
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Matí)

sANt ClIMENt dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Cercavila de Festa Major amb la participació del Seguici 
Festiu i les colles convidades (Matí)

VAllGORGUINA - BERNAt I ElIONOR (VAllès ORIENtAl)
Passejada dels gegants per la Fira del Bosc (Matí)

DIJOUS 30
BARCElONA - sANt ANdREU dE PAlOMAR (BARCElONès)
Anada a Ofici (Tarda)

DESEMBRE
DISSABTE 17
MARtOREll (BAIx llOBREGAt)
Vermut de Gralles (Matí)

DIJOUS 22
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Tot el dia)

DIVENDRES 1
CAssÀ dE lA sElVA (GIRONès)
Encesa de llums del poble (Tarda)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Espectacle d’arribada dels Senyors del Nadal i encesa de 
llums (Tarda)

DISSABTE 2
BAlAGUER (NOGUERA)
Fira Sta. Llúcia. Ballada (Tot el dia)

BARCElONA - sANt ANdREU dE PAlOMAR (BARCElONès)
Esclat Andreuenc de Festa Major, amb el Seguici Festiu de 
Sant Andreu de Palomar (Tarda)
La nit de fer volar Coloms! (Nit)

sANtA COlOMA dE QUERAlt (CONCA dE BARBERÀ)
Fira de Nadal i encesa de llums amb la participació dels 
gegants (Tot el dia)

DIMECRES 6 A DIVENDRES 8
MAÓ (MENORCA)
Inauguració Mercat Nadal (Tot el dia)

DIMECRES 6
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Matí)

ONtINyENt (VAll d’AlBAIdA)
Jornada de portes obertes al Palau de la Vila (Matí)

DIJOUS 7
ONtINyENt (VAll d’AlBAIdA)
Desfilada de la Vesprà de la Puríssima (Tarda)

DIVENDRES 8
AIGUAFREdA (VAllès ORIENtAl)
Passejada tradicional (Matí)

ONtINyENt (VAll d’AlBAIdA)
Processó de la Puríssima (Tarda)

sANt MARÇAl (Alt PENEdès)
Festa Major petita (Matí)

DIUMENGE 10
ARBOÇ, l’ (BAIx PENEdès)
Fira de Santa Llúcia (Matí)

BARCElONA - sANt ANdREU dE PAlOMAR (BARCElONès)
Adéu Andreu! (Tarda)

DILLUNS 11
PIlEs, lEs (CONCA dE BARBERÀ)
Fira de Santa Llúcia (Matí)

DISSABTE 16
CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
El Ball d’Espelmes de la Faràndula (Nit)

DIUMENGE 17
BAlAGUER (NOGUERA)
La Marató. Taller i ballada (Matí)

BARCElONA - PI (BARCElONès)
Marató de TV3 al barri del Pi (Matí)

HOstAlRIC (sElVA)
La Marató de TV3 (Matí)

sANt VICENÇ dE CAstEllEt (BAGEs)
Festa Caga-Tió. Cercavila, animació, brou de Nadal, ball 
tradicional i pessebre vivent (Tarda)

sANtA sUsANNA (MAREsME)
Passejada gegantera per La Marató de TV3 (Matí)

VIC - sANtA ANNA (OsONA)
Festa de Nadal (Tarda)

DILLUNS 25
CAstEllBIsBAl (VAllès OCCIdENtAl)
Quinto de Nadal (Nit)

DIMARTS 26
CAstEllBIsBAl (VAllès OCCIdENtAl)
Quinto de Sant Esteve (Nit)

sANt EstEVE sEsROVIREs (BAIx llOBREGAt)
Anada a ofici i Ball de Garlandes (Matí)

DIVENDRES 29
sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
L’Arribada de la festa! (Tarda)

DISSABTE 30
sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
Cercavila de Vigília (Tarda)

DIUMENGE 31
CAlONGE (BAIx EMPORdÀ)
Passejada de l’Home dels Nassos (Matí)

CENtEllEs (OsONA)
Passejada de Festa Major d’hivern (Matí)

CORNEllÀ dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
La Dona dels Nassos (Matí)

HOsPItAlEt dE llOBREGAt, l’ - FlORIdA (BARCElONès)
L’Home dels Nassos al districte IV i V. Barris Can Serra, 
Pubilla Cases, Las Planes i La Florida. Cloenda lliurant la 
clau del nou any a un personatge del barri (Matí)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Passejada de l’Home dels Nassos  (Matí)

MOllERUssA - ARREU (PlA d’URGEll)
l’Home dels Nassos (Matí)

OlEsA dE MONtsERRAt (BAIx llOBREGAt)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

REUs (BAIx CAMP)
Arribada i cercavila de l’Home dels Nassos (Matí)

RUBÍ (VAllès OCCIdENtAl)
Festa de l’Home dels Nassos (Matí)

sANt BOI dE llOBREGAt - CAsABlANCA 
(BAIx llOBREGAt)
Cercavila. L’Home dels Nassos (Matí)

sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
Anada i tornada d’ofici (Matí)
Cercavila de Festa Major (Tarda)

VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
Home dels Nassos (Matí)
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GENER
DIUMENGE 15
BIsBAl dEl PENEdès, lA (BAIx PENEdès)
Trobada de gegants (Matí)

sANt VICENÇ dE MONtAlt (MAREsME)
Festa Major d’Hivern (Matí)

DISSABTE 21 A DIUMENGE 22
CAstEllBIsBAl (VAllès OCCIdENtAl)
32a Trobada de gegants (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 22
MOllEt dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
28a Trobada de gegants (Matí)

PAREts dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
Trobada de gegants (Matí)

VIlAdECANs (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants. 1er Aniversari de l’Àlex i l’Eulàlia 
(Matí)

DISSABTE 28
MAtARÓ - lA llÀNtIA (MAREsME)
Trobada de gegants. Festes del barri La Llàntia pel patró 
Sant Joan Bosco (Tarda)

DIUMENGE 29
sAlOU - tREsMAll (tARRAGONès)
Trobada de gegants (Matí)

FEBRER
DISSABTE 4
BORRIANA (PlANA BAIxA)
16è Aplec de gegants i cabuts (Tot el dia)

DIUMENGE 12
NAVARClEs (BAGEs)
41a Trobada de gegants (Matí)

PAllEJÀ (BAIx llOBREGAt)
28a Trobada de gegants (Matí)

DIUMENGE 19
sANt FRUItÓs dE BAGEs (BAGEs)
24a Trobada de gegants. Festa de l’arròs (Tot el dia)

MARÇ
DISSABTE 11
sANtA COlOMA dE QUERAlt (CONCA dE BARBERÀ)
2a Trobada de Figures Femenines  (Tarda)

tORtOsA - 4 MÉs 1 (BAIx EBRE)
Trobada de gegants i imatgeria popular (Tot el dia)

DIUMENGE 19
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Bestieses. Els convidats del Lleó i la Mulassa de Barcelona 
(Matí)

MANREsA - POBlE NOU (BAGEs)
33a Trobada de gegants (Matí)

UllAstREll (VAllès OCCIdENtAl)
27a Trobaba de gegants. Festes Serralavella (Matí)

DIVENDRES 24
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Cercavila Infantil de les Festes de Sant Josep Oriol (Tarda)

DISSABTE 25
BARCElONA - PI (BARCElONès)
La Passejada dels Oriols de les Festes de Sant Josep Oriol (Matí)

sAllENt (BAGEs)
La Trobadeta. 2a Trobada de gegantons i elements 
infantils (Tarda)

DIUMENGE 26
BARCElONA - PI (BARCElONès)
Cercavila de les Festes de Sant Josep Oriol 2023 (Matí)

llAGOstA, lA (VAllès ORIENtAl)
12a Trobada de gegants (Matí)

sAllENt (BAGEs)
31a Trobada de gegants (Matí)

ABRIL
DISSABTE 1
VIC (OsONA)
Trobada de gegants, bestiari i caps de llúpia del mercat 
del Ram (Tarda)

DIUMENGE 2
sÚRIA - POBlE VEll (BAGEs)
Trobada de gegants (Matí)

tORdERA (MAREsME)
Entrega del tortell de Rams a la Malva, gegantona de Santa 
Coloma de Farnés i fillola dels gegants de Tordera (Tarda)

DIVENDRES 14 A DIUMENGE 16
MANllEU (OsONA)
Centenari dels gegants Jordi i Montserrat (Tot el cap de 
setmana)

CALENDARI 
D’ACTIVITATS  

2022

CALENDARI 
DE TROBADES
2023 Gegant Situ de Sant Climent

Norma Levrero (Sant Climent de Llobregat)
3r Premi El Fet Geganter 2022
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DISSABTE 15
BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
12a Trobada Biennal de Gegants de Gràcia (Tarda)

lA VAll d’EN BAs (GARROtxA )
Vileta Gironina, trobada de capgrossos i gegantons 
gironins, trobada de bèsties gironines (Tarda)

sANt JOAN dEsPÍ (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegantons d’escola i esplais (Tarda)

tARRAGONA - sAGRAt COR (tARRAGONès)
10a Trobada de gegants (Tarda)

VAllFOGONA dE BAlAGUER (NOGUERA)
1a Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 16
BAlsARENy (BAGEs)
20a Trobada de gegants (Matí)

BARCElONA - sAGRAdA FAMÍlIA FAl·lERA (BARCElONès)
Trobada de gegants. Festa Major (Matí)

lA VAll d’EN BAs (GARROtxA )
29a Vila Gegantera de les Comarques Gironines (Matí)

DISSABTE 22
ARGENtONA (MAREsME)
Cercavila (Matí)

llIÇÀ dE VAll (VAllès ORIENtAl)
33a Trobada de gegants (Tarda)

MARtOREll (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants (Tarda)

PREMIÀ dE dAlt (MAREsME)
Arrela’t a la Cultura 2023 (Tarda)

sANt QUIRZE dEl VAllès (VAllès OCCIdENtAl)
6a Diada Albert Beltrán Hilari (Tarda)

DIUMENGE 23
dOsRIUs (MAREsME)
Aplec de Sant Marc al Corredor (Matí)

HOsPItAlEt dE llOBREGAt, l’ - COORdINAdORA 
(BARCElONès)
32a Trobada de gegants i capgrossos  (Matí)

DISSABTE 29
HOstAlRIC (sElVA)
34a Trobada de gegants  (Tarda)

MARtOREll (BAIx llOBREGAt)
Cercavila de la Llegenda del Pont del Diable. Representa-
ció de la Llegenda del Pont del Diable (Tarda)

DIUMENGE 30
MANREsA (BAGEs)
Trobada de gegants (Matí)

ABRIL
DILLUNS 1
VIlAssAR dE dAlt (MAREsME)
41a Trobada de gegants. 40è aniversari de la Colla de 
Geganters i 400 anys de l’arribada de les Relíquies dels 
Sants Màrtirs (Matí)

DIVENDRES 5 A DIUMENGE 7
sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
35a Ciutat Gegantera de Catalunya (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 6
BARCElONA - ARREPlEGAGEGANts (BARCElONès)
Cercavila d’entitats del barri Clot - Camp de l’Arpa (Tarda)

CElRÀ (GIRONès)
13a Trobada de gegants. Festa Major (Matí)

DIUMENGE 7
AMER (sElVA)
22a Trobada de gegants (Tot el dia)

CABRIls (MAREsME)
Trobada de gegants. Festa Major (Matí)

CERdANyOlA dEl VAllès (VAllès OCCIdENtAl)
Trobada de gegants (Matí)

lAVERN (Alt PENEdès)
Cercavila. Festa Major petita (Matí)

DISSABTE 13
llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Trobada de gegants (Tarda)

MAsQUEFA (ANOIA)
36a Trobada de gegants (Tarda)

MONtBlANC - AMICs (CONCA dE BARBERÀ)
28a Trobada de gegants (Tarda)

PAllAREsOs, Els (tARRAGONès)
Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 14
BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
Diada dels geganters de Gràcia (Matí)

CAMPOs (MAllORCA)
Trobada de gegants (Matí)

FONts, lEs (VAllès OCCIdENtAl)
Trobada de gegants. 15è Aniversari Corbera i Falguera 
(Matí)

tÀRREGA (URGEll)
34a Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DISSABTE 20
BARCElONA - BARCElONEtA (BARCElONès)
32a Trobada de gegants (Tarda)

CERVEllÓ (BAIx llOBREGAt)
25a Trobada de gegants (Tarda)

MOllERUssA - ARREU (PlA d’URGEll)
Trobada de gegants (Tarda)

RIPOll (RIPOllès)
7a Trobada de gegants (Tarda)

RUBÍ - CA N’ORIOl (VAllès OCCIdENtAl)
10a+2 Trobada de gegants (Tarda)

sANtA sUsANNA (MAREsME)
1a Trobada de gegants per Sant Isidre (Tarda)

VIlAssAR dE MAR (MAREsME)
25 Aniversari (Tot el dia)

DIUMENGE 21
BARCElONA - GUINARdÓ (BARCElONès)
Trobada de gegants. Festa Major (Matí)

GIRONA - sANtA EUGèNIA dE tER (GIRONès)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

VIlAFANt - RAJOlERs (Alt EMPORdÀ)
Trobada de gegants (Matí)

DISSABTE 27
CAstElldEFEls (BAIx llOBREGAt)
40 anys, 40 gegants: Aniversari dels Gegants de 
Castelldefels (Tot el dia)

VACARIssEs (VAllès OCCIdENtAl)
32a Trobada de gegants (Tarda)

VIC - RIERA (OsONA)
29a Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 28
llERs (Alt EMPORdÀ)
Trobada de gegants. Fira de la Cirera (Tot el dia)

JUNY
DISSABTE 3
TEIÀ (MAREsME)
Hereu del Maresme (Tarda)

BANyEREs dEl PENEdès (BAIx PENEdès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CORBERA dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CORNEllÀ dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
28a Trobada de gegants i capgrossos del Corpus (Tarda)

IVARs d’URGEll (PlA d’URGEll)
Trobada i cercavila de gegants i capgrossos. Festa Major 
(Tarda)

sANt FElIU dE GUIxOls - GANxONA (BAIx EMPORdÀ)
22a Trobada de gegants, capgrossos i bestiari (Tarda)

sANt VICENÇ dE MONtAlt (MAREsME)
Trobada de gegants (Tarda)

sItGEs - lA VAll (GARRAF)
Trobada de gegants (Tarda)

tORREGROssA - dEsCORdAts (PlA d’URGEll)
Trobada de gegants  (Tarda)

DISSABTE 10
PRAt dE llOBREGAt, El - AMPA MARE dE dEU dEl CARME 
(BAIx llOBREGAt)
17a Trobada de gegants. 25è Aniversari  (Tot el dia)

tORdERA (MAREsME)
Trobada Comarcal de la Selva (Tarda) 

DIVENDRES 16 A DIUMENGE 18
VIllACH (ÀUstRIA)
35 Aplec Internacional - Adifolk (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 17 A DIUMENGE 18
sANt ClIMENt dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
Trobada Internacional de gegants. 30 anys dels gegants 
(Tot el cap de setmana)

DISSABTE 17
BAlsARENy - Els K + sONEN (BAGEs)
11a Trobada de gegants (Tarda)

CAlEllA (MAREsME)
13a Trobada de bestiari (Nit)

sANt JOAN dEsPÍ (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants. Festa Major (Tarda)

VAlls – CAlÇOt (Alt CAMP)
24a Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 18
BARCElONA - BEsÒs I lA MAREsMA (BARCElONès)
Trobada de gegants i seguici popular. Festa Major del Barri (Matí)

CAlEllA (MAREsME)
6a Trobada de gegantonets (Matí)

llACUNA, lA (ANOIA)
30a Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

PAlAMÓs (BAIx EMPORdÀ)
24a Trobada de gegants (Matí)

PUIGCERdÀ (CERdANyA)
11a Trobada de gegants (Matí)

DIVENDRES 23
VIlA-sECA - PEtIts PINtORs (tARRAGONès)
Trobada de gegants. Presentació de un nou gegant (Tot el dia)

DIUMENGE 25
CANEt dE MAR (MAREsME)
36a Trobada de gegants (Tarda)

OlEsA dE MONtsERRAt (BAIx llOBREGAt)
44a Trobada de gegants  (Matí)

JULIOL
DISSABTE 1
BARCElONA - CAsC ANtIC (BARCElONès)
Trobada de gegants i bestiari (Tarda)

BEllVÍs (PlA d’URGEll)
29a Trobada de gegants (Tarda)

GIRONA - CAIxA dE tRONs (GIRONès)
8a Trobada de gegants (Tarda)



42 43CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2023 TROBADES I FESTES AMB 
GEGANTS I CAPGROSSOS

HOsPItAlEt dE llOBREGAt, l’ - FlORIdA (BARCElONès)
28a Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

IGUAlAdA - BIsBAlEt (ANOIA)
21a Trobada de gegants. Trobada Comarcal Anoia (Tarda)

MAtARÓ - IlURO (MAREsME)
13a Mostra de balls de gegants (Tarda)

MONtMElÓ (VAllès ORIENtAl)
42a Trobada de gegants. Festa Major (Tarda)

sANt BOI dE llOBREGAt - CAsABlANCA
(BAIx llOBREGAt)
23a Matinades dels Grallers de Casablanca de Sant Boi de 
LLobregat i Colles convidades (Matí)

sANt CUGAt dEl VAllès (VAllès OCCIdENtAl)
35a Trobada de gegants (Tarda)

sANt PERE dE tOREllÓ (OsONA)
Trobada de gegants (Tarda)

VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
31a Trobada de gegants (Tot el dia)

DIUMENGE 2
sANt BOI dE llOBREGAt - CAsABlANCA
(BAIx llOBREGAt)
23a Trobada de gegants (Matí)

DISSABTE 8
ARENys dE MAR (MAREsME)
Trobada de gegants (Tarda)

CAllÚs (BAGEs)
Trobada de gegants. 10 anys dels gegants de Callús (Tarda)

CAlONGE (BAIx EMPORdÀ)
21a Trobada de gegants i capgrossos. 20 anys del capgròs 
Murri (Tarda)

CERVIÀ dE lEs GARRIGUEs (GARRIGUEs)
7a Trobada de gegants (Tarda)

EsQUIROl, l’ (OsONA)
40a Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

GOlMÉs (PlA d’URGEll)
8a Trobada de gegants (Tarda)

MAtARÓ - lA llÀNtIA (MAREsME)
Trobada de gegants. Festa Popular del barri La Llàntia 
(Tarda)

MONCOFA (PlANA BAIxA)
7a Trobada de gegants i cabuts (Tarda)

PAllEJÀ (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants. Festa Major d’Estiu (Tarda)

DIUMENGE 9
sANt VICENÇ dE CAstEllEt (BAGEs)
Trobada de Festa Major (Matí)

DISSABTE 15
BENICARlÓ (BAIx MAEstRAt)
32a Trobada de gegants i cabuts (Tarda)

CAstElltERÇOl (MOIANès)
Trobada de gegants i capgrossos  (Tarda)

sANtA COlOMA dE CERVEllÓ (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants (Tarda)

tAVERtEt (OsONA)
16a Trobada de gegants (Tarda)

tORdERA (MAREsME)
Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 16
REUs - AlEGRE (BAIx CAMP)
Processó de la Verge del Carme de Reus. Participació en 
les Festes del Barri del Carme de Reus (Tarda)

RIBEs dE FREsER (RIPOllès)
39a Trobada de gegants (Matí)

DIJOUS 20
sAlt (GIRONès)
Trobada de Cercavila de Pregó  (Tarda)

DISSABTE 22
BARCElONA - sANt JAUME (BARCElONès)
15a Trobada de gegants (Tarda)

BRÀFIM (Alt CAMP)
24a Trobada de gegants (Tarda)

CARdONA (BAGEs)
Trobada de gegants  (Tarda)

EstARtIt, l’ (BAIx EMPORdÀ)
Trobada de gegants (Tarda)

sAlt (GIRONès)
Trobada de gegants. Festa Major (Tarda)

sANt POl dE MAR (MAREsME)
38a Trobada de gegants. Passejada pels carrers de la vila i 
finalització amb al Ball de l’Almorratxa (Tarda)

VIC - sANtA ANNA (OsONA)
36a Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

DILLUNS 24
CAstEll, Es (MENORCA)
Trobada de gegants. Sant Jaume (Tarda)

DIJOUS 27
GARRIGA, lA (VAllès ORIENtAl)
Cercavila de Festa Major (Tarda)

DISSABTE 29
ARBÚCIEs (sElVA)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MOIÀ (MOIANès)
41a Trobada de gegants (Tarda)

MORA lA NOVA (RIBERA d’EBRE)
Trobada de gegants (Tarda)

sANt llORENÇ d’HORtONs - tERRAZEl (Alt PENEdès)
Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 30
POllENÇA - sANt JORdI (MAllORCA)
17a Trobada de gegants (Tarda)

AGOST
DIVENDRES 4
MONt-ROIG dEl CAMP - BARRI dE dAlt (BAIx CAMP)
38a Trobada de gegants (Tarda)

DISSABTE 5
COlldEJOU (BAIx CAMP)
30a Trobada de gegants (Tarda)

MAlGRAt dE MAR (MAREsME)
65a Trobada de gegants (Tarda)

VIlAllOBENt (CERdANyA)
Trobada de gegants (Tarda)

VIMBOdÍ I POBlEt (CONCA dE BARBERÀ)
Trobada de gegants (Tarda)

DISSABTE 12
RIUdARENEs - CAN FORNACA (sElVA)
12a Trobada de gegants (Tarda)

sANtA sUsANNA (MAREsME)
23a Trobada de gegants. 25 anys de la colla gegantera 
(Tarda)

tARRAGONA - tORROJA (tARRAGONès)
8a Trobada de Gegants i Nans de Sant Magí. Presentació 
dels Gegants Històrics / Turcs Otomans (Tarda)

DIUMENGE 13
AOIZ (MERINdAd dE sANGüEsA)
33a Concentración de gigantes y cabezudos (Matí)

DIMARTS 15
BARCElONA - PlAÇA NOVA (BARCElONès)
42a Trobada i Ball de Gegants de la Plaça Nova, en el marc 
de les 433 Festes de Sant Roc de Barcelona. Trobada de 
Gegants i Mostra de Balls amb convidats dels amfitrions, 
els gegants Nous de la Plaça Nova, el Roc i la Laia, i el nan 
Cu-cut. (Tarda)

ROsEs (Alt EMPORdÀ)
27a Trobada de gegants (Tarda)

DIMECRES 16 A DIMECRES 30
MONtBlANC - AMICs (CONCA dE BARBERÀ)
Agermanament Geganter. Participació dels Amics dels 
Gegants de Montblanc a les Festes d’Aserrí - Costa Rica 
(Tot el dia)

DISSABTE 19 A DIUMENGE 20
AlAIOR (MENORCA)
Festa Major del patró Sant Llorenç (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 19
BARCElONA - GRÀCIA (BARCElONès)
La Convidada dels Gegants de Gràcia (Tot el dia)

BENICARlÓ (BAIx MAEstRAt)
6a Cercavila de gegants convidats a les Festes Patronals 
(Tarda)

sANtA COlOMA dE QUERAlt (CONCA dE BARBERÀ)
30a Trobada de Gegants i 65è Aniversari dels gegants de la 
Vila (Tarda)

DISSABTE 26
BlANCAFORt (CONCA dE BARBERÀ)
5a Trobada de gegants (Tarda)

BlANEs (sElVA)
24a Trobada de gegants (Tarda)

CAMPllONG (GIRONès)
Cercavila. Festa Major (Tarda)

dOsRIUs (MAREsME)
Festa Major d’estiu (Tarda)

PINEdA dE MAR (MAREsME)
37a Trobada de gegants (Tarda)

sEU d’URGEll, lA (Alt URGEll)
21a Trobada de gegants (Tarda)

VINARÒs (BAIx MAEstRAt)
5a Trobada de nanos (Tarda)

DIUMENGE 27
l’EsCAlA (Alt EMPORdÀ)
33a Trobada de gegants (Tarda)

SETEMBRE
DISSABTE 2
AMEtllA dE MEROlA, l’ (BERGUEdÀ)
Trobada de gegants (Tarda)
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BORGEs BlANQUEs, lEs (GARRIGUEs)
40a Trobada de gegants (Tarda)

PAlAFOlls (MAREsME)
Trobada de gegants (Tarda)

sANt ANdREU dE lA BARCA - AIGüEstOsEs
(BAIx llOBREGAt)
Trobada de la gegantona Ètnia (Tarda)

sANt QUIRZE dEl VAllès (VAllès OCCIdENtAl)
39a Trobada de gegants. Festa Major (Tarda)

sANtA COlOMA dE GRAMENEt (BARCElONès)
28a Trobada de gegants (Tarda)

tORÀ (sEGARRA)
Trobada de gegants (Tarda)

UlldECONA (MONtsIÀ)
Trobada de gegants (Tot el dia)

DIUMENGE 3
ARtÉs (BAGEs)
28a Trobada de gegants (Matí)

BEGUdA AltA, lA (ANOIA)
Trobada de gegants (Matí)

CENtEllEs (OsONA)
Trobada de gegants. Festa Major d’estiu (Matí)

ROCA dEl VAllès, lA (VAllès ORIENtAl)
Trobada de gegants (Matí)

sANt HIPÒlIt dE VOltREGÀ (OsONA)
24a Trobada de gegants (Matí)

DIUMENGE 10
GUIssONA (sEGARRA)
Trobada de gegants (Matí)

PIlEs, lEs (CONCA dE BARBERÀ)
2a Trobada de gegants (Tot el dia)

tORtOsA (BAIx EBRE)
Trobada de gegants (Matí)

VIlAdECANs (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants (Matí)

DILLUNS 11
MONtMAJOR (BERGUEdÀ)
27è Mercat i Tradició de Montmajor. Trobada de gegants. 35 
anys dels gegants de Montmajor (Matí)

DIVENDRES 15 A DIUMENGE 17
RÀPItA, lA (MONtsIÀ)
15a Fira del Món Geganter (Tot el cap de setmana

DISSABTE 16
CAldERs (MOIANès)
Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

CAMPdEVÀNOl (GIRONA )
Trobada de gegants. Festa Major (Tarda)

PONts (NOGUERA)
Trobada de gegants (Tarda)

REUs (BAIx CAMP)
22a Trobada de gegants (Tarda)

RIUdARENEs (sElVA)
Festa Major (Tarda)

sABAdEll - GRÀCIA (VAllès OCCIdENtAl)
Trobada de gegants (Tarda)

VAlldOREIx (VAllès OCCIdENtAl)
Trobada de gegants (Tarda)

VERdÚ (URGEll)
7a Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 17
AVINyÓ (BAGEs)
25a Trobada de gegants (Matí)

BARCElONA - POBlE NOU (BARCElONès)
Trobada de gegants. 70è Aniversari del gegants Bernat i 
Maria (Matí)

CANEt dE MAR (MAREsME)
Mini Trobada dins de la Fira Mercat Modernista (Matí)

MONtORNès dEl VAllès (VAllès ORIENtAl)
33a Trobada de gegants (Matí)

RUBÍ (VAllès OCCIdENtAl)
30a Trobada de gegants (Matí)

DISSABTE 23
AlAIOR (MENORCA)
Festa Major Cala en Porter (Tarda)

AlCÚdIA (MAllORCA)
14a Trobada de gegants (Tarda)

CERVERA (sEGARRA)
41a Trobada de gegants (Tarda)

llINARs dEl VAllès - PAtUFA (VAllès ORIENtAl)
Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 24
CAlEllA (MAREsME)
40a Trobada de gegants (Matí)

CAssÀ dE lA sElVA (GIRONès)
30a Trobada de gegants (Matí)

EsPlUGUEs dE llOBREGAt (BAIx llOBREGAt)
39a Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

PRAt dE llOBREGAt, El (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants. Festa Major (Matí)

tARAdEll (OsONA)
29a Trobada de gegants (Matí)

VAllGORGUINA - BERNAt I ElIONOR (VAllès ORIENtAl)
37a Trobada de gegants i capgrossos. Passejada tradicional 
(Matí)

VANdEllÒs - CAPGROssOs (BAIx CAMP)
9a Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

OCTUBRE
DIUMENGE 1
BARCElONA - sARRIÀ (BARCElONès)
29a Trobada de gegants (Matí) 

CORÇÀ (BAIx EMPORdÀ)
Trobada de gegants (Matí)

MOlINs dE REI (BAIx llOBREGAt)
36a Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

Os dE BAlAGUER (NOGUERA)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DISSABTE 7
AlCORA, l’ (l´AlCAlAtEN)
10a Trobada de cabuts y gegants. 6a Trobada de la 
Federació de Nanos i Gegants de la Comunitat Valenciana 
(Tot el dia)

CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
34a Trobada de gegants i capgrossos (Tarda)

MARtOREll (BAIx llOBREGAt)
Cercavila del Most (Tarda)

sAlt (GIRONès)
Trobada de la Fira del Cistell (Tarda)

tOREllÓ (OsONA)
Trobada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 8
sAlt (GIRONès)
Trobada del Giroestany (Matí)

DIJOUS 12
CAllÚs (BAGEs)
Trobada de gegants. Festes de Tardor (Matí)

sANt FElIU dE llOBREGAt - CIUtAt (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

DISSABTE 14
llEIdA - GARRIGUEs (sEGRIÀ)
“Tronada”. Trobada de gegants. 35è Aniversari de l’entitat 
(Tarda)

sANt JOAN dE VIlAtORRAdA - VERBENA (BAGEs)
41a Trobada de gegants. 40 anys de l’Home del Palillo 
(Tarda)

DISSABTE 21 A DIUMENGE 22
sABAdEll - GRÀCIA (VAllès OCCIdENtAl)
Trobada Comarcal del Vallès (Tot el cap de setmana)

DIUMENGE 22
BERGA - FONt dEl ROs (BERGUEdÀ)
23a Trobada Comarcal Bages - Berguedà (Matí)

DISSABTE 28
MAtARÓ - sANt sIMÓ (MAREsME)
Cercavila de gegants (Tarda)

DIUMENGE 29
MAtARÓ - sANt sIMÓ (MAREsME)
Cercavila amb la Família Robafaves  (Matí)

CA
LE

ND
AR

I D
E T

RO
BA

DE
S 2

02
3



46 47CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2023 TROBADES I FESTES AMB 
GEGANTS I CAPGROSSOS

NOVEMBRE
DIVENDRES 10
VIlAdECANs (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants. Festa Major (Matí)

DIUMENGE 12
CAldEs dE MAlAVEllA (sElVA)
3a Trobada de capgrossos (Matí)

CAssÀ dE lA sElVA (GIRONès)
El Convit dels Faraons (Tarda)

PUIG-REIG (BERGUEdÀ)
42a Trobada de gegants (Matí)

sENtMENAt (VAllès OCCIdENtAl)
Matí Gegant (Matí)

VERNEdA-sANt MARtÍ (BARCElONès)
Cercavila de Festa Major de La Verneda - Sant Martí (Matí)

DISSABTE 18 A DIUMENGE 19
llOREt dE MAR (sElVA)
12a Trobada de gegants. 10è Aniversari Gegants de Lloret 
de Mar (Tot el cap de setmana)

DISSABTE 18
dOsRIUs (MAREsME)
Festa Major d’hivern (Tarda)

POBlA, sA (MAllORCA(sA POBlA)
Festa Major d’hivern (Tarda)

DIUMENGE 19
sANt llORENÇ sAVAll (VAllès OCCIdENtAl)
Trobada de gegants (Tarda)

DISSABTE 25
BARCElONA - ARREPlEGAGEGANts (BARCElONès)
2a Cercavila parroquial de Sant Josep de Calassanç (Tarda)

BARCElONA - CAMP dE l’ARPA (BARCElONA )
2a Trobada de gegants (Tarda)

BARCElONA - CAsC ANtIC (BARCElONès)
Trobada de gegantons infantils (Tarda)

DIUMENGE 26
AIGUAFREdA (VAllès ORIENtAl)
Trobada de gegants i capgrossos (Matí)

CAstEllCIR (MOIANès)
Trobada de gegants. 15è Aniversari dels gegants (Matí)

ROCA dEl VAllès, lA (VAllès ORIENtAl)
8a Història de gegants (Matí)

DESEMBRE
DISSABTE 2
BARCElONA - sANt ANdREU dE PAlOMAR (BARCElONès)
Passada de lluïment dels gegants convidats d’honor (Matí)

DIUMENGE 3
BARCElONA - sANt ANdREU dE PAlOMAR (BARCElONès)
Trobada de gegants. Tradicional Matí de Festa Major, amb 
la Cercavila encapçalada pel Seguici Festiu (Matí)

PRAt dE llOBREGAt, El (BAIx llOBREGAt)
Trobada de gegants. Fira avícola  (Matí)

sANt ANdREU dE lA BARCA - AIGüEstOsEs
(BAIx llOBREGAt)
28a Trobada de l’Andreu i la Quimeta (Matí)

DIMECRES 6
MAlGRAt dE MAR (MAREsME)
66a Trobada de gegants (Matí)

DIUMENGE 10
MONtEsQUIU (OsONA)
Trobada de gegants  (Matí)
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Els XXII Premis del Concurs Nacional de 
fotografia El Fet Geganter 2022 es van entregar 
el passat 13 de gener de 2023 a Sant Feliu de 
Llobregat.

Esclata la festa andreuenca
Pol Rivas Torres (Barcelona – Sant Andreu) 
Premi jove El Fet Geganter 2022

CONTRAPORTADA

Tarragona, Nans 
Jaume Saez Millan (Taragona) 

Accèssit El Fet Geganter 2022

NOTES

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

www.gegants.cat/agenda/descarregues

L’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya 
no es fa responsable de qualsevol canvi que 
les colles duguin a terme en els actes després 
de la publicació d’aquest calendari.
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