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Arriba la IV Cercavila d’Escoles 

 

Organitzada pels Geganters de Sant Cugat amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Sant Cugat, el dissabte 27 d’abril se celebrarà la IV Cercavila d’Escoles que 

comptarà amb la participació de 14 centres educatius i més de 300 persones. 

Els Geganters de Sant Cugat organitzen la IV Cercavila d’Escoles de Sant Cugat 

el dissabte 27 d’abril a partir de les 16,30 de la tarda amb una plantada de 

gegants a la plaça de la Vila. La Cercavila comptarà amb la participació de les 

escoles: Avenç, Catalunya, Ciutat d’Alba, Collserola, Ferran i Clua, Gerbert 

d’Orlhac, Joan Maragall, La Floresta, L’Olivera, Pi d’en Xandri, Pins del Vallès, 

Turó de Can Mates, Teresa Altet de Rubí i, per a aquesta edició s’ha convidat al 

centre La Bressola, escola d’ensenyament en català de la Catalunya Nord. També 

hi participaran el centre d’atenció als discapacitats, ATAM, l’escola bressol Cavall 

Fort, els Caparrots de Sant Cugat, el grup de gralles i tabals de l’Escola de Música 

Tradicional, l’Esbart de Sant Cugat i els gegants i geganters de Sant Cugat. 

La Cercavila, que se celebra cada dos anys vol apropar la tradició dels gegants i 

capgrossos als nens i nenes de la ciutat. Amb la col·laboració de l’Ajuntament, els 

Geganters van iniciar el Projecte Escoles l’any 2007 coincidint amb el seu 20è 

Aniversari amb l’objectiu de promoure la construcció de figures, gegantons o 

caparrots, i difondre la cultura tradicional i en especial la tradició gegantera tan 

arrelada a la nostra ciutat. 
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El  Projecte Escoles 

El Projecte Escoles, que des del passat curs forma part del Pla de Dinamització 

Educativa de l’Ajuntament, promou la construcció de figures festives i també des 

de l’any passat, es complementa amb la difusió del conte del Joan i la Marieta 

explicat per dos geganters de la colla, la contacontes Eva Tataret i l’il·lustrador, 

Pere Rovira, en Biri. Mentre l’Eva s’endinsa en la romàntica i divertida història dels 

nostres gegants, en Biri va dibuixant en un gran mural els elements gràfics de la 

història que l’Eva va explicant.  

És una activitat molt divertida i enriquidora per a la canalla que veuen com les 

explicacions de l’Eva van prenent forma de manera àgil, ràpida i precisa 

mitjançant els rotuladors del dibuixant. Des que es va iniciar aquesta activitat més 

de  1.500 nenes i nens, des d’Infantil fins a 6è de Primària, ja han gaudit del conte 

del Joan i la Marieta.  

El Projecte Escoles proposa també en el marc de la IV Cercavila la realització 

d’un taller per  aprendre a portar i fer ballar gegants i capgrossos.   

Els gegantons i capgrossos escolars 

El Projecte Escoles ha facilitat que avui 12 centres de la ciutat tinguin el seu  

capgròs o gegantó. Els darrers a afegir-se són en Pinyot, construït pels alumnes 

de l’escola Pi d’en Xandri, i l’Oliver Vellet i la Joana Olivella de l’escola l’Olivera. 

Aquest any també han construït figures l’escola Pins del Vallès que ha afegit a la 

seva col·lecció quatre figures més: una nan castellera, i tres caps grossos, un 

diable, una àliga i un drac. L’escola Turó de Can Mates també ha creat dos 

gegantons. 

Per a la construcció dels gegants els centres han comptat amb la col·laboració de 

l’artista santcugatenca i gegantera, Dolors Serra. La nova figura, que normalment 

fa referència a un tret característic de l’escola, es perfila inicialment a partir d’un 

dibuix. Tota la comunitat educativa del centre participa en l’elecció de la millor 
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proposta i en decideix el nom. A partir d’aquí, i amb l’ajuda de la Dolors Serra, 

s’inicia la construcció amb fustes, cartró pedra o paper maixé, es pinta i es 

confecciona el vestuari. L’escoles organitzen l’activitat perquè tots els nens i 

nenes del centre hi participin ja sigui en l’elaboració del dibuix inicial, la cerca del 

nom o la construcció i decoració de la figura festiva. 

Tot i que algun centre ja disposava de gegantons o capgrossos, la majoria de les 

figures que tenim avui es van construir per a la celebració de la primera Cercavila 

l’any 2007. I aquest any, per primer cop, tots els centres públics de Sant Cugat, a 

més d’algun de concertat o privat, tenen alguna figura festiva que podrà participar 

a la IV Cercavila.  

La IV Cercavila 

A la IV Cercavila d’Escoles participaran 14 centres educatius amb els gegants i 

capgrossos i més de 300 nenes i nens, a més dels músics, que en molts casos 

seran també alumnes de les escoles. També hi participaran el centre d’atenció als 

discapacitats, ATAM, l’escola bressol Cavall Fort, els Capgrossos de Sant Cugat, 

els grallers i tabalers de l’Escola de Música Tradicional de Sant Cugat,  els 

gegants i gegantons de la ciutat –en Joan, la Marieta, el Valentí i la Salut– i 

alumnes de dansa de l’Esbart de Sant Cugat que oferiran un espectacle en 

finalitzar la Cercavila. 

Itinerari de la Cercavila: La IV Cercavila s’iniciarà a les 16’30 h amb una plantada 

a la plaça de la Vila. Una hora més tard la comitiva gegantera enfilarà per la 

rambla del Celler, el carrer Francesc de Moragas, la plaça dels Quatre Cantons i 

el carrer de Santiago Rusiñol fins a la plaça d’Octavià.  

A la plaça els rebran les autoritats municipals i el president i cap de colla dels  

Geganters de Sant Cugat, els quals, després dels parlaments, els lliuraran un 

record de la trobada, una reproducció en cartró de la gegantona Salut. 
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L’acte continuarà amb una actuació dels alumnes de dansa de l’Esbart de Sant 

Cugat que ballaran Musiquetes de la Bressola, un recull de cançons composades 

per alumnes de la Bressola, l’escola convidada enguany. La IV Cercavila 

d’Escoles és clourà amb una ballada conjunta de tots els assistents. 

Col·laboracions 

La IV Cercavila d’Escoles compta amb la col·laboració de les empreses: Hewlett 

Packard, Idea Print, Galeria Pou d’Art, Sanahuja, Pastisseria Sabat, Gelats i 

Torrons Joan Pros, Carnisseria Tubau, Pastisseria La Lionesa, Turris, Forn J. 

Valls i la Pastisseria Roura. 

 

 


