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NOTA DE PREMSA 
Festa Gegant per celebrar el 25è aniversari dels Gegants de 

Sant Cugat 
 

Amb la participació de totes les entitats de cultura tradicional de la ciutat 
 
El dissabte 14 d’abril els Gegants de Sant Cugat organitzaran una Festa 
Gegant  dins dels actes de celebració del 25è aniversari de l’entitat. La 
celebració es farà a la plaça d’Octavià i comptarà amb la participació de les 
entitats de cultura tradicional de la ciutat: Bastoners de Sant Cugat, Diables 
de Sant Cugat, Grup Mediterrània, Esbart Dansaire, Caparrots i Castellers 
de Sant Cugat. Els Geganters de Sant Cugat faran un ball final, estrenant “La 
Marina”. La festa es tancarà amb l’actuació de Xaballa, grup de danses al 
carrer.  

Amb aquesta celebració la colla de Gegants de Sant Cugat vol compartir amb 
les entitats un esdeveniment important per al grup. Les actuacions de 
Bastoners, Castellers, Diables, Esbart, Caparrots i Mediterrània són un regal a 
l’alçada dels nostres gegants. Sant Cugat és una ciutat que compta amb unes 
entitats que treballen, i molt, per mantenir vives tradicions tan antigues com el 
ball del Paga-li Joan, Gitanes o el ball de bastons i d’altres més noves  com 
Castellers, encara que ja han fet 16 anys.  

Però aquestes entitats no només formen un interessant teixit associatiu que fa 
bategar la ciutat, sinó que treballen amb nens i nenes dins i fora de les escoles, 
i a hores d’ara trobem canalla ballant dansa tradicional a l’Esbart o a 
Mediterrània, ball de bastons a la Unió, cremant a diablons de Diables, tocant el 
cel amb la punteta dels dits a Castellers o fent ballar el Valentí o la Salut. 

La Festa Gegant és un homenatge als 25 anys dels Geganters i un homenatge 
a totes les entitats de la ciutat que dia a dia treballen per mantenir viva la nostra 
cultura i tradició. 

Dansa, foc, castells, gegants... i música d’arrel.  
Visca la festa. Visca la tradició. Visca els Gegants. 
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PROGRAMA DE LA FESTA  GEGANT 
Dissabte 14 d’abril de 2012 
 
17:30 Inici de la Festa a la Plaça d’Octavià 

Actuacions de totes les entitats participants: Bastoners, Esbart, Mediterrània, 
Diables, Caparrots, Castellers i Geganters.  

Cada entitat oferirà una actuació de 10’-15’.  
18:30 Reconeixement a les entitats participants 
18:45 Pastís d’aniversari 

Felicitació conjunta als gegants de la ciutat en el seu 25è aniversari. Es 
desplegarà un cartell gegant amb un pastís. 

19:00 -19:15  Parlaments 
Intervindran els representants municipals i el president dels Geganters, 
en Carles Falp. 
Homenatge als membres veterans de la colla.  
 

19:15 -20:30 Actuació del grup Xaballa 
 

 



 

 
 
GEGANTERS de SANT CUGAT 

 

GEGANTERS de SANT CUGAT 
carrer Castellví, s/n (Casa de Cultura) 08172 Sant Cugat del Vallès. Tel. 654278290 

Properes activitats del 25è Aniversari: 
 

- Del 26 de maig al 3 de juny: Exposició ‘Gegants de Paper’ 

L'exposició recull un conjunt d'exemplars gràfics de diferents 
dibuixants i il·lustradors humorístics catalans que han tractat la temàtica dels 
Gegants al llarg dels segles XIX i XX.  

La mostra està formada per diverses seccions dedicades a setmanaris satírics 
com "El Cu-Cut!", "L'Esquella de la Torratxa", "La Tomasa" o "La Campana de 
Gràcia", diaris que amb les seves pàgines han mostrat part de la imatgeria 
popular com a mètode per criticar subtilment el sistema polític. 
 

- Dissabte, 3 de juny de 2012 – 19à Trobada de Gegants del Vallès Oriental i 
Occidental  

 
Desenes de gegants, gegantons i capgrossos del Vallès Oriental i el Vallès 
Occidental s’uniran un any més per participar a la Trobada Comarcal del 
Vallès. Es tracta d’una ocasió única per presenciar el ball de gegants “Ball a 
Vallès”, amb coreografia i música pròpies de la comarca. El ball l’efectuen els 
gegants de la Colla que ha organitzat la darrera trobada comarcal, juntament 
amb els gegants amfitrions. A més, la geganta de la ciutat organitzadora té 
l’honor de rebre la banda de Pubilla del Vallès. 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació, concertar entrevistes i conèixer tota la programació de l’Any Geganter 
consulteu el web www.gegantersdesantcugat.cat o contacteu amb 
info@gegantersdesantcugat.com. 

 


