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Des de la colla de geganters i grallers de Navarcles, juntament amb la col·laboració d’altres entitats i persones del 

poble, s’organitzen dos tallers d’àmbit geganter: 

Construcció de capgrossos 

A partir de material reutilitzable, com caixes de cartró, els petits i no tant petits podran realitzarà la construcció 

dels seus capgrossos totalment personalitzats. 

 

Crea i pinta la teva careta 

Es facilitarà als inscrits un paper amb la fisonomia del Tinet, la Maria, el Claudi, el Boig i l’Shrek, per tal que cada 

participant pugui escollir el seu gegant preferit i es pugui crear i pintar una careta. 

 

 

QUI POT PARTICIPAR? Tot i que inicialment aquests tallers estan pensats especialment per nenes i nens, podran 

participar qualsevol persona que s’hagi inscrit prèviament. 

 

INSCRIPCIÓ: Les inscripcions als tallers es podran fer del 24 de desembre de 2018 al 27 de gener del 2019. Es 

realitzarà a través del web www.gegantsnavarcles.org, i seran totalment gratuïtes. 

 

DATES I HORARIS: Els tallers s’impartiran els tres primers caps de setmana de febrer. Depenent de la 

disponibilitat dels monitors i el número d’inscrits es realitzaran els divendres i/o dissabtes a la tarda. 

L’organització notificarà als inscrits els dies, horaris i ubicacions on s’impartiran els tallers. 

 

MONITORS I MATERIAL: Els tallers seran impartits per monitors, que podran ser de la pròpia colla, d’altres 

entitats culturals i juvenils o persones particulars. El material serà facilitat pels organitzadors. 

 

PARTICIPACIÓ TROBADA DE GEGANTS: El diumenge 17 de febrer de 2019 al migdia, tots els participants en els 

tallers podran acompanyar als gegants del poble dins la cercavila de la 37a trobada de gegants de Navarcles, 

portant les seves creacions. 

 

Per més informació podeu consultar la pàgina web dels geganters de Navarcles, www.gegantsnavarcles.org, o bé 

enviar un correu a navarcles@gegants.cat. 
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