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LA GASETA 

-DEL- 

GEGANT ABRIL 2010  Nº 1 

BUTLLETÍ PERIÒDIC D’INFORMACIÓ GEGANTERA DE SANT CLIMENT 

 
 
FENT CAMÍ 
 
Ja portem prop de 4 mesos d’aquest nou any, i els 
gegants de Sant Climent ja n’han fet de les seves. En 
Climent, la Roser i la Llúcia, amb tota la colla de 
geganters i grallers, han estat presents a... 
 

...la cloenda de l’Any Amades, per la 
diada de Sant Antoni. Malgrat la pluja, 
l’acte, que es celebrà de forma 
simultània a diferents poblacions 
catalanes, es va poder desenvolupar 

amb normalitat. Lectura del manifest, enlairada de 
globus i una breu ballada dels nostres gegants que 
serví de colofó. 
 
...la Trobada de Gegants de Sant 
Vicenç dels Horts, en motiu de la 
Festa Major petita d’aquesta vila. 
 

...la 5a Trobada de Gegants del 
Delta del Prat de Llobregat. Tot i 
que no hem faltat mai a visitar 
aquesta vila, aquesta era la 
primera ocasió en què ho fèiem 
convidats per l’Associació 

Gegantera Delta. 
 
...les Festes de Primavera de 
l’Hospitalet de Llobregat. Organitzada 
per la Coordinadora de Geganters de 
l’Hospitalet, la trobada va reunir 
gegants vinguts d’arreu de Catalunya. 
 
A TOC DE GRALLA I ASE 
 
Com ja és tradicional, els Grallers de Sant Climent van 
participar a la Festa dels Tres Tombs, el passat 21 de 
Març. Els grallers van haver d’afrontar les adversitats 
que un acte d’aquestes característiques comporta: les 
crítiques musicals dels animals participants, les 
corredisses d’aquells més esverats, i la manca de 
control intestinal d’alguns dels esmentats companys 

de festa. Tot i aquests 
inconvenients, els grallers vem 
tenir l’oportunitat de tocar davant 
de tot el public assistent, en una 
Plaça de la Vila a vessar. 

 
 

L’AGENDA 

del bon geganterdel bon geganterdel bon geganterdel bon geganter    
 
22 i 23 de Maig 
 XXXIII Exposició de Cireres 
 
29 de Maig – Tarda 

25è Aniversari dels Gegants de Sant Feliu 
de Llobregat 

 
26 de Juny – Tarda 

Trobada de Gegants i Capgrossos de Sant 
Cugat del Vallès 

 
18 de Setembre – Tarda 

25è Aniversari dels Gegants de Collbató 
 
20 i 21 de Novembre – Festa Major 
Sant Climent de Llobregat 
 XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos 
 II Mostra de Grups Folklòrics 
 
12 de Desembre – Matí 
 Fira del Gall al Prat de Llobregat 

 
 

ASSAJOS DE GRALLA 
 
Dilluns de 6 a 7, al Casal 
de Cultura 
Dimecres de 2/4 de 10 a 
11, al Casal de Cultura 
Divendres de 7 a 2/4 de 
9, a la Sala de Cal Marí 
 
 

BEN RETRATAT! 

 

 
Santa Coloma de Gramenet  

Reus  

Les Franqueses del Vallès  

Cervera  

L’ENQUESTA! 
A aquestes alçades ja hem 
rebut 4 invitacions per al 
Setembre del 2011. Així 
doncs, la pregunta és la 
següent: 

On us agradaria participar amb els gegants de Sant Climent pel setembre de 2011? 

SANTCLIMENT||||DECIDEIX 
on vol que vagin els seus gegants 

VOTA! 

RACÓ RODOLINAIRERACÓ RODOLINAIRERACÓ RODOLINAIRERACÓ RODOLINAIRE    

    
Eus el treball més faldillerEus el treball més faldillerEus el treball més faldillerEus el treball més faldiller,,,,    
el bon ofici de geganter.el bon ofici de geganter.el bon ofici de geganter.el bon ofici de geganter.    

    
Gralla sonantGralla sonantGralla sonantGralla sonant    
veí gemegantveí gemegantveí gemegantveí gemegant    

 


