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XVIII MOSTRA DE GEGANTS i 
II MOSTRA DE GRUPS FOLKLÒRICS 
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ACTES DISSABTE 
20 DE NOVEMBRE:

Organitzen: 

Col·laboren: 

17:00h PLANTADA DE GEGANTS,  
CAPGROSSOS I BESTIARI

-Plaça de la Vila- 

17:00h CRIDA A LA FESTA MAJOR- 
CERCAVILA DE GRALLERS

-Inici i final a la Plaça de la Vila- 

17:00h TALLER PER LA 
MAINADA

-Plaça de la Vila- 

18:15h MOSTRA DE BALLS I 
ENCESA DELS ELEMENTS DE FOC

-Plaça de la Vila- 

19:15h PASSEJADA PELS 
DIFERENTS CARRERS DE LA 

VILA
-Inici i final a Plaça de la Vila- 

20:00h ESCLAT FI DE FESTA
-Plaça de la Vila- 
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BUTLLETÍ SEMIPERIÒDIC D’INFORMACIÓ GEGANTERA DE SANT CLIMENT 
BENVINGUT SITU! 

El passat 10 de setembre, en motiu de la GEGANTADA 
2010! que vem celebrar a la nostra població es va donar a 
conèixer un nou membre de la família gegantera de Sant 
Climent. En Situ, el nebot de la Roser, va fer acte de 
prèsencia, amb una entrada esbojarrada a la Plaça de la 
Vila. La seva arribada va anar acompanyada pels versots 
que va recitar, i que no van deixar ningú indiferent: 
l’actualitat del nostre poble i de país, entitats i l’ajuntament 
van formar part del reguitzell de mots que, amb més o 
menys clemència, en Situ els va dedicar. 
Aquest nou gegantó, que mesura uns 3 metres d’alt, i pesa 
al voltant d’uns 25 quilograms, és del tipus de gegants 
coneguts com a manotes, és a dir, amb els braços lliures, i 
que poden donar una garrotada a qui s’apropi si no està 
prou atent. Ademés, té la peculiaritat de tirar aigua per la 
boca, podent ruixar a aquell qui gosi interposar-se en el seu 
camí.
La creació d’aquest nou gegantó ha anat a càrrec dels 
membres de la colla, amb la col·laboració especial 
d’Interfusta Olesa en la confecció del cavallet, en Rafael 
Quirantes en la restauració del cap, la Francisca Esteban en 
l’elaboració dels braços i la Lisa Molins, que ha elaborat la 
indumentària. Potser a aquells qui tingueu una bona 
memòria, la cara d’en Situ us sonarà; es tracta d’en Patufet, 
un dels antics capgrossos de la colla, que ha passat a millor 
vida després d’una restauració i que des d’ara mirarà la vida 
des d’una altra alçada. 

L’AGENDA 

del bon geganter 

20 de novembre – Festa Major 
Sant Climent de Llobregat 
 XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos 
 II Mostra de Grups Folklòrics 

21 de novembre – Tarda 

Rubí 
Concert de músiques de gegants 
commemoratiu del 25è aniversari de l’ACGC 

12 de desembre – Matí 

 Fira del Gall al Prat de Llobregat 

BEN RETRATAT! 

FES-TE GEGANTER/A! 
 
T’agradaria participar de la cultura popular 
catalana? 
T’agradaria formar part de la colla i conèixer 
gent nova? 
T’agradaria representar el nostre poble per tot 
el país? 
T’agradaria visitar i gaudir de les trobades 
geganteres i festes majors d’altres municipis? 
T’agradaria remenar les faldilles d’en Climent o 
la Roser? 
T’agradaria aprendre a tocar la gralla o el tabal? 
 

QUÈ ESPERES?! FES-TE GEGANTER! 
 

Pots enviar-nos un e-mail a... 
santcliment_llob@gegants.cat 

 
o trobar-nos a... 

http://webs.gegants.cat/santclimentdellobregat 
i cada dimecres al Casal de Cultura, a partir de 

2 quarts de 10 del vespre! 
 

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

RACÓ RODOLINAIRE 
 

Si no se li dóna bon jalo d’entrada 
és probable que el geganter faci vaga. 

 
En Climent i la Roser 

porten la gresca al carrer. 
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BUTLLETÍ SEMIPERIÒDIC D’INFORMACIÓ GEGANTERA DE SANT CLIMENT 
ANAR FENT 

La colla de Geganters i Grallers de Sant Climent continua la 
seva activitat arreu de pobles i comarques. Des del darrer 
mes de maig, en Climent, la Roser i la Llúcia, acompanyats 
de tota la colla han estat presents a... 

... la 34a Exposició de Cireres de 
Sant Climent va comptar amb la 
presència dels gegants del nostre 
poble que van presidir durant tot el 
cap de setmana la mostra de 
paneres al poliesportiu municipal. 
Per primera vegada, la Colla de 
Geganters i Grallers va participar a 
l’Exposició amb la seva pròpia 
panera, enguany dedicada a la 
celebració de l’ANY GEGANTER. 

... la Trobada de Gegants i 
Capgrossos de les Festes 
de Primavera de Sant 
Feliu de Llobregat on es 
van commemorar els 25 
anys de l’estrena dels 
gegants de la Ciutat, en 
Guillem d’Olorda i na 
Violant de Bar 

.

... la Trobada de Gegants i 
Capgrossos de Sant Cugat 
del Vallès, en motiu de la 
Festa Major de Sant Pere. 
Convidats pels geganters 
amfitrions, vem gaudir d’una 
animada cercavila pels 
carrers de la població que va 
acabar amb un ball davant del monestir on es van barrejar 
gegants, geganters, nens i nenes, pares i mares, i tot el 
públic assistent. 

... l’acte institucional de l’11 de 
Setembre, davant de 
l’Ajuntament, el qual començà 
amb una ballada de sardanes, 
seguida de la tradicional ofrena 
floral i closa, com bé s’escau 
en aquesta diada, amb la 
lectura del manifest i el Cant 

dels Segadors per part de tots els presents. 

... el 25è aniversari dels 
gegants de Collbató, en 
Mansuet i la Marta, en una 
lluïda festa que va omplir 
els carrers d’aquesta vila 
montserratina el passat 19 
de setembre, amb la 
presència de 25 colles 
geganteres vingudes de 
tot el país. 

... la I Trobada de Grallers del Baix Llobregat, el passat 30 
d’octubre a Sant Boi de Llobregat, en motiu de la 
celebració durant tot el cap de setmana dels actes de 
proclamació del gegant Manel de Casablanca · Sant Boi, 
com a gegant Hereu del Baix Llobregat. 

GEGANTADA 2010! 

El passat divendres 10 de setembre, la Colla de 
Geganters i Grallers de Sant Climent va organitzar la 
GEGANTADA 2010! una festa en la qual la participació de 
tots els climentons i climentones es feu ben palesa. A 
partir de quarts de 6 de la tarda, iniciàrem les activitats 
amb un seguit de tallers infantils per als més menuts: 

puzzles, 
retallables i 

dibuixos 
feren les 
delícies de 
tots els nens 
i nenes que 
hi van 
participar. A 
partir de dos 
quarts de 7 
de la tarda, 
les primeres 

colles
geganteres i de bestiari convidades a la festa van anar 
fent acte de presència a la Plaça de la Vila. Els gegants 
participants van anar captant l’atenció de petits i grans per 
la seva singularitat: la gegantona Rita de Castellbisbal, els 
Manotes del Tro de l’Hospitalet de Llobregat i els 
gegantons de la GegaNit de Vilassar de Dalt. Tots ells 
eren manotes o bé llançaven aigua. Ademés, vem 
comptar amb la participació del Drac de “La Cua de Drac” 
de Cornellà de Llobregat. Pels volts de les 8 del vespre, 
va fer acte de presència en Situ, el nou gegantó de Sant 
Climent, el qual no va deixar indiferent a ningú després de 
la seva aparició i els seus versots. Ell ens va convidar a 
tots a participar a la cercavila que seguidament tindria lloc 
pels carrers de la nostra població. Aquesta va constar en 
una barreja entre cercavila de gegants i correaigua, ja que 
els Manotes del Tro com el Drac de Cornellà es van 
encarregar de deixar ben xop a tot aquell qui se li 
apropés. Després d’un ball final conjunt a la Plaça de la 
Vila es va donar per conclosa la passejada i vem poder 
gaudir de la Fuetada Popular (sopar a base de pa amb 
tomàquet i fuet) que va organitzar la Colla Gegantera. 
L’èxit de participació fou rotund, ja que es van vendre tots 
els tiquets dels quals es disposava. Finalment, ben 
entrada la nit va començar la discoteca mòbil per als més 
engrescats. 
En resum, una jornada gegantera rodona, que va comptar 
amb una forta participació dels veïns de Sant Climent, a 
qui volem agrair de tot cor que surtin al carrer i participin 
de les festes, que amb esforç organitzem totes les entitats 
culturals de Sant Climent, amb l’afany de fer del nostre 
poble un poble viu i dinàmic, fomentant espais de trobada 
al voltant de la participació i de la cultura popular. 


