
 

Colla de Geganters i Grallers de Sant Climent de Llobregat – santcliment_llob@gegants.cat – http://webs.gegants.cat/santclimentdellobregat 

LA GASETA 
-DEL- 

GEGANT 28 DE DESEMBRE DE 2012 

BUTLLETÍ PERIÒDIC D’INFORMACIÓ GEGANTERA DE SANT CLIMENT 

 
 

última hora 

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 
TINDRÀ NOUS GEGANTS EL 2013 

 
Coincidint amb la celebració dels 20 anys 

dels gegants vells, Sant Climent de 
Llobregat esterenarà uns nous gegants. 

En Climent i la Roser, gegants vells de la 
vila, estrenara un protocol que sols els 
permeterà actuar en poblacions amb 

menys de 4000 habitants. 

El cap de setmana del 15 i 16 de juny del 2013 
tindran lloc els actes centrals de celebració del 20è 
aniversari dels gegants de Sant Climent de 
Llobregat, en Climent i na Roser.  Un dels actes, que 
es preveu més especial, serà l’estrena de la nova 
parella de gegants que el concistori ja ha encarregat 
a un prestigiós mestre geganter del país. Malgrat 
que encara no es coneguin quins personatges 
representaran les dues noves figures, s’ha 
desvetllat que aquests es remuntaran als orígens de 
la mil·lenària vila de Sant Climent. 
Al llarg dels propers mesos s’aniran coneixent més 
detalls sobre aquest esdveniment. Coincidint amb 
l’Exposició de Cireres, que se celebra el darrer cap 
de setmana de maig a Sant Climent de Llobregat, es 
realitzarà una votació popular  per decidir-ne els 
noms. El que sí ja ha trascendit, és que, si la Junta 
Directiva de l’Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya ho aprova, en Treball i na Cultura, 
gegants de Catalunya, conjuntament amb en 
Climent i na Roser, actuaran com a padrins de la 
nova parella. 
Dintre del 
pressupost 
municipal pel 
2013 ha estat 
aprovada una 
partida per 
aquesta 

despesa, que dintre de les prioritats del municipi, 
com tenir un institut d’educació secundària propi, 
o un poliesportiu cobert, s’ha vist com la més 
viable. 
S’està treballant, per poder estrenar 
conjuntament amb les noves figures, un protocol 
per als gegants vells, que en garanteixi la 
conservació i alhora la seva dignitat i solemnitat. 
És per aquest motiu que es limitaran les seves 
sortides a actes propis de la vila i a actuacions en 
municipis de menys de 4000 habitants, com a 
mesura de pressió per evitar els creixement 
urbanístic de la pròpia vila. En paraules del cap de 
colla “som conscients de la gran importància que 
aquests gegants tenen per a tots els climentons i 
climentones, és per això que, tot i que ara no cal 
patir gaire, a causa de la crisi econòmica, estem 
segurs que els polítics de la nostra vila vetllaran 
per evitar que el poble creixi desmesuradament, 
cosa que comportaria la impossibilitat que els 
gegants vells de la vila poguessin sortir a ballar i a 
fer els delits de grans i petits.” 
Les primeres reaccions polítiques ja s’han fet 
evidents: s’ha iniciat una campanya de 
repartiment d’anticonceptius entre la gent jove 
del poble, en edat de procrear, per evitar que el 
creixement natural de la població provoqui la 
superació del límit d’habitants estipulat al futur 

protocol dels gegants vells de la vila. 


