GEGANTERS de SANT CUGAT

L’Aplec de Sant Medir serà el toc de sortida d’una important temporada
gegantera amb la celebració del XXX Aniversari com a plat fort
A més dels actes de celebració del XXX aniversari, aquest 2017 Sant Cugat acollirà la VI
Cercavila d’Escoles, la XXIII Trobada Comarcal de Gegants del Vallès, i un concurs
fotogràfic a Instagram amb quatre convocatòries
Sant Cugat, 27 de febrer de 2017- El proper divendres 3 de març, els Gegants de Sant
Cugat participaran en el tradicional Aplec de Sant Medir, copatró de la ciutat, juntament amb
altres entitats de cultura tradicional de Sant Cugat. Els gegants Joan i Marieta acompanyats
dels gegantons la Salut i el Monjo, iniciaran la sortida a peu a dos quarts de 9 del matí des
de la plaça d’Octavià. L’arribada a l’ermita de Sant Medir està prevista cap a dos quarts
d’una del migdia.
La celebració de l’Aplec de Sant Medir, serà l’inici d’un any en que els Geganters de Sant
Cugat celebraran el XXX Aniversari dels Gegants de Sant Cugat La festa de celebració es
concentrarà en el cap de setmana del 27 i 28 de maig i un dels actes centrals serà la XXIII
Trobada Comarcal de Gegants del Vallès que Sant Cugat celebrarà per 2a vegada.
Una altra de les activitats destacades d’aquest 2017 serà la celebració de la VI Cercavila
d’Escoles, el diumenge 7 de maig. La Cercavila, que se celebra cada 2 anys, està
organitzada pels Geganters de Sant Cugat i l’Ajuntament de la ciutat i està previst que
aquest any hi participin 15 centres educatius.
La tercera activitat important dels geganters per aquest any serà la convocatòria d’un
Concurs de Fotografia a Instagram amb quatre cites independents: Sant Medir, la VI
Cercavila d’Escoles, els actes de celebració del XXX Aniversari de la Colla i la Festa Major
de Sant Cugat. Les bases del concurs es poden consultar al web de l’entitat
(gegantersdesantcugat.cat) i al facebook (facebook.com/gegantsdesantcugat)
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Cercaviles geganteres arreu del país
A més d’aquestes importants celebracions, els Geganters de Sant Cugat també
participaran en cercaviles organitzades per altres entitats dins i fora de la ciutat. De fet la
primera cita del 2017 va ser el passat 12 de febrer a la població de Navarcles per
participar en la XXXV Trobada de Gegants i Capgrossos de la població.
El dissabte, 11 de març, participaran a la Diada Bastonera organitzada pels Bastoners de
Sant Cugat dins dels actes de celebració del seu XXV Aniversari. Per commemorar
aquesta festa, del 4 a l’11 de març el Joan i la Marieta vestiran les robes típiques dels
Bastoners de Sant Cugat.
El diumenge,19 de març, es desplaçaran fins a Manresa per prendre part en la XXVII
Trobada de Gegants i Capgrossos de Poble Nou de Manresa.
El dissabte, 8 d’abril, gegants i geganters aniran fins a Piera per participar en la XXII
Trobada de Gegants i Capgrossos.
El dissabte, 6 de maig, la cita serà a Sant Cugat, a l’”Encabronada” que cada any
organitzen els Diables de Sant Cugat. El Joan i la Marieta, com ja es habitual, per a
l’ocasió lluiran els seus vestits de diable i diablessa.
Diumenge, 18 de juny, els gegants viatjaran fins al barri de Fort Pienc de Barcelona per
col·laborar en els actes programats dins la II Trobada de Gegants amb Diversitat
Funcional, enguany amb l’Ocellaire de l’Eixample.
Després de la participació en els actes de la Festa Major de Sant Cugat, el 22 de juliol la
colla es desplaçarà fins a la comarca del Tarragonès per desfilar en la Trobada de
Gegants i Capgrossos de Riera de Gaià.
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El 2 de setembre serà el torn de Palafolls ja que la població del Maresme organitzarà la
IX Trobada de Gegantera.
Una de les darreres sortides de l’any serà a Sant Carles de la Ràpita, al Montsià, el
dissabte 16 de setembre.
A més de totes aquestes sortides, els Geganters de Sant Cugat també participaran en els
actes de l’11 de setembre que se celebraran a la nostra ciutat, a la Festa Major de
Valldoreix el 17 de setembre i al tradicional Aplec de la Salut el 12 d’octubre.
Hi ha programades més activitats que encara no disposen d’una data definitiva i de les
que anirem informant en els propers mesos.
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