
 

 

 

 

 

 

Benvolgudes entitats, associacions i escoles, 

Som el Grup de Geganters de Terrassa. Com bé sabeu els propers dies 18, 19 i 20 de 
setembre d’enguany Terrassa serà proclamada XXXena Ciutat Gegantera de 
Catalunya. Rebre aquesta distinció convertirà a la ciutat en capital del món geganter i 
de la cultura popular catalana en general.  

Dins dels actes que estem organitzant hi ha una exposició d’imatgeria popular de la 
ciutat. En aquesta mostra voldríem reunir la màxima quantitat de figures de les diferents 
colles, associacions de barris, escoles, entre d’altres. Aquesta seria una gran ocasió per 
gaudir de la presència de tota aquesta imatgeria dins el mateix espai expositiu, la Sala 
Muncunill. 

L’exposició té diferents finalitats. La primera, servir d’aparador per a la ciutadania i per 
a tothom que visiti la nostra població de tot el patrimoni festiu que tenim. El segon 
objectiu és donar visibilitat a totes aquelles figures que actualment es troben en desús i 
sense portadors, per a que no caiguin en l’oblit. I el tercer i no per això menys important, 
crear vincles de les colles de la ciutat amb colles foranies, possibilitant intercanvis i 
actuacions en un futur. 

La inauguració de l’exposició serà el dia 8 de setembre al vespre. Durant unes setmanes 
abans  les figures que formin part de la mostra, hauran d’anar arribant al museu .  Per 
aconseguir el màxim d’ordre i organització per al trasllat i arribada de les figures, ens 
posarem en contacte amb vosaltres per concretar el dia i l’hora. L’exposició romandrà 
oberta al públic fins el dia 21 de setembre. Si durant aquells dies alguna colla té alguna 
sortida, ens ho hauria de comunicar per tal de que puguin retirar la figura durant aquell 
acte i després la retornin a l’exposició. 

Per a les figures participants, trobareu adjuntat a aquesta carta, un formulari d’inscripció 
per omplir amb les dades de la imatgeria per tal de elaborar les fitxes i tenir la informació 
necessària dels participants. 

Pel que fa als gegants, gegantons i gegantets de les diferents entitats i escoles, estan 
convidats a participar en una cercavila el divendres 18 que començarà a la mateixa 
Plaça Didó, passarà pel carrer de la Rasa, Sant Pere, Font Trobada, Raval de 
Montserrat, on faran una passejada de lluïment, carrer del Peix, Rasa amunt fins acabar 
de nou a la Plaça Didó. Un cop arribin al final, es tornaran a col·locar dins de l’exposició. 

Pel que fa al bestiari, la seva participació s’inclouria dins l’espectacle d’obertura de la 
festa, al Raval de Montserrat. Més endavant us donarem més informació de l’acte. 

Esperem que prengueu part d’aquesta gran festa de la nostra ciutat i que entre tots i 
totes fem història. Moltes gràcies!                   

Grup de Geganters de Terrassa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes de la XXXena Ciutat Gegantera de Catalunya a Terrassa 

Dimarts 8 de setembre: 

20:00 - Inauguració exposició d’imatgeria, a la Sala Muncunill. 

Divendres 18 de setembre: 

17:00 - Xocolatada infantil i espectacle de màgia, a la plaça Vapor Ventalló. 

18:00 - Cercavila d’Imatgeria Terrassenca, inici a la Plaça Didó. 

19:00 - Acte institucional i reconeixements, a la sala de plens de l’Ajuntament. 

20:00 - Pregó i espectacle, al Raval de Monserrat. 

20:45 – Inauguració del monument de Ciutat Gegantera, a la Plaça de la Torre del 
Palau. 

21:30 – Sopar, a l’escola Pia. 

23:00 – Concert, al pati de l’escola Pia. 

Dissabte 19 de setembre: 

10:00 – Activitats infantils i paradetes, al Parc de Sant Jordi. 

12:00 – Inauguració de l’exposició fotogràfica, a la Casa Soler i Palet. 

14:00- Dinar, a l’escola Pia. 

15-17:00 – Arribada i plantada dels gegants i gegantons, al Parc de Sant Jordi. 

17:00 – Mostra de balls, a l’era de la Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi. 

18:00 – Cercaviles, sortida des d’el Parc de Sant Jordi. 

21:00 – Sopar, a l’escola Pia 

23:00 – Concerts, als Parc dels Catalans. 

 



Diumenge 20 de setembre: 

8:00 – Matinades, pels carrers del centre de la ciutat. 

9:00- Esmorzar i plantada de gegants, en diferents punts propers al Parc de 
Vallparadís. 

11:30 – Cercaviles, diferents recorreguts que confluiran al parc de Vallparadís. 

13:30 – Acte de traspàs, a la carpa del parc de Vallparadís 

14:30 – Dinar, a Can Jofresa. 

 


