
Enguany comptarem amb la 
participació de 25 gegants i una 
vintena de capgrossos.

GEGANTS

Els de la Ciutat, els de l'escola 
Mare de Déu de l'Assumpció, els 
de l'escola Lola Anglada, els de 
l'escola Ventós-Mir, els de 
l'escola Joan Coret, els dels 
Salesians, els de la Colla de 
Geganters de Badalona, els del 
barri de Pomar i els de l'escola 
Joan Maragall.

CAPGROSSOS

els vells de la Ciutat, els nous de 
la Ciutat, els dels Salesians, els 
de l'escola Lola Anglada i els de 
l'escola Mare de Déu de 
l'Assumpció. 

Trobareu més informació a:
www.gegantsbadalona.org

O bé a través de l’etiqueta de 
Twitter: #FiraGegantsBDN

Amb el suport de:



MATÍ

11:00 h. Inauguració de la Fira. 
Donarem el tret de sortida a una 
jornada carregada d’activitats.

11:00 h. Tallers. Al llarg del matí 
podreu fer-vos un capgròs, una 
miniatura d’un gegant, les 
vostres pròpies xapes i punts de 
llibre, pintar dibuixos, aprendre 
a enfaixar-vos i portar gegants.

13:00 h. Concert de gralles (al 
Racó d’en Gual). Els grallers i 
caixers de les colles ens oferiran 
un concert per gaudir de les 
músiques que acompanyen als 
gegants.

TARDA

17:00 h. Passejada de gegants i 
de capgrossos. Plaça de la Vila, 
Mar, Soledat, Lleó, Pietat, 
Canonge Baranera, Sant 
Francesc d'Assís i Rambla.

17:45 h. Ballem! Vine a ballar 
amb els gegantons i els 
capgrossos. Aprendrem danses 
tradicionals perquè tots i totes, 
petits i grans, gaudim d'una 
tarda d'octubre a la fresca.

18:30 h. Mostra de balls de 
gegants i de capgrossos. Les 
diverses entitats faran els balls 
propis de cadascuna de les 
parelles de gegants i de les 
diverses comparses de 
capgrossos. 

La mostra de balls i la Fira 
acabaran amb un ball conjunt: 
“El Valset de Badalona.

AL LLARG DE TOT EL DIA

Mostra de figures festives.  
Podreu veure totes les figures 
plantades a la Rambla, amb 
informació de cadascuna d’elles. 
A més, si sou atrevits i atrevides, 
fins i tot podreu posar-vos un 
capgròs o aixecar un gegant.

Paradetes de les colles. Hi 
trobareu informació sobre les 
diverses entitats i marxandatge 
relacionat amb el món dels 
gegants i dels capgrossos.
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