
LLINARS DEL VALLÈS

Gran seIecció d’embotits artesans 
deIs Pirineus i... 
Pernils ibèrics de glà procedens de 
Huelva.
Tapes variades i plats combinats.

DISPOSEM DE CARTA DE VINS 
Carrer Anselm Clave, 18 (zona centre) Sant Celoni - Tel. 635 529 251
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Sant Pere dóna 
a conèixer el 
seu patrimoni 
medieval amb 
visites guiades

(Pàgina 53)

L’empresa 
Stimulo parla 
sobre disseny 
en una fira a la 
Xina

(Pàgina 52)

Llinars 
recupera cases 
senyorials per 
a equipaments 
municipals

(Pàgina 51)

Sant Pere 
perseguirà els 
amos d’animals 
amb conductes 
incíviques

(Pàgina 50)

La Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni celebra el seu 30è aniversari

Els gegants estan de celebració

sant Celoni

Laia Coll

En Martí i la Maria del Puig, 
els gegants de Sant Celoni, 
estan de celebració per-
què, aquest any, la Colla de 
Geganters i Grallers de Sant 
Celoni fa 30 anys d’història. 
Durant aquests trenta anys 
“un col·lectiu de totes les 
edats ha fet gaudir tothom”. 
A toc de gralla i al ritme 
dels balls dels gegants, però 
també fent moltes altres acti-
vitats culturals i lúdiques, la 
Colla Gegantera s’ha conver-
tit en un referent en el món 
català. També han tingut 
temps per convertir els seus 
gegants en uns esportistes 
gairebé d’elit, pujant cims 
com el Canigó, el Montseny 
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Jordi Deumal, president de la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni amb els caps dels dos gegants que s’estan restaurant actualment

i el Puigmal, fer una traves-
sia fins a Montserrat o fent 
155 quilòmetres del Camí de 
Sant Jaume. “Són trenta anys 
de moltes mogudes i és una 
satisfacció molt gran veure 
el que s’ha assolit”, explica 
el president de la Colla, 
Jordi Deumal. Fins i tot, la 
Colla ha entrat en el llibre 
de Record Guinness aplegant 

105 colles geganteres i més 
de 4.000 persones l’any 1989, 
quan Sant Celoni va ser ciu-
tat gegantera.  

El proper mes de setem-
bre, serà el punt àlgid de 
l’aniversari de la colla. El dia 
3 hi haurà l’acte central, en 
el qual s’aplegaran totes les 
persones que han fet possi-
ble que la colla seguís viva i 

amb un sopar de germanor 
i un visionat de fotografies 
i vídeos es recordaran els 
moments més emblemàtics i 
emotius. El diumenge dia 4, 
els actes seguiran, i conjunta-
ment amb tots els gegantons 
de les escoles, en Martí i la 
Maria del Puig pujaran fins 
al turó de la Mare de Déu. 
Ja el dia 9, la colla donarà 

el tret de sortida de la festa 
major oferint el pregó d’inici 
“si és que l’acabem trobant”, 
diu, amb un to misteriós i de 
sorpresa, el president de la 
colla. 

Diumenge, com a acte cen-
tral de la festa, hi haurà la 
cercavila amb els gegants, el 
gegantó, la Cuca i els 10 cap-
grossos de la colla. A l’acte 
també hi assistiran 8 colles 
convidades que ajudaran a 
animar la gran cercavila dels 
30 anys dels gegants.

Actualment, l’entitat, 

que compta amb unes 50 
persones, és una de les més 
actives del municipi i “és un 
exemple perfecte per a tots 
els que sentim la necessitat 
de fer coses, de moure’ns, de 
compartir i a la vegada enri-
quir culturalment el nostre 
poble i fer una mica més ale-
gre la vida de la gent que ens 
envolta”, explica Deumal. 

La Colla va néixer l’any 
1981 i la primera sortida 
la van fer a Sant Esteve de 
Palautordera. En Martí i la 
Maria del Puig, però, ja hi 
eren des de feia molts anys. 
Van ser creats el 1963 i l’any 
1996 va néixer en Jordi Mau, 
el gegantó, en homenatge al 
president actual, que llavors 
era cap de colla i també a 
tots els geganters “pels quals 
només tinc la paraula agraï-
ment per l’esforç, el treball, 
la dedicació i, el que és més 
important, la il·lusió”, diu 
Deumal. 

Aquests dies els gegants 
estan sent reparats d’algunes 
parts malmeses per sortir 
ben lluents a la festa major.

Els gegants de 
Sant Celoni es van 
construir l’any 
1963 i el gegantó el 
1996

Palautordera 
planeja ampliar 
les zones 
d’horts urbans 
familiars

(Pàgina 50)


