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Notícies

Què saps dels Geganters de Lliçà 
d'Amunt?

Durant  aquests  vint-i-cinc  anys  per  la  colla  de 
gegants de Lliçà d’Amunt han anat passant molts 
geganters.

Tot  va  començar  un  bon  dia  quan  Roser  Nadal, 
consellera de cultura en aquell moment, va pensar 
que s’havien de crear uns gegants pel nostre poble, 
per  això  es  va  posar  en contacte  amb en Xavier 
Peces i  amb els altres  membres de la colla, com 
Carlos Salas, Jorge Salas, Joan Vilardebó, Llorenç 
Benet i Josep Ferrer…Llavors van ser ells qui es van 
cuidar  de  fer  els  motlles  dels  gegants  i  els  seus 
vestits, donant així vida a dos grans personatges en 
Baldiri  i  la Quitèria ,  que van ser  batejats  el 20 
d’octubre  del  1985,  els  seus  padrins  van  ser  els 
Gegants  d’Aiguafreda  els  quals  van  ensenyar  els 
geganters de Lliçà com fer ballar els gegants. 

En Baldiri i la Quitèria

En Baldiri mesura 4,20 m i pesa 68 kg, la Quitèria 
mesura 4,20m. i pesa 70 kg. Els noms d’aquests dos 
personatges  són  el  de  les  campanes  del  nostre 
campanar.  A  més,  també  es  van  crear  els 
capgrossos, formats per l’ovella, la gallina, el gall i 
els conills.

Al cap d’uns quants anys en Baldiri i la Quitèria ja 
eren  grans,  llavors  Ramon  Aumedas  el  10  de 
setembre del 1992, va donar vida a en Julià i a la 
Montserrat. Els seus padrins van ser els Gegants de 
Lliçà de Vall i d’Andorra. En Julià mesura 3,80 m i 
pesa  37  kg  i  la  Montserrat  mesura  3,80m i  pesa 
38  kg.  En  Julià  i  la  Montserrat  representaven  i 
representen la joventut del poble de Lliçà d’Amunt.

La Montserrat i en Julià

Al 2005, Xavi Solís, va crear un gegantó el qual va 
anomenar  Xavi  Calamar.  El  seu  bateig  va  ser  el 
2005 i els seus padrins van ser els Gegants de Lliçà 
de  Vall  i  Sta.  Eulàlia  de  Ronçana.  Xavi  Calamar 
mesura 2m i pesa 15 kg.

Sortides 2009 
Durant tot l’any els gegants de Lliçà visiten 
diferents pobles de Catalunya, França i Espanya. 
Aquestes són les sortides del 2009: 
5 gener: Cavalcada reis Lliçà d’Amunt 
31 gener: Mitja Marató Granollers 
21 febrer: Carnestoltes Lliçà d’Amunt 
8 març: Trobada gegantera Sta. Perpétua de la 
Moguda 
1 maig: Trobada gegantera Taltaull (França) 
30-31 maig: Ciutat gegantera a Tàrrega 

21 juny: Trobada gegantera Barcelona la Marina 
4 juliol: Trobada gegantera Lliçà de Vall 
5 juliol: Trobada gegantera comarcal Barberà del 
Vallès 
6 agost: Trobada gegantera Sta. Coloma de 
Queralt 
12-13 setembre: XXVè aniversari Colla Lliçà 
d’Amunt 
27 setembre: Trobada gegantera Vallgorguina 
4 octubre: Argelès-sur-Mer 
10-11 octubre: Fira món geganter a Cassà de la 
Selva

http://webs.gegants.cat/llicadamunt/2008/12/31/sortides-2009/

	Sortides 2009                                     Durant tot l’any els gegants de Lliçà visiten diferents pobles de Catalunya, França i Espanya. Aquestes són les sortides del 2009:                     5 gener: Cavalcada reis Lliçà d’Amunt                31 gener: Mitja Marató Granollers                     21 febrer: Carnestoltes Lliçà d’Amunt                 8 març: Trobada gegantera Sta. Perpétua de la Moguda                                                              1 maig: Trobada gegantera Taltaull (França)    30-31 maig: Ciutat gegantera a Tàrrega            21 juny: Trobada gegantera Barcelona la Marina 4 juliol: Trobada gegantera Lliçà de Vall             5 juliol: Trobada gegantera comarcal Barberà del Vallès                                                                6 agost: Trobada gegantera Sta. Coloma de Queralt                                                           12-13 setembre: XXVè aniversari Colla Lliçà d’Amunt                                                          27 setembre: Trobada gegantera Vallgorguina     4 octubre: Argelès-sur-Mer                               10-11 octubre: Fira món geganter a Cassà de la Selva

