Programa
XX Vila Gegantera Gironina

Dissabte 15 de juny

Diumenge 16 de juny

10.00 h

Rebuda de les colles geganteres als
punts d’informació ubicats a la plaça de Pere
Torrent i al Pavelló Municipal d’Esports de
Lloret

8.00 h

Matinades: Els grallers de Lloret i els seus convidats faran aixecar a tot el
poble per fer saber que se celebren els 20 anys de Vila Gegantera. Així que
desperta’t i espavila’t... Surt al carrer!
(a la plaça de l’Església i carrers del centre de la vila)

Activitats ludicoculturals per als geganters:

09.00 h

Gran plantada de gegants al llarg del passeig d’Agustí i Font, amb
esmorzar geganter a es Trajo d’en Reyné
(esmorzar a la platja de Lloret)

Del 10 al 23 de juny
Obertura de les exposicions:

- Visites al Museu Obert de Lloret (MOLL)
-Realització d’un vilapintagegants per als
més menuts a la plaça de Pere Torrent
-Activitats per als mes petits a la plaça de
Pere Torrent

Concurs de dibuix a les escoles i instituts de Lloret de Mar: “Lloret de Mar, XX Vila
Gegantera. Un Lloret ple de gegants”, a El Puntet de Lloret de Mar
Exposició: “Gegants d’arreu dels Països Catalans” de l’arxiu Ferragut, de l’Eloi Miralles
i Jordi Miralles de Vilafranca del Penedès, als aparadors de les botigues de Lloret de Mar

16.30 h

19.30 h

21.00 h

Cercavila inaugural de la Vila
Gegantera amb els gegants,
gegantona i capgrossos de Lloret
de Mar i els seus grallers
(a l’avinguda de Frederic Mistral –
carrer del Carme – carrer de Sant
Pere – plaça de l’Església – carrer
de Cervantes i plaça de la Vila)
Pregó inaugural de la XX Vila
Gegantera a càrrec de Pilarin
Bayés i entrega de premis del
concurs de dibuix escolar
(a la Sala de Plens de l’Ajuntament)

21.30 h

Ofrena floral per part dels
geganters i grallers als patrons de
la vila
(a l’església parroquial)

21.45 h

Repic general de campanes de
Festa Major i enlairada de coets
(al campanar de l’església
parroquial)

10.00 h

Benvinguda gegantera! Alguna cosa es mou a la vila de Lloret de Mar.
Què deu ser? Veniu i ho veureu. Serà una experiència inoblidable, des del
Museu del Mar
(a l’Oficina de Turisme - Es Trajo)

11.00 h

Inici de les macrocercaviles: dues cercaviles ens faran arribar a la plaça
de Pere Torrent

Plantada de gegantons i capgrossos
(al passeig de Manel Bernat)

A continuació...
Concurs d’havaneres de geganters: per tal d’amenitzar la festa farem
una gran cantada d’havaneres amb la participació de les colles geganteres al
mateix passeig de Manel Bernat, a la Roca d’en Maig.

Divendres 14 de juny

- Es farà una foto de cada colla participant davant del Museu del Mar

18.00 h

Cercavila de gegantons, capgrossos i grallers
(des del mirador dels Campions – avinguda de Just Marlès – carrer de Santa
Cristina – plaça del Carme – carrer de Sant Romà – plaça de l’Església –
carrer de Sant Pere – carrer del Torrentó fins a la plaça de Pere Torrent)

19.30 h

Arribada a la plaça de Pere Torrent i presentació de les colles participants

20.00 h

Mostra de balls de gegants, gegantons i capgrossos per part d’algunes
colles convidades
(a la plaça de Pere Torrent )

21.00 h

Sopar de germanor de colles geganteres a la carpa coberta de l’escola
Pere Torrent

22.30 h

Sardanes per la Vila Gegantera:
algunes de les sardanes estaran
dedicades a gegants i colles
geganteres
(a la plaça de l’Església de Sant Romà)

22.30 h

Nit de Revetlla amb el grup Reclam
i acabament de festa amb la ballada
de capgrossos
(al sorral de la carpa de l’escola
Pere Torrent)

- Cercavila de color verd: al passeig marítim, plaça de la Vila, carrer de
Cervantes, carrer de Sant Pere, carrer del Torrentó i plaça de Pere Torrent
- Cercavila de color taronja: al passeig d’Agustí i Font, avinguda de Just
Marlès i plaça de Pere Torrent

Actes
centrals
Diumenge 16 de juny
12.30 h

Arribada de les colles geganteres participants
(a la plaça de Pere Torrent)
Actes protocol·laris: presentació
a la vila de Lloret i parlaments
Actes de traspàs del títol de
Vila Gegantera de la vila de
Palamós (Vila Gegantera 2012)
a la vila de Lloret de Mar (Vila
Gegantera 2013). Intercanvi de
faixes entre les dues colles i posada
de faixa i banda als gegants de
Lloret de Mar.
Ball de gegants de les comarques
gironines
Descoberta del monument en
reconeixement a la Vila de Lloret de
Mar com a XX Vila Gegantera
Homenatge a les 20 poblacions que han estat Vila Gegantera
Entrega de records a totes les colles participants
Ballada final de tots els gegants, gegantons i capgrossos

14.30 h

Gran dinar de germanor amb final de festa, a la pista annexa de l’escola
Pere Torrent

I fins a la propera...
Us ho perdreu?
Veniu a Lloret a veure el que hem preparat
Us hi esperem!

