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després d’un any d’aquella Trobada Gegantera aigualida en què la pluja ens va
aixafar la guitarra, ja tornem a ser aquí! Amb més ganes que mai hem assajat i
repassat tots els nostres millors balls, hem treballat de valent, hem tornat a
convidar gegants vinguts d’arreu del país i, fins i tot, de forasters; i és que no
volem res més que us ho passeu el màxim de bé amb els vostres Gegants.
Aquest any ja en són 30 de trobades de gegants a la nostra Vila i 30 de colla
gegantera! Però no hauríem arribat fins aquí sense l’estima i les ganes de rauxa
d’un poble que ens ha seguit i ens ha fet encara més únics, més gegants.
Us convidem a endinsar-vos en aquest fantàstic llibret que esteu llegint per
descobrir quins convidats ens visiten en aquesta XXX Trobada Gegantera, us
serà una bona eina per poder anar seguint la cercavila pam a pam i tots els
gegants que hi van desfilant, gràcies a les divertides il·lustracions dels valencians Ceballos&Sanabria.
Així doncs, esperem que gaudiu molt d’aquesta celebració dedicada a tots
vosaltres
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www.gegantsmolins.cat/verkami

30 anys de colla donen per molt. Va ser tanta la il·lusió dels inicis que
fins i tot varen néixer dos gegants: en Bernat i la Candelera. Ells, els
Gegants Nous, han anat creixent amb tots nosaltres i s’han guanyat un
lloc al cor de molts nens i nenes al llarg dels seus 27 anys. Ells també
ens han representat com a molinencs arreu dels pobles i ciutats que
han visitat, han remenat les faldilles amb solera i han fet d’ambaixadors del nostre tarannà durant tots aquests anys.
Ara els ha arribat el moment de fer un canvi important. Els seus
vestits actuals estan malmesos pel pas dels anys i en necessiten uns de
nous que els retornin l’esplendor que han tingut sempre. Per aquest
motiu, la colla gegantera llencem un projecte de micromecenatge
mitjançant Verkami perquè tots aquells que us estimeu els Gegants
Nous i teniu ganes d’ajudar-los hi pugueu posar el vostre granet de
sorra que, de ben segur, serà una gran ajuda. Estigueu atents al web
gegantsmolins.cat/verkami

Actes per aquesta

festa
major
Dissabte 26 de setembre
18.00h

Passada dels Gegants Nous

Gegants arribats de més lluny de les nostres fronteres ompliran els carrers amb les seves dances i les seves melodies caracteristiques. Un moment perfecte per poder gaudir sense
presses de les danses singulars dels Gegants d’Ablitas
(Navarra) i dels Gegants de Torrejon de Ardoz (Madrid),
sempre amb els amfitrions de l’acte, en Bernat i la Candelera,
els Gegants nous, i del gegantó Molinenc al so de la música
de “Xalocs, Grallers de Reus”.
Recorregut: Plaça de la Vila, c/ Rafel de Casanovas,
Plaça del
Mercat, Escaletes del Mercat, c/ Major, Plaça de la Vila,
c/
Rafael de Casanova i Pati del Palau.

tembre

Diumenge 27 de se

30a Trobada de Gegants

i Capgrossos

Arriba el moment més espectacular dels gegants dins de la
nostra Festa Major, quan tots els Gegants que han estat
convidats per celebrar aquest aniversari trepitgen els carrers
de la vila per omplir-los de balls, músiques i color. És un dels
pocs moments on es poden veure ballar junts els quatre
gegants de la vila en el seu màxim esplendor, amb l’acompanyament músical de “Xalocs, Grallers de Reus” i “Grallers de
l’Amor”.
En arribar a la plaça de la vila, el grup vilanoví Gormandells
amenitzarà amb música en directe l’entrada de tots i cada un
dels Gegants participants a la trobada, que clourà amb un
espectacular ballada conjunta de tots els gegants i un Esclat
final de festa.
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Dimarts 29 de setembre

Tronada per anar a cercar
el ram de la Geganta

Enmig de traques, trons i les musiques de “Xalocs, Grallers
de Reus” la Geganta Montserrat anirà fins al carrer Sant
Miquel on recollirà de mans dels Miquels de Molins de
Rei el ram de flors naturals amb el que l’obsequiaran.
Recorregut: Pati de Ca n’Ametller, Jacint Verdaguer, Plaça
de la Vila, c/ Major, c/ Ignasi Iglesias, c/ Sant Miquel, Plaça
de l’Església, c/ Enric Granados i Plaça de la Vila.
10:15h – Els Miquel de Molins de Rei fan entrega del ram
de flors naturals a la Geganta Montserrat. Tornada fins a la
Plaça de la Vila. Carrer Sant Miquel

Tradicional cercavila dels Gegants Vells

Amb 102 anys a les esquenes en Miquel i la Montserrat no deixen
de fer el seu acte més pròpi i tradicional de tots. Primer ballaran
davant de la màxima autoritat de la Vila, l’alcalde, per seguidament
desfilar pels carrers de la vila acompanyats de tots els nens i nenes
que els vulguin seguir durant les seves tradicionals parades i
ballades. La música la posarà Xalocs, Grallers de Reus.

10:30h – Ballada dels Gegants vells davant de l’alcalde. Plaça de la Vila
10:45h – Inici de la cercavila. Amb les tradicionals parades i ballades
dels Gegants. Des de la Plaça de la Vila
uer,
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dels Miquels.
13:00h – Nomenament i pregó del Miquel de l’Any i Vermut
Carrer Sant Miquel

Tarda gegant al Raco

La tarda de Sant Miquel passarà a ser
un moment ben especial. Tots
els Gegants, gegantons, Capgrossos
i el Gall ens oferiran una
mostra dels seus balls per acomiada
r-se de tots vosaltres fins l’any
vinent. En acabar i just abans de mar
xar en cercavila fins al Pati del
Palau oferiran un berenar per a tots
els assistents.
18:30h – Ballades dels Gegants, Geg
antons, Capgrossos i Gall.
19:00h – Berenar Popular
19:15 – Petita cercavila fins al Pati
del Palau, comiat i passi-ho bé.
Recorregut: Racó dels Gegants Vells, Bote
rs, Rafel de Casanova i Pati del Palau.
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Pegas

Optica Bofill Bassons
Foto Estanc
Xocopunt
Calçats Oriol
Majordom
La Llauna
Jin-Fu-Se
Acupuntura Casals
Palou
Limpia Calzados
La Bar de bo
Restaurante Xino
Tapisseria Crisan
Bolsos Vila
Santiveri dietètica de la salut
Autoser vei Pons
El Gato Negro
Miquel del Vi
Floristeria Reig
Valls Flors
Tallers Molins
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Amb
suport
de

Ho ha fet possible
Rellotgeria Teresa Montfort
CRM Cartutxos reciclats
Trapelles
Ferreteria Rovtor
La Tasseta
Mig Mig
Condis
Granja Armengol
City sec
Xurreria rostisseria La Granja
Fotogenia
Trama Moda
Optica Jordi
Casanovas
La Bodegueta
Taverna dels somnis
Jardineria Molins
Jaume Campmajó
El Musical
Penya Barcelonista

Ho patrocina

Monar y Sergio
Perruqueria Boltà
Perfumeria Tarragó
Bar Diana
Lliri d'Or
Campmajó
Mobles Tarraco
Congelats "El Glaçó"
T'agrades
Molins Fred
Bar Rocco
Cereals i Pinsos Martí
Jaume Margarit
Terra Viva
Perruqueria Imatge
Nimbin
El Molí de vent
Munné
Donay
Sucar xuxes
Moda Molins

Mon blanc
Pastisseria La Granja
Sotillo
Clínica Veterinaria
Tendencies
Min Moto jovemolins
Grapats
Familia Pi Amigó
Joieria Bassons
Familia Busquet Pi
Fruiteria del Centre
Amics del Camell
Carniceria Montse
Escola Municipal de Música
Fruite ria Molins
Comissió de la
Pastisseria Cardona
Cavalcada de Reis
Can Rosell
El rebost del petit artesà
Pastisseria el Racó del Molí Gerard Pouget
Pastisseria Arenas
Guillem Urbà
Forn de pa
Josep Maria Martínez
i degustació Emilia
Josep Maria Ubiergo
Pastisseria Roca
Radio Molins de Rei
Forn Pannus
Tallers Àngel D’Aran
Forn Verdaguer
Xavier Pinyol
El Cafè del Passeig
El Punto
Bouvardia plantes
Area Alimentació
Fruiteries
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