Associació d’Amics dels Gegants del Pi

Memòria d’activitats de l’any 2015
Gener 2015
Participació amb el gegantó Perot lo Lladre a la campanya “Gràcies Rei, Gràcies
Reina!” de recollida de joguines a la Casa dels Entremesos. Participació amb el
Gonfanó de Santa Maria del Pi, Lleó de Barcelona, Mulassa de Barcelona, gegants
grans del Pi, gegants petits del Pi i músics del Pi el dissabte 11 de gener al Seguici de
les Basíliques de la Barcelona Antiga 2015. Organització del Seguici de les Basíliques
de la Barcelona Antiga. Quatre assaigs de música. Dos assaigs de Pircussió. Dues
reunions de Colla i quatre de Junta de l’Entitat. Dos assaigs del “Ball a quatre” dels
Gegants del Pi i de Santa Maria del Mar. Dos assaigs generals dels balls de la
imatgeria. Participació del Lleó de Barcelona, els músics del Pi i la Mulassa de
Barcelona al Seguici de la Festa Major de Sant Antoni. Participació dels Capgrossos
del Pi en una recepció al Fòrum. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures al despatx de l’entitat.

Febrer 2015
Participació amb els gegantets Perot lo Lladre i Mustafà petit a la Mostra de gegantons
de les Festes de Santa Eulàlia. Participació amb el Lleó de Barcelona i els Músics del
Pi als Protocols de l’Àliga de les Festes de Santa Eulàlia. Participació amb els
gegantets Perot lo Lladre i en Mustafà petit, i els Músics del Pi a la Ballada i Cercavila
de Gegantons de les Festes de Santa Eulàlia. Participació amb el Lleó de Barcelona,
la Mulassa de Barcelona, el gegantet Mustafà petit, els Músics del Pi i la Família de
Gegants del Pi al Seguici de Santa Eulàlia i Trobada de Gegants a Ciutat Vella.
Participació amb la Mulassa vella de Barcelona i el grup Pircussió al Correfoc de Santa
Eulàlia. Preparació i organització de la Xocolatada de les Festes de Santa Eulàlia.
Participació amb les gegantes Laia i Elisenda a la Passejada de les Laies. Quatre
assaigs de música. Dos assaigs de Pircussió. Dues reunions de Colla i quatre de Junta
de l’Entitat. Set reunions de preparació de les Festes de Sant Josep Oriol. Un assaig
general dels balls de la imatgeria. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures al despatx de l’entitat.

Març 2015
Participació amb el gegantet Mustafà petit, els músics del Pi i els Gegants grossos del
Pi a l’espectacle “Petites Històries Gegants” de la Fira de l’Aixada de les Festes de la
Misteriosa Llum de Manresa. Organització i Participació al Retaule de Sant Josep Oriol
amb els Gegants petits originals del Pi, músics i actors. Participació a la Processó
anunciadora del Retaule (suspesa a causa de la pluja). Participació a la IV Diada de
Cultura Popular al Raval per Santa Madrona amb els Gegants petits i els músics del
Pi. Organització de les Festes de Sant Josep Oriol amb els següents actes: Pregó a
càrrec de Muriel Casals (Presidenta d’Òmnium Cultural), Remembrança del Miracle de
les Monedes de Sant Josep Oriol i Ball dels Gegants vells del Pi (a l’interior de la
Basílica de Santa Maria del Pi a causa de la pluja), substitució de la Cercavila dels
Gegants petits originals del Pi anunciant l’arribada de les Festes per una Ballada dins
1

la Basílica de Santa Maria del Pi a causa de la pluja, Cantata de l’Escola Municipal de
Música de Palau-Solità i Plegamans amb la participació dels capgrossos dels
Capgrossos del Pi (i d’altres), La Passejada dels Oriols amb els músics del Pi i els
gegants del Pi: Oriol i Mustafà, Ofrena a Sant Josep Oriol, Exhibició de la secció
infantil de l’Esbart Català de Dansaires, Tallers i Xocolatada infantil, Atracaments d’en
Perot lo Lladre amb el gegantet Perot lo Lladre i els músics del Pi, Representació “Les
Històries d’en Perot”, Concert de “Morena Tradipatxanga” (suspès per la pluja),
Matinades de grallers amb la participació dels músics del Pi, Exhibició dels Falcons de
Barcelona, XXI Trobada de Gegants i Bestiari, i Cercavila de Festa Major amb els
gegantets Mustafà petit i Perot lo Lladre, els quatre Gegants del Pi, els músics del Pi,
el Lleó de Barcelona i la Mulassa de Barcelona, Diada Castellera de Sant Josep Oriol
amb els Castellers de Barcelona i els Castellers de Cerdanyola del Vallès, Missa
Solemne de Festa Major amb els quatre Gegants originals del Pi. Tres assaigs de
música. Un assaig de Pircussió. Dues reunions de Colla i quatre de Junta de l’Entitat.
Deu reunions de preparació de les Festes de Sant Josep Oriol. Dos assaigs generals
dels balls de la imatgeria. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures al despatx de l’entitat.

Abril 2015
Participació amb els gegantets Perot lo Lladre i Mustafà petit, els Gegants petits del Pi
i els músics del Pi a les Fêtes Pascales de Vilafranca de Conflent (Catalunya Nord).
Participació amb els Gegants petits i els músics del Pi a la Trobada de Gegants de la
Festa Major de la Sagrada Família. Participació amb el Lleó de Barcelona i els músics
del Pi a l’estrena del Lleó d’El Vendrell. Participació amb el Lleó de Barcelona, la
Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi al Fabulari de les Festes de Primavera de
l’Hospitalet de Llobregat i a l’acte d’estrena de la nova comparsa mitològica de la colla
El Drac d’Or. Quatre assaigs de música. Un assaig de Pircussió. Una reunió de Colla i
tres de Junta de l’Entitat. Dues reunions de preparació de les Festes Quinquennals.
Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i
manteniment de les figures al despatx de l’entitat.

Maig 2015
Participació amb geganters per portar els Gegants vells de la Casa de Caritat o de
Carnestoltes i els Gegants de la Pedrera a la III Trobada de Gegants de Nou Barris.
Participació amb el gegantet Perot lo Lladre, els Gegants petits del Pi i els Músics del
Pi a la Trobada de Gegants de la Barceloneta – Port Vell. Quatre assaigs de música.
Una reunió de Colla i tres de Junta de l’Entitat. Dues reunions de preparació de les
Festes Quinquennals. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Juny 2015
Participació amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i els Gegants grans
del Pi a l’exposició del Seguici Popular a la galeria gòtica de l’Ajuntament en motiu de
la diada de Corpus. Participació amb el Penó del Patronat dels Gegants del Pi, el Lleó
de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els músics del Pi, els Gegants petits originals
del Pi i els Gegants grans del Pi, a la Processó de Corpus. Participació dels Gegants
petits del Pi i els Músics del Pi a la Trobada de Gegants de la Festa Major del Casc
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Antic. Quatre assaigs de música. Festes Quinquennals dels Gegants del Pi:
Participació a la Festa Catalana amb els gegantets Mustafà petit i Perot lo lladre, el
Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els músics del Pi i la família de Gegants
del Pi. Organització de la Mostra de Gegants i Nans centenaris d’arreu de Catalunya
per les Quinquennals dels Gegants del Pi al Palau de la Virreina, i participació amb els
quatre Gegants originals del Pi. Inauguració de la Mostra de Gegants i Nans
centenaris al Palau de la Virreina, amb actuació de l’escola de música Xamfrà.
Organització de la xerrada “Joan Amades i els Gegants del Pi” a la Casa dels
Entremesos, en el marc del 125è aniversari del seu naixement. Ludoteca infantil a la
Casa dels Entremesos, amb la participació dels músics del Pi, els Capgrossos del Pi i
els gegantets Perot lo Lladre i Mustafà petit. Organització de la Cercavila de Gegants i
Nans centenaris d’arreu de Catalunya, amb la participació dels quatre Gegants del Pi,
els músics del Pi i el Penó del Patronat dels Gegants del Pi. Organització de la
posterior Mostra de Balls, amb els quatre Gegants originals del Pi i els músics del Pi.
Dues reunions de Colla i cinc de Junta de l’Entitat. Quatre reunions de preparació de
les Festes Quinquennals. Tasques permanents de tresoreria, secretaria, arxiu,
comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Juliol 2015
Participació a l’acte de presentació de la Somera de Falset amb el Lleó de Barcelona i
músics. Participació a la Diada de Sant Cristòfol a la capella de Sant Cristòfol del
carrer del Regomir amb els Gegants Petits del Pi i músics. Participació a la Cercavila
de la Festa Major del Raval amb els Gegants Petits del Pi i músics. Participació a la VII
Trobada de Gegants de Sant Jaume amb els Gegants Petits del Pi. Tres assaigs de
música. Una reunió de Colla. Tres reunions de Junta de l’Entitat. Tasques permanents
de tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les
figures.

Agost 2015
Participació dels quatre Gegants del Pi i els Músics del Pi als 25 anys dels Gegants de
Benicarló (País Valencià), com a convidats d’honor. Participació dels quatre Gegants
del Pi i els músics del Pi al Seguici de Sant Roc de Tarragona, com a convidats
d’honor. Participació del Lleó de Barcelona i els Músics del Pi al Seguici de Sant Roc
de la Plaça Nova. Participació dels Músics del Pi a la Festa Catalana del 22 de juliol,
acompanyant als Gegants de Sant Jaume. Dues reunions de Junta de l’Entitat. Tres
assaigs de músics i dos assaigs de Pircussió. Tasques permanents de tresoreria,
secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Setembre 2015
Participació dels quatre Gegants del Pi i els Músics del Pi a la Ofrena Floral a Rafael
de Casanova en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Participació del Lleó de
Barcelona i els Músics del Pi a la 1ª Mostra d’Elements Festius Coronats dins de la
Mostra de Folklore Viu de les Festes de Santa Tecla de Tarragona, en motiu dels 30
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anys de l’Àliga de Tarragona. Festes de la Mercè: Participació del Lleó de Barcelona,
la Mulassa de Barcelona i els Gegants grossos del Pi a l’Exposició del Seguici Popular.
Participació de la Mulassa vella de Barcelona a l’Exposició de Dracs i Bèsties de Foc.
Participació dels Gegantets Mustafà petit i Perot lo lladre, i dels Gegants petits del Pi a
la Mostra de Gegants. Participació del Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i
els Gegants grossos del Pi al Seguici Inaugural i Toc d’Inici. Participació de la Mulassa
vella de Barcelona i el grup Pircussió al Correfoc. Participació del Gegantet Perot lo
Lladre i els Gegants petits del Pi a la Xambanga. Participació dels quatre Gegants del
Pi i els Músics del Pi a la Mostra de Balls de Gegants i Nans amb el Ball en Família.
Participació dels Gegantets Perot lo Lladre i Mustafà petit, dels Gegants petits i dels
Músics del Pi a la Passada de Nans i Gegants. Participació del Lleó de Barcelona, la
Mulassa de Barcelona i els Gegants grossos del Pi al Seguici Festiu de la Mercè.
Participació del Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, els Gegantets Perot lo
Lladre i Mustafà petit, els Músics del Pi i els quatre Gegants del Pi a la Cavalcada de la
Mercè. Tres reunions de Junta de l’Entitat. Sis assaigs de músics i tres assaigs de
Pircussió. Sis assaigs dels diferents balls de les figures. Tasques permanents de
tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les
figures.

Octubre 2015
Participació a la Festa Major d’Hostafrancs amb els Gegants petits, el Gegantet
Mustafà petit i els Músics del Pi. Participació dels Gegants grossos (nous) i els
Gegants petits (originals) a l’exposició “Figures del Desdoblament” al Centre d’Arts
Santa Mònica. Organització i participació amb en Mustafà petit i els Capgrossos del Pi
a un taller infantil al Museu de Sant Boi de Llobregat. Participació a la Ballada de
Gegants i Elements Festius Històrics a Santa Maria del Mar amb els quatre Gegants
del Pi i els Músics. Participació a la Cercavila de Gegants a Roda de Ter amb els
Gegants petits del Pi, en Perot lo Lladre i els Músics del Pi. Set assaigs de música.
Dues reunions de Colla. Cinc reunions de Junta de l’Entitat. Tasques permanents de
tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació i imatge de l'entitat i manteniment de les
figures.

Novembre 2015
Participació dels Gegants grossos (nous) i els Gegants petits (originals) a l’exposició
“Figures del Desdoblament” al Centre d’Arts Santa Mònica. Participació a les Fires i
Festes de Sant Narcís a Girona amb el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona i
els Músics del Pi. Participació amb la Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi a la
Trobada de Mulasses a Sant Feliu de Llobregat, en motiu del vintè aniversari de la
Mula de Sant Feliu. Participació amb la Mulassa de Barcelona i els Músics del Pi a la
Trobada de Bestiari de Peu Rodó a Salàs de Pallars, en el marc de la Fira. Participació
amb el grup Pircussió al IV Tast d’espectacles de la Xarxa d’Espectacle Infantil i
Juvenil de Catalunya, a Sant Feliu de Llobregat. Participació a les Matinades de la
Festa Major de Sant Andreu de Palomar amb els Músics del Pi. Participació a la
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Cercavila de Festa Major de Sant Andreu de Palomar amb els Gegants petits, el
gegantet Perot lo Lladre i els Músics. Set assaigs de música. Dues reunions de Colla.
Cinc reunions de Junta de l’Entitat. Tasques permanents de tresoreria, secretaria,
arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les figures.

Desembre 2015
Participació dels Gegants grossos (nous) i els Gegants petits (originals) a l’exposició
“Figures del Desdoblament” al Centre d’Arts Santa Mònica. Organització i participació
a la recollida de col·laboracions solidàries per la Marató de TV3 per la diabetis i
l’obesitat amb els Gegants petits del Pi, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona
i els Músics del Pi. Sis assaigs de música. Quatre assaigs del “Ball a Quatre” entre els
Gegants del Pi i de Santa Maria del Mar. Preparació del Seguici de les Basíliques de la
Barcelona Antiga, junt als Gegants de Santa Maria del Mar. Dues reunions de Colla.
Cinc reunions de Junta de l’Entitat. Un pica-pica de Nadal. Tasques permanents de
tresoreria, secretaria, arxiu, comunicació, imatge de l'entitat i manteniment de les
figures.
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