
---------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA

10:00 Planta de gegants i capgrossos de Sant Vicenç de Montalt a 

l'avinguda principal de Muttenz.

10:30 Cercavila dels gegants, capgrossos i grallers pels carrers de 

Muttenz.

11:30 Ballada de gegants i capgrossos a la plaça de l'Ajuntament de 

Muttenz.

11:45 Parlaments davant l'Ajuntament de Muttenz.

12:00 El Centre Català de Basilea i els geganters obsequien amb als 

assistents amb un aperitiu, cava i una copa com a record de la festa.

12:45 Pregó de la Festa Major a càrrec de Joan Vilà, cap de colla dels 

Geganters de Sant Vicenç de Montalt.

13:00 Dinar de la Festa Major a l'Hotel Mittenza.

15:00 Lliurament de premis del Concurs Literari de Berna.

15:30 Actuacions
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Malabarisme sense paraules a càrrec d'Albert Serrallach

Diàbolo a càrrec d'Eduard Pereda

La passejada - anècdota comentada a càrrec d'Albert Serrallach

16:00 Diferents projeccions, Lipdub dels Casals Catals i dels Geganters 

de Sant Vicenç de Montalt.

16:30 Concert a càrrec dels Grallers Laietans

18:00 Fi de la Festa Major i cloenda de l'acte, tot fent una sardana tots 

plegats i amb els gegants de Sant Vicenç de Montalt a la plaça de 

l'Ajuntament de Muttenz.

---------------------------------------------------------------------------

 I pels que tinguin més ganes de gresca... 30/04/2012 CERCAVILA A 

BASILEA

Dilluns 30 d'abril hi ha Cercavila pels carrers de Basilea amb els Gegant de 

Sant Vicenç de Montalt i els grallers a partir de les 15:00 - sortint de 

Barfüsserplatz fins a Markplatz-.

---------------------------------------------------------------------------

ELS GEGANTS DE SANT VICENÇ DE MONTALT

Els Gegants de Sant Vicenç de Montalt són el Bòbul i Na Margaridassa i El 

Gegantó Toni Sors.

En Bòbul porta els vestits típics dels menestrals de principi del segle XIX, i 

que tenen el seu origent en els Comptats de Barcelona, i Na Margaridassa 

porta el coixí típic de les puntaires, que tanta tradició tenen a Sant Vicenç.



En Bòbul té una alçada de 3,45m i un pes de 45 kg i Na Margaridassa té 

una alçada de 3,35m i un pes de 40 kg. Es van estrenar el 15 d'agost de 

1986.

Un cop a l'any els gegants es disfressen per Carnestoltes i des de l'any 

2009 han recuperat la Festa dels Bòbuls i Margaridasses.

El Gegantó Toni Sor es va estrenar el 17 de setembre del 2005, té una 

alçada de 2,90m , pesa 29 kg i, com el seu nom indica, representa el 

santvicentí Toni Sors que juntament amb el Carles Vallès, Òscar Cadiach i 

tres xerpes formaven part de la segona expedició que intentava fer el cim 

de l'Everest. Ho van aconseguir el 28 d'agost del 1985 i van ser els 

primers catalans que ho assolien, sent un motiu d'orgull pels santvicentins 

i per tota Catalunya.

Els Capgrossos: L'Avi Pagès, L'Avi Mariner, L'Avi Pera, El Majordom, El 

Pinxo, El Boig, La Minyona i El Dimoni varen ser adquirits al taller d'En 



Nona de Mataró l'any 1986. Fets de cartró, els capgrossos són 

l'acompanyament ideal pels gegants

---------------------------------------------------------------------------

EL GRUP DE GRALLERS LA LAIETANA

Declarat com el primer grup de gralles 2.0 del món, Els Laietans és un 

grup format per quatre joves amb l'objectiu de renovar l'àmbit grallers 

català i difondre'l molt més enllà de la música tradicional.

Partint de les festes populars i de carrer, Els Laietans han entrat dins el 

món de les xarxes socials amb una gran repercussió mediàtica convertint-

se així en un grup de referència en el sector de la música tradicional 

catalana.


