
Del més petit al més gegant

Mantenim vives les tradicions

Geganters de Sant Cugat



Missió de l'entitat

Els Geganters de Sant Cugat som una colla d’apassionats de les 

tradicions populars, especialment dels gegants, gegantes i gegantons. La 

nostra missió és mantenir viva aquesta tradició de la cultura popular, al 

mateix temps que fem poble i representem a Sant Cugat arreu del país.

Els  nostres VALORS:

• Fem cultura tradicional popular.

• Acollim tota la família: del més petit al més gegant.

• Fem poble. Fem Sant Cugat. Portem Sant Cugat arreu del país.



Mantenir les tradicions populars, concretament dels 

gegants i gegantes, i apropar-les a la ciutadania 

d’una manera actual, divertida i entretinguda.
1

Portar el nom de la ciutat de Sant Cugat i les seves 

tradicions arreu del territori, a través dels seus 

gegants i gegantons i col·laborant amb les entitats 

de dins i fora de la nostra ciutat.

2
Participar en les activitats de la nostra ciutat i ser 

actius per construir un Sant Cugat viu i divers, per a 

tots i totes.

3

Objectius



Fites de la nostra història

1987
Bateig del

Joan i la Marieta i 

fundació dels 
Geganters de Sant 

Cugat

1987 2022

2012
La Salut

És presentada al poble 
de Sant Cugat com a una 
jove santcugatenca més, 

amb motiu de 
l’organització de la 

Trobada Comarcal del 
Vallès

1993
El Valentí

El primer gegantó de 

la colla està inspirat 

en la llegenda del 

Valentí de Collserola i 

és un regal del Taller 

Triangle.

2021
El Griu i 

l’Amfisbena
A la Festa de Tardor 
es donen a conèixer 

les dues figures 
pensades per a la 

canalla més menuda.

2011 
Projecte Escoles

• Cercavila d’Escoles.
• Més de 6.000 nens de les escoles

de Sant Cugat han escoltat el 
Conte del Joan i la Marieta.

2016
El Monjo

Passa a formar part dels 
gegantons de la colla.

2017
Organització de la 

Trobada Comarcal del 
Vallès.



Per a tothom
Tothom pot formar part dels Geganters de Sant Cugat. Grans i petits. 

Joves i avis. N’hi ha de totes les edats. De totes les procedències i 

nivells. Tenim un perfil divers, integrador i inclusiu. 

Tots som benvinguts per fer ballar els gegants i fer sonar la música 

pels carrers i les places dels pobles i les ciutats del territori.

“Del més petit al més gegant. Tot@s hi participem.”

Bruno, 9 anys

“Som genganter@s. Tot@s per igual.”

Àngela, 25 anys formant part de la colla

Som 80 Geganters 
de Sant Cugat.



Xifres i reconeixements

✓ Participem a 35 activitats 
anuals arreu de Catalunya.

✓ Els Gegants són Patrimoni de 
l’Ajuntament de Sant Cugat

✓ Premi Ciutat de Sant Cugat 2012

✓ 4.500 seguidors a xarxes social 



Sortim a la premsa...

Formem part de:

• Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.

• Coordinadora d’Entremesos de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Sant Cugat 

del Vallès.



On trobar-nos online?

gegantersdesantcugat.cat/

https://www.instagram.com/gegantersdesantcugat/

https://twitter.com/gegantsstcugat

https://www.youtube.com/channel/UCiPcrslvnpc_JhqQIrshU_Q

https://www.facebook.com/gegantsdesantcugat/

https://www.gegantersdesantcugat.cat/
https://www.instagram.com/gegantersdesantcugat/
https://twitter.com/gegantsstcugat
https://www.youtube.com/channel/UCiPcrslvnpc_JhqQIrshU_Q
https://www.facebook.com/gegantsdesantcugat/


5 raons per patrocinar-nos

1. La vostra marca quedarà vinculada a la cultura popular tradicional catalana en 

l’imaginari col·lectiu.

2. Ajudareu en el manteniment i cura dels gegants, que formen part del patrimoni de la 

ciutat de Sant Cugat del Vallès, així com dels gegantons i altres figures infantils. I podreu 

fer créixer la família gegantera!

3. Tindreu presència als nostres actes i espectacles: festes majors d’arreu del territori i 

trobades geganteres, on participa públic de totes les edats, representant amb nosaltres 

Sant Cugat a altres pobles i ciutats.

4. Donarem a conèixer el vostre compromís amb la cultura, representada pel món geganter, 

a través dels nostres canals: web, xarxes socials, butlletí intern, notes de premsa...

5. Col·laborareu a fer sonar la música tradicional catalana pels carrers i les places amb les 

nostres gralles i timbals i a fer créixer el nombre de musics tradicionals.



Com col·laborar-hi?

Col·laborador Gegant

Aportació: a partir de 5.000 €

CONTRAPRESTACIONS

Visibilitat en els actes organitzats per l’entitat: nomenar la marca en agraïment, cartelleria...

Visibilitat al nostre web i a les xarxes socials.

Presència de la vostra imatge a vídeos de l’entitat.

Públic preferent en els actes organitzats per l’entitat.

Participació a les nostres actuacions com a un geganter més.

Col·laborem en l’acte d’empresa amb “La veritable història del Joan i la Marieta”.

Logotip al remolc del Gegants, que viatja per tot Catalunya.

https://www.gegantersdesantcugat.cat/en-joan-i-la-marieta-a-les-escoles/


Com col·laborar-hi?

Col·laborador Gegantó

Aportació: a partir de 2.000 €

CONTRAPRESTACIONS

Visibilitat en els actes organitzats per l’entitat: nomenar la marca en agraïment, cartelleria...

Logotip al nostre web.

Públic preferent en els actes organitzats per l’entitat.

Col·laborem en l’acte d’empresa amb “La veritable història del Joan i la Marieta”.

https://www.gegantersdesantcugat.cat/en-joan-i-la-marieta-a-les-escoles/


Com col·laborar-hi?

Col·laborador Puntual

Aportació: suport econòmic o logístic puntual. Per exemple:

• Per a desplaçaments.

• Per a àpats.

• Per a roba de Els Geganters.

• Suport a un acte o acció en concret: noves figures, Pujada a Sant Medir...

CONTRAPRESTACIONS

Visibilitat en l’acte organitzat per l’entitat: nomenar la marca en agraïment, cartelleria...

Logotip a la creativitat de l’acte.

Públic preferent a l’acte corresponent.



Els Gegants

El Joan i la Marieta
La Salut

El Monjo

El Valentí
El Griu i l’Amfisbena



Els Geganters



Et mantenim al dia
Regularment et proporcionarem dades d'abast i impacte del nostre 

compromís amb tu

✓ Informe anual de les nostres activitats

✓ Dossier de fotos dels actes i trobades.

✓ Actualització de les nostres xifres: 

• Membres
• Aparicions en premsa
• Públic impactat
• Seguidors a xarxes socials.
• Visites a la pàgina web.



Els nostres patrocinadors



Sònia Urgelés
686 98 65 51
soniaurgeles@gmail.com

Fem ballar els Gegants?


