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F E S T A  D E  C U L T U R A  P O P U L A R
Sant Feliu de Guíxols



De l'1 al 20 de gener de 2023

"Com t'imagines a l'home dels coixins?". Concurs infantil de
dibuix.
Més de cent anys després i en motiu del 25è aniversari de la
recuperació dels cavallets, tornarà a la ciutat aquest
entranyable personatge, altrament conegut com a l'home de la
gatosa. Fes volar la teva imaginació i fes-nos arribar una
fotografia del teu dibuix al correu electrònic
gegantssantfeliu@gmail.com, juntament amb el nom i l'edat
del/la participant. 

Les persones participants rebran un petit obsequi* que podran
recollir el 21 de gener al matí, durant el taller infantil de pintar
els gegants i capgrossos. *Fins esgotar existències.

Sant Sebastià
Festa de cultura popular



Dissabte, 21 de gener de 2023 

A les 10:30 hores,
Taller de pintar els gegants i capgrossos de la ciutat.
Lloc: Placeta de Sant Joan.

A les 12:00 hores,
Recuperació del personatge històric que completarà la
comparsa dels cavallets: l’home dels coixins. 
Lloc: Placeta de Sant Joan.

Tot seguit,
Passada de cultura popular ganxona, amb la participació dels
cavallets i l’home dels coixins, els capgrossos, els gegantons i
els grallers i timbalers de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc: carrers i places del centre de la ciutat, amb inici a la
placeta de Sant Joan.

A les 12:45 hores,
Ballada conjunta dels diversos elements festius participants.
Lloc: Plaça del Mercat.



A les 16:30 hores,
Plantada de gegants i rebuda dels convidats d'honor: els
gegants de Torroella de Montgrí. 
Presentació de la restauració dels gegants de Sant Feliu de
Guíxols i entrega dels rams de flors naturals a les gegantes.
Lloc: Plaça del Mercat.

A les 17:00 hores,
Balls de lluïment dels grups participants. 
Lloc: Plaça del Mercat.

A les 17:15 hores,
Cercavila pels carrers i places del centre de la ciutat amb la
participació dels gegants de Torroella de Montgrí, un ball de
bastons i els gegants, cavallets i l’home dels coixins de Sant
Feliu de Guíxols, acompanyats pel grup de grallers Els
Ginjolers. 
Recorregut: Plaça del Mercat, carrer d’Anselm Clavé, la Rambla,
carrer de la Rutlla, carrer de Joan Maragall, carrer de l’Algavira,
Rambla del Portalet, passeig del Mar, la Rambla i Placeta de
Sant Joan.



Els gegants de Torroella de Montgrí, convidats d'honor



En finalitzar la cercavila,
Arribada a plaça, ballada conjunta dels grups participants i fi
de festa. 
A so de la melodia "Apa Ganxons!" clourem aquesta primera
edició de la recuperada festa de Sant Sebastià, que enguany
conmemora el 25è aniversari de la recuperació dels cavallets
de Sant Feliu.
Lloc: Placeta de Sant Joan

Del 21 al 31 de gener de 2023

Concurs de fotografia de la festa de cultura popular de Sant
Sebastià. 
Etiqueta les teves fotografies a Instagram amb el hasthag
#SantSebastiàSFG23 i opta a guanyar un lot de productes de
la colla gegantera, el ram de flors naturals de la geganta i un
mocador exclusiu de la Vila Gegantera de 2021. 
Per participar caldrà tenir el perfil públic, seguir a l'usuari
@gegantssantfeliu i etiquetar-lo a la publicació. 
Més informació a linktr.ee/gegantssantfeliu/



Organitza
 

Colla Gegantera Ganxona
 

Col·labora
 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols


