
 

 



 

 A 2/4 de 12 del migdia, des de la Plaça Vella, 

cercavila de nans i capgrossos particulars, amb 

l’acompanyament dels Grallers de Blancafort. 

La festa començarà tenint com a protagonistes als 

més petits de la casa! Tots aquells nens i nenes que 

tingueu nans o capgrossos propis, us animem a 

assistir a la cercavila que donarà el tret de sortida a 

 un cap de setmana gegant.  

(Recorregut: Plaça Vella, Carrer Jaume I, Plaça Nova, 

Carrer del Tallat i Raval del Portell). 

 A les 12 del migdia, a la Sala Polivalent del col·legi, inauguració de l’Exposició “Nans i 

capgrossos de la Conca de Barberà”. 

Durant tot el cap de setmana hi hauran exposats una gran majoria de tots els nans i capgrossos de la 

Conca de Barberà. Veniu i admireu-los! En veureu de tots colors, de diverses formes i expressions que 

deixen a un més que bocabadat. 

 A les 7 de la tarda, a la Plaça Vella, acte de presentació de la nova imatge dels Gegantons 

Miquel i Magdalena. 

Amb un aspecte totalment renovat, però genuí als seus orígens, en Miquel i na Magdalena retornen a 

Blancafort després de forces anys des de la seva ultima aparició! La restauració de les peces, ha sigut duta 

a terme pel taller AVALL creació – conservació - restauració de la ciutat de Reus. 

 A 2/4 de 8 del vespre, des la Plaça Vella, inici de 

la cercavila: 

I amb l’aspecte rejovenit dels gegantons, tocarà festejar-ho amb 

una cercavila a la que també s’hi afegiran els gegants i nans 

blancafortins. La cercavila els conduirà fins al Local Social, on 

dormiran fins l’endemà. 

(Recorregut: Plaça Vella, Carrer Major, Plaça dels Arbres, Carrer Nou i 

Plaça del Sindicat). 

 



 

 A 2/4 de 9 del matí, des de la Plaça del Sindicat, cercavila matinal. 

A primera hora del matí, La Banda del Gínjol, serà l’encarregada de despertar el 

poble de Blancafort per a que és prepari per a la gran festa. La cercavila, anirà 

acompanyada per coets anunciadors. 

(Recorregut: Plaça del Sindicat, Plaça de Montserrat, Carrer Marià Fortuny, Carrer del 

Fossar Vell, Plaça Nova, Carrer Jaume I, Plaça Vella, Carrer Major, Plaça dels Arbres, Carrer 

Nou i Plaça del Sindicat).  

 A les 10 del matí, a la Plaça del Sindicat, plantada dels gegants 

participants. 

Els gegants de la comarca, aniran despertant-se, aniran arribant al poble i 

s’exposaran a la Plaça del Sindicat pel gaudi del públic assistent. Aquest, és el 

moment idoni per a fer-lis fotografies i observar-los de ben aprop. 

 A 2/4 de 12 del matí, des de la Plaça del Sindicat, inici de la cercavila. 

Els carrers i places de Blancafort  s’ompliran de més d’una seixantena de gegants de la Conca de Barberà. Amb 

la seva alegria, gresca i xerinola, ompliran de festa la jornada. 

(Recorregut: Plaça del Sindicat, Raval de Rosselló, Carrer Rosselló , Plaça Vella, Carrer Major, Carrer del Portalet, Carrer 

Valentí Almirall, Carrer Àngel Guimerà, Carrer de la Muralla, Carrer Ponent, Carrer Canigó, Carrer Jacint Verdaguer, Carrer del 

 Tallat, Plaça Nova, Carrer Jaume I, Plaça Vella, Carrer Major i Plaça dels Arbres). 

 A 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça dels Arbres, actes de cloenda.  

Acabada la cercavila, tocarà fer els actes protocol·laris i de cloenda de la Trobada Comarcal: 

  Entrada i presentació de tots els gegants participants a la festa al ritme de la Banda del Gínjol. 

  Acte de traspàs de la Banda de Pubilla de la Conca de Barberà. La Geganta Trinitat de la 

Germandat de l’Ermita de la Santíssima Trinitat de l’Espluga de Francolí, donarà el relleu de 

Pubilla de la Conca a la Geganta Blanca de Blancafort, convertint-se en la Pubilla de la Conca de 

Barberà i rebent així l’honor de representar el fet geganter de la comarca a arreu. 

  Presentació del nou ball dels gegants de Blancafort: “El Festeig de na Blanca i en Fort”. 

  Parlaments de les autoritats. 

  Elecció de la Pubilla 2020 i colla organitzadora de la XV Trobada Comarcal. 

  Esclat Final de festa, al ritme de la Banda del Gínjol. 

 

 A 2/4 de 3 de la tarda, al Local Social, dinar de germanor de les colles participants i 

repartiment de records. 

I amb l’agradable companyia de totes les colles de la comarca, posarem punt i final a la festa amb 

un dinar de germanor tots plegats. 



 

 1- Amics dels Gegants de Montblanc – Pubilla 1997 i 2012 
 

 En Maties i na Montserrat. 

 En Bertran de Vilafranca, n’Arsenda i en Pere Berenguer de 

Vilafranca. 
 

 2- Gegants de la Vila de Santa Coloma de Queralt – Pubilla 2007 

 En Lluís de Queralt i na Coloma. 
 

 3- Gegants de Sarral – Pubilla 2008 

 En Martí na Margarida. 
 

 4- Colla Gegantera i Grallera “La Palanca” de Vimbodí i Poblet –   Pubilla 2009 i 

2015 

 En Vitrum i na Piponeta. 

 En Grèvol i na Nerola. 
 

  5- Associació de Geganters de Solivella – Pubilla 2010  

 En Jordi Serè i na Montserrat Marinada. 

 En Ferran i na Isabel. 
 

 6- Gegants de Barberà de la Conca – Pubilla 2011 

 En Victorià i na Roser. 
 

 7- Gegants de Senan – Pubilla 2013 

 En Guerau de Granyena i na Saurina. 
 

 8- Associació de Gegants, Nans i Grallers de l’Espluga de Francolí – Pubilla 2014 

 En Ponç Hug de Cervera i na Beatriu Vescomtessa d’en Bas. 

 En Pastor i na Terra. 

 En Gorg i na Spluc. 
 

 

 

 

 

 9- Colla Gegantera de Rocafort de Queralt – Pubilla 2016 

 Rocafortí, Bruixa, Cuiner, Moro, Dimoni, Drac i Patufet 
 

 

 

 10- Associació de Geganters de Pira – Pubilla 2017 

 N’Arnau i na Salvadora. 
 

 11- Colla Gegantera de la Germandat de l’Ermita de la Santíssima Trinitat de 

l’Espluga de Francolí – Pubilla 2018 

 En Miquel i na Trinitat. 
 

 

 12- Associació de Geganters de Lilla 

 En Pau I i na Violett. 
 

 13- Gegantons de Forés 

 En Miquel i na Salut. 
 

 14- Geganta de Santa Perpètua de Gaià 

 Na Perpètua. 
 

 15- Geganta de Vilanova de Prades 

 Na Salvadora Pereandreu. 
 

 16- Gegants del Barri del Carme de Montblanc 

 N’Amparito i en Dimoni. 
 

 17- Gegantó de l’Escola Mare de Déu de la Serra de Montblanc 

 En Merlet. 
 

 18- Gegants de la Residència Jaume I de l’Espluga de Francolí 

 En Guifre de Sumoll i na Dolceta de Peralada. 
 

 19- Grup de Diables “Rigor Mortis” de Solivella 

 Na Maranyota. 
 

 

 20- Gegantona de l’Escola Cor de Roure de Santa Coloma de Queralt 

 Na Berenguera. 
 

 21- Associació Cultural dels Gegants de Blancafort – Pubilla 2019 

 En Miquel i na Magdalena. 

 Na Blanca i en Fort



 

En aquesta exposició, podrem comptar amb nans i capgrossos vinguts des de: Blancafort, Barri de 

Montserrat – Montblanc, Barri del Carme – Montblanc, Lilla, l’Espluga de Francolí, Ermita de la 

Santíssima Trinitat – l’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Vimbodí i Poblet, Sarral, Solivella, 

Pira, Barberà de la Conca i Rocafort de Queralt. 

També hi podreu trobar els diversos dibuixos de na Blanca i en Fort, pintats pels nens i nenes de l’escola 

de Blancafort durant el taller realitzat en motiu de la quinzena cultural. 

Horaris d’obertura al públic: 

DISSABTE 1 DE JUNY: 

-De 12 a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. 

DIUMENGE 2 DE JUNY: 

-De 9 a 11 del matí. 

 

En aquesta XIV Trobada Comarcal de Gegants de la Conca de Barberà també comptarem amb 

dos grups de música que amenitzaran encara més la jornada: La Banda del Gínjol i el grup de 

percussió “La Garrutada” de Blancafort. 

I evidentment, comptarem amb diversos grups de grallers que acompanyaran als gegants de la 

comarca durant la cercavila, vinguts des de nombrosos pobles i entitats de la Conca de 

Barberà.

Durant tot el cap de setmana podreu adquirir diversos productes de marxandatge de l’entitat, 

com per exemple les samarretes de na Blanca i en Fort, estrenades en motiu de la Festa Major 

Petita de l’any passat. Enguany, i coincidint amb la celebració de la Trobada Comarcal al nostre 

poble, presentarem i posarem a la venda les noves samarretes dedicades als Nans de Blancafort. 

Ambdues samarretes tenen il·lustracions realitzades pels Ton’s, de l’empresa “XD Creacions”. 

També engresquem a totes aquelles persones que pengin fotografies a les xarxes socials 

relacionades amb la festa, que utilitzin els hastags: #BlancaPubilla i #BlancafortGegant. 



 

 


