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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

l’Ametlla de Merola 30 d’agost de 2014

XXV TROBADA DE GEGANTS

Benvinguts a la XXVa TROBADA DE GEGANTS
DE L’AMETLLA DE MEROLA

Ja per acabar voldria donar també les gràcies a totes les colles d’arreu de
Catalunya que ens han visitat la nostra petita població durant aquest 24
anys d’història que de moment tenim.
Així doncs només ens falta dir-vos:

-La colla gegantera de Sta. Maria d’Oló, unes grandíssimes persones,
una colla molt simpàtica. Quan vénen aquí L’Ametlla sempre et deixen
els carrers ben nets. Una bona amistat que tenim amb la gent d’aquesta
colla. Geganters de Sta Maria d’Oló, encara ens deveu el cartell de
l’última pujada a la costa!!!!!

-La colla gegantera d’Andorra la Vella, una gent molt especial, l’única
colla que ha pujat amb els seus gegants a “Dalt el Castell”. Una relació
que també fa molts anys que dura, una colla que t’ajudarà i que et donarà
el que faci falta. Estan bojos aquests andorrans!!! Geganters d’Andorra
la Vella continueu endavant!!!!

-La colla gegantera de St. Pol de Mar, és una relació especial la que
tenim amb la gent d’aquesta colla, i es que ja fa més de 20 anys que ens
coneixem i que realitzem l’intercanvi, un lligam molt fort que s’ha creat
i que esperem que no es trenqui mai. Són moltes les aventures viscudes
junts. Geganters de St. Pol sou collonuts!!!!!

-La colla gegantera de Navàs, que són els únics que han vingut a
totes les nostres trobades i que esperem que continuïn venint. Una
colla que sempre ens ha ajudat i ha defensat els nostres pensaments. Geganters de Navàs sou uns cracks!!!!

Gegants és sinònim de cultura; gegants és sinònim de tradicions; gegants
és sinònim de festa i gegants és sinònim d’amistats.
Aquest any voldríem dedicar aquest petit escrit que fem sempre, a tota
una sèrie de colles que ja fa molts anys que ens acompanyen i que d’una
manera o altra em establert una gran relació:

NAVÀS
ANDORRA LA VELLA
ST.POL DE MAR
SANTA MARIA D'OLÓ
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
L’ AMETLLA DE MEROLA

COLLES PARTICIPANTS

al Bar Café Ametlla

Fi de festa amb Gemini Sons

19:00 Cercavila pels carrers i places
21:00 Sopar Geganter

a la plaça del teatre

17:30 Activitats per a la Mainada
18:00 Plantada de Gegants

PROGRAMA D’ACTES

