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Fragment de l’acta del Ple del dia 19 de gener de 1956

Acord d’adquirir gegants i capgrossos per acompanyar les processons i per fer més 
lluïda la Festa Major

“Acto seguido el Sr. Presidente expuso que al objeto de dar mayor relieve y solemnidad a 

las fiestas religiosas y populares de la villa proponía la adquisición de un par de gigantes y 

algunos cabezudos  para que asistieran a las procesiones   y sirvieran además como 

heraldos anunciadores de la Fiesta Mayor;  enterados los presentes y estimando acertada 

la propuesta se acuerda por unanimidad facultar a la propia Presidencia para efectuar las 

debidas gestiones encaminadas a la adquisición de dicho material.”



Pressupost de la casa “El 
Ingenio” per a la construcció
dels gegants i els capgrossos

31 de gener de 1956



Preu: 14.000.- pts. 

Pressupost de la casa “El 
Ingenio” per a la construcció
dels gegants i els capgrossos

31 de gener de 1956



Pagament de la meitat del preu acordat en el moment de formalitzar l’encàrrec, febrer 1956.



Fragment de l’acta del Ple del dia 8 d’abril de 1956

Els gegants estaran a punt per la Festa Major. 

“Asimismo dio detallada cuenta del estado en que se encuentra la construcción de los 

Gigantes encomendada a la Casa “El Ingenio” los cuales, según el constructor, estarán  

terminados antes de al Fiesta Mayor próxima.”



El transportista Josep Payret  
porta els gegants de Barcelona 
a Llagostera.

Factura i ordre de pagament, maig 
de 1956.



Primera sortida dels gegants i 
els capgrossos, 19 de maig de 
1956.

Portadors: Robert Sabater i ?

Foto: Cuyàs

Festa Major 1956



Foto: Cuyàs Primera sortida dels gegants i els capgrossos, 19 de maig de 1956.



Programa Festa Major 1956 



Programa Festa Major 1956 



Programa Festa Major 1956 



Cobles als gegants de Llagostera, maig 
1956

Autor: Manel Pont ( Anglès  1929 -
Banyoles 2010) Capellà, escriptor i poeta.

Vicari de Llagostera  el 1956.

Director de la COPE Figueres (1961-1985). 

Premi Nacional de la Ràdio (Òmnium 
Cultural)



Butlletí de Llagostera, núm. 18 (maig 1985)

Festa Major 1985 

Bateig dels gegants:

Trencanúvols i Elionor  



Festa Major 1997 
Foto: F.Solà



Festa Major 2012 

Amb 56 anys, els gegants 
estrenen vestits

Foto: M. Sureda



Fonts

• Fons Ajuntaments de Llagostera. Actes del ple, 1956

• Fons Ajuntament de Llagostera. Ordres de pagament, 1956  

• Hemeroteca. Butlletí de Llagostera, núm. 39 

• Programes de Festa Major, 1956

• Col·lecció Ajuntament de Llagostera 

• Col·lecció Ramon Brugulat Pagès


