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La cercavila de gegants i grallers d’enguany haurà estat, sense dubte, la millor dels 

darrers anys. Fins a divuit colles hi van participar (el diumenge a la tarda) des del carrer 

d’Amunt fins al recinte firal, a tocar del 

poliesportiu. A més, cal dir que la Colla 

Gegantera del Barri de Dalt també hi va 

participar amb la presència dels 

gegantons Drac Roc i el Cavaller Roger, 

de recent creació. 

 

 

 

 

 

 

Els pobles que hi van participar foren: Amics 

Geganters d’Ascó (amb banda), Santa Bàrbara, 

Vinaròs, Horta de Sant Joan, Castellvell, Móra la 

Nova, Colldejou, Cubanus de Duesaigües, 

Amposta, Les Borges Blanques, Pere Ganxet de 

Reus, la Tortuga de Marçà, Alcover, Vilallonga, 

Vinyols i els Arcs, Vandellòs, Colla Gegantera 

del Barri dels 6 Carrers, Grallers de Mont-roig i la 

Colla Gegantera i Grallera del Barri de Dalt Pitota 

i Pitot. També hi van participar els músics locals 

La Kobla d’en Taudell i els gegants de la Vila, 

Roc i Bàrbara, que van ballar amb els geganters de la Colla del Barri dels 6 Carrers.  

 

Unes 250 persones van participar en el dinar ofert pels amfitrions de Mont-roig als seus 

convidats (enguany s’ha canviat el 

berenar pel dinar). 

 

També vam observar que enguany s’ha 

vist força més gent durant tota la 

cercavila que anava (com cada any) des 

del carrer d’Amunt fins al recinte firal 

(Sant Antoni, Mare de Déu de la Roca, 

Riba i Mestre, plaça de Miramar, 

Cambrils i Aureli M. Escarré. 

 

La ballada final fou una mica més 

limitada donat el poc espai que hi havia 
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per ballar tots plegats, però, això no treu 

el mèrit a una XXXVI Trobada de 

Gegants esplèndida i molt reeixida. 

Sens dubte, l’acte amb més participants 

i espectadors de tota la Fira és la 

cercavila de gegants i grallers i, sense 

por a equivocar-nos, podem dir que, 

després dels castells, les cercaviles són 

els actes més participats del nostre País.  

 

Una molt bona nota a la Colla 

Gegantera i Grallera del Barri de Dalt, 

Pitota i Pitot, per la seva molt bona 

organització. Moltes gràcies a tots i: Fal·lera gegantera!! 

 

 

 

 

 

 

 


