
 
 

 

XXXVII TROBADA GEGANTERA FIRA DE MONT-ROIG 2022  

 

Els Pitots Barri de Dalt 

 

14-08-2022 

 

Benvinguts a la 37a Trobada de Gegants, Capgrossos, Manotes, Grallers i Gralleres que 

s'inclouen dins les festes de la 139a Fira de Mont-roig del Camp.  

 

Un llarg camí ens ha dut fins aquí. 37 anys de compartir aquesta festa gegantera al 

nostre poble. Per aquí han passat un reguitzell de personatges singulars i que, ara 

mateix, se'ns faria difícil d’anomenar-los a tots. Ha estat una gran experiència viscuda al 

costat de tots ells, així com de tots els membres que els acompanyen i els representen.  

 

Aquesta trobada s'hauria d'haver fet l'any 2020, però com tots sabeu, vam haver 

d'ajornar-la a causa de la pandèmia. Han estat dos anys i escaig d'una parada no 

desitjada, i que va provocar no poder-nos 

veure, ni abraçar, ni petonejar.  

 

Sí! Hem estat parats, que no desconnectats, 

com sempre, i des de l'any 1985, l'any del 

naixement de la Pitota, i del 86, l'any del 

Pitot, la colla ha fet pinya. Tots els 

geganters i/o grallers que n'han format part i 

els que encara hi som, sabem del que 

parlem, els bons records es multipliquen.  

 

Recordarem, que el dia 8 de març del 2020, 

la colla va fer l'última sortida, una sortida solidària amb motiu del Dia de la Dona. La 

Pitota s’hi va voler sumar, i les dones de la colla, van ser les que la van portar a fer el 

recorregut des del centre del poble fins a l'encreuament del camí del Peiró, amb el de 

l'ermita de la Roca. Va ser una bonica experiència.  

 

Malauradament, dies després, es va 

decretar el tancament de tota activitat, 

també la festiva. És en aquell moment 

de preocupació, que vam decidir de 

renunciar a la subvenció de 800 € que 

cada any, i segons conveni, ens feia 

arribar l'ajuntament. Vam acordar que 

fos administrada per ells, i segons les 

necessitats que creguessin més 

oportunes.  

 

Van ser dies molt durs per a tots com a colla, pensàvem en els moments viscuts amb 

tanta alegria, alegria que aleshores no podíem donar per alleugerir la manca d'activitat 
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col·lectiva, però ens va agradar saber les estones que vau passar veient els vídeos 

penjats a les xarxes.  

 

Malgrat la Covid, la vida dels membres de la colla va continuar, el mes de febrer del 

2021, ens arriba la notícia que un dels nostres geganters (amb majúscules), l’Abbas 

Amir Arab  (o Bast, com li deia un membre destacat de la Colla), i la Dalida Essaidi 

feien el pas i es casaven.  

 

L’1 d’octubre del mateix any, es fa la 

festa de les pubilles del poble ajornada 

per la pandèmia. En Xavi Anglès hi 

acompanyarà la Marina Alsina com a 

representant de la Colla. Altres membres 

del grup de les gralles i tabals com són, 

l’Aina Cueto, la Laia Rovira, la Laia 

Vernet i la Noa Moreno (acompanyant 

assídua de la colla), hi assisteixen en 

representació d’altres associacions.   

 

Amb molt de goig per part nostra, la Marina Alsina surt escollida Pubilla Major de 

Mont-roig i les seves companyes com a dames d’honor i/o acompanyants. La Noa 

Moreno és elegida pubilla infantil. Ja veieu quin bon planter que tenim!  

 

Arribats al juny del 2022, se’ns casa el nostre president, el Gerard Garcia Pedret, amb la 

Neus Garcia Barceló, també membre de la colla; això ja són paraules majors!!!                   

Aprofitant aquest esdeveniment d’avui, 

volem fer pública la nostra enhorabona 

conjunta a tots i totes elles. Realment 

ens agrada veure i compartir la vostra 

felicitat.   

 

Ara ens volem adreçar als diferents 

membres de la colla per la seva 

constància. Veure que després d'aquest 

temps, les ganes de fal·lera gegantera 

en comptes de minvar han crescut, ens 

omple d'orgull. Aprofitem per 

encoratjar el "Drac Roc” i el "Cavaller Roger” a seguir aquesta tradició cultural tan 

bonica i tan nostra. Gràcies per ser-hi, a vosaltres i a les vostres famílies. També volem 

donar la benvinguda als nous membres que aquests dies s’hi van incorporant. Ens plau 

en gran manera agrair a alguns dels membres de la colla que tenen la constància de 

desplaçar-se des d'altres municipis per assistir a les trobades; alguns venint des de llocs 

com Torredembarra, Vilallonga, Montbrió, Vandellòs, Pratdip etc. Gràcies a tots pel 

compromís.  

 

Malauradament, també hem de lamentar sentides pèrdues familiars, com va ser la del 

pare de l’Abbas, en Mohamed Amir Arab, avui descansant a la seva estimada terra, una 

abraçada de part nostra a tota la família.  

 

Com diem moltes vegades, som com una gran família i com a tal ens estimem!  
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(Bé, si tot va com ha d’anar, ara sembla que venen Pitotets) 🍼.   

 

Anem acabant...                                                                                                                       

Per aquesta Trobada comptem amb la presencia de la regidora de l'àrea de Cultura i 

Polítiques d'Igualtat, la Sra. Remei Benach i Font, en representació de l'Ajuntament de 

Mont-roig del Camp, a la qual agraïm la col·laboració i la seva assistència.  

 

Sense més preàmbuls, passem a anomenar les diferents colles que aniran fent el seu ball 

de lluïment. En acabar cada ball, els caps de colla que vinguin a l’escenari a recollir un 

recordatori que us hem preparat per a aquesta trobada.                                                    

Quan tots hàgiu passat, farem el ball conjunt de comiat: Gener, Febrer i Passi-ho bé.  

 

La Colla Gegantera i Grallera del Barri de 

Dalt, Pitota i Pitot, us volem fer palès el 

nostre agraïment per la vostra assistència, 

tot i esperant que us ho hàgiu passat bé a 

la nostra Vila. Si per part nostra hi ha 

hagut alguna errada, no ha estat 

voluntària, ja ens dispensareu.  

 

Visca els Gegants, visca els Grallers, visca 

Catalunya, visca la Cultura i la Festa!!!  

 

  

                                                                           Els Pitots 7 d’agost 2022  

 

L’ordre de les colles per la cercavila de Mont-roig el 7 d’agost de 2022 : 

 

1 La Pitota i el Pitot de la Colla Gegantera i Grallera del Barri de Dalt de Mont-roig 

amb el Drac Roc i el Cavaller Roger.       

 

2 Colla Gegantera d’Horta de Sant Joan, en Salvador i la Bàrbara.  

 

3 Colla Gegantera d’Amposta, el Roc de la Fila i la Cecília de la Lira.  

 

4 Colla Gegantera de Vilallonga del Camp, Alfons I de Catalunya i la nostra fillola 

Sansa.  

 

5 Colla Gegantera  de Vinyols i els 

Arcs, en Joan i la Caterina.     

 

6 Colla El Fènix del Barri Parcel·les 

Cases de Reus, en Primet i la Paquita.  

 

7 Colla Gegantera de Móra la Nova, en 

Domènec i la Remei.  

 

8 Colla Gegantera dels Guiamets, el 

Met i la Meta.     
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9 Colla Gegantera del Barri de Sant Antoni de Montbrió, l’Antoni i la Montserrat.   

 

10 Colla Gegantera de Castellvell, en Joaquim, l’Anna i l’Epi.       

 

11 Colla Gegantera de les Borges blanques, amb l’Anhel i la Llibertat.   

 

12 Colla Gegantera de Colldejou, l'Espantall, la Laia i l'Oriola.    

 

13 Colla Gegantera d’Alcover amb el Bandoler Pere Voltor, la Remei i el Roc.    

 

14 Colla Gegantera d’Alforja amb Almira Almenoniz i Saurina, els manotes Ribeta 

(l’avellana) i l’Il·luminat i la Fúria.  

 

15 Colla Gegantera de les Borges del Camp, en Seré i la Marinada.   

 

16 Colla Gegantera del Barri d’Avall de Montbrió, el Pinxo i la Pinxa.   

 

17 Colla Gegantera del Barri dels Sis Carrers, el Miquel i la Roca, els gegants de la Vila 

de Mont-roig, el Roc i la Bàrbara i la Colla dels Grallers de Mont-roig.       

 

 

 

 

 

 

 


