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Roquetes

Els gegants de Roquetes
visiten els seus padrins
Els nostres gegants, Isabel i Gregori, convidats per la Colla
gegantera dels gegants del Pi, van viatjar fins a Barcelona,
junt amb els Grallers de Roquetes, per assistir a la XVI
Trobada de gegants de les festes de Sant Josep Oriol, que
va tenir lloc diumenge 21 de març. Aquesta va ser una visita de cortesia que Isabel i Gregori van voler fer als que
foren els seus padrins en l’acte del seu bateig, celebrat durant les festes majors de Roquetes del 2008.
La plantada va començar al matí, a la plaça de Sant Josep
Oriol, al barri del Pi. I, per agafar forces, va haver-hi esmorzar per a totes les colles geganteres participants, que
van ser, entre d’altres, el Lleó i la Mulassa de Barcelona,
el gegantó Perot lo Lladre, els gegantons del Pi, els gegants del Pi, de la Plaça Nova, del Raval, Barceloneta, Ciutat Vella, colles d’altres districtes de Barcelona i també
d’altres poblacions de Catalunya, entre les quals hi havia
la de Roquetes. Cap a les 11 hores, la comitiva gegantera
va començar la desfilada, just en acabar-se l’actuació dels
Falcons de Barcelona. Van recórrer els carrers del Cardenal Casañas, les Rambles, Ferran, plaça de Sant Jaume,

ELS GEGANTS DURANT EL RECORREGUT DE LA CERCAVILA PELS CARRERS DE BARCELONA.
A BAIX, ELS GEGANTS DEL PI I DE ROQUETES AMB LES SEVES CORRESPONENTS COLLES.

carrer del Bisbe, plaça Nova, Boters, Portaferrisa, Del Pi i,
finalment, per acabar una altra vegada a la plaça de Sant
Josep Oriol. Per cloure el matí festiu va haver-hi ball de
gegants a la mateixa plaça i lliurament de records per a les
colles geganteres.
Aquesta trobada gegantera se celebra el cap de setmana
més proper al 23 de març, festa de Sant Josep Oriol, i està
organitzada per la Colla de gegants del Pi, que enguany
celebra el seu 50è aniversari.

i, a més...
Els gegants de Roquetes estan de dol. I és que un
dels seus companys més fidels, Luis M. Fernández
Marín, ha deixat d’acompanyar-los. Des d’aquestes
línies, el més sentit condol a la seva família i als
seus amics. Recordem que, des de principis dels
anys 90 fins ara, la família Fernández va formar
part del sèquit geganter d’Isabel i Gregori.
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