
CURRÍCULUM ARTÍSTIC  

 

 

 

ANY 2014 

Xumet en fibra de vidre per la cavalcada dels reis mags de Llinars del Vallès 

Pintat de la mascara i realització del ceptre del rei carnestoltes de Llinars del Vallès 

Realització dels obsequis “picarol d’or” pel ball de gitanes de Llinars del Vallès 

Reparació del capgrós “la Gitana” de Llinars del Vallès 

Reparació de la trompeta del gegantó agutzil de Dosrius. 

Reparació dels gegants vells de Llinars del Vallès per un posterior pintat al taller 

Gabins de torelló. 

Reparació i pintat dels gegants i gegantó de St. Andreu de Llavaneres. 

Construcció d’un capgrós Retrat d’Arnau Guardi 

 

 

 

ANY 2015 

Reparació del capgrós “Birres” de Llinars del Vallès  

Realització de l’escenografia de l’escenari dels Reis mags de Llinars del Vallès  

Construcció de la clau del poble per la festa major de Llinars del Vallés 

Construcció dels records per a la trobada de 25 anys de capgrossos a Llinars del 

Vallès  

Construcció del gegantó “Sisquillo” retrat d’un membre de la colla gegantera de St. 

Andreu de Llavaneres  

Reparació del gegantó Iscle de Dosrius després d’una caiguda. 

Construcció del gegant Bandoler per la casa de colònies Maristes Mogent de Llinars 

del Vallès 
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ANY 2016 

Construcció de 8 mascares pel ball de diablots de Llinars del Vallès  

Reparació dels gegants i gegantó de St. Celoni 

Reparació del nan “josepet” de St. Celoni 

Construcció de la Gegantona “ilu” per a l’escola avet roig de St. Celoni 

Construcció de l’isard bestia festiva per a Llinars del Vallès 

Reparació i repintat  dels gegants de St. Feliu de Codines  

Confecció dels record de la trobada gegantera Llinars del Vallès 2016 

Confecció dels records de la trobada de Bestiari de foc Llinars del Vallés 2016 

Confecció dels trofeus del concurs de tirs de precisió i del concurs d’all i oli per als 

trabucaires de Llinars del Vallès. 

Construcció del gegantó “Ton” i els seu Xai per a St. Antoni de Vilamajor. 

Construcció de dos cavallets de fusta per a la colla gegantera de St. Antoni de 

Vilamajor. 

Reparació de la serpent de la vall del Tenes pels diables de Lliçà d’Avall. 

Reproduccions del drac d’aigua “Patufa” de Llinars del Vallès. 

Reparació de l’arbre del grup de teatre Till-Tall de Llinars del Vallès. 

Caixa de fusta feta amb un tronc, regal de noces per a un particular. 

Remodelació del gegantó “sac i ganxo de st. Feliu de Codines, fent els braços 

desmuntables i reparació de desperfectes. 

Reparació de la mà esquerra del gegant de Dosrius que presentava un dir arrencat. 

Reparació de les claus de la mà dreta i repintat de les dues mans. 

Construcció d’un capgrós en sèrie “drac” 

Construcció d’un capgrós en sèrie “Patufet” 

Caga tió gegant de fusta per la fira dels torrons de Llinars del Vallès 

Construcció de 7 màscares 7 ceptres, creu de David i vara que floreix per als pastorets 

de Llinars del Vallès. 
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ANY 2017 

Reparació del gegantó de l’escola la Salle de Sant Celoni 

Capgrós Retrat d’Imma Martori pels seus 40 anys 

Acabment i pintat d’un cap de gegant per al carnestoltes de st. Celoni 

Construcció del cap del gegantó n’oliu de Lloret de Mar 

Reparació del capgrós “Ruc” dels diables la piula de Llinars 

Expositor de fusta per als productes de la colla gegantera la Patufa de Llinars. 

Reparació del capgrós “Cavaller de l’ingenio” de Dosrius 

Reparació i nova imatge del drac de Vilardell de Sant Celoni. 

Reparació del capgrós “Boina” de Dosrius 

Reparació dels 4 capgrossos de Bocs i Cabres de Sant Celoni 

Reparació del ceptrot dels bocs i diables de St. Antoni de Vilamajor 

Reparació de dos capgrossos de les Pungoles 

Confecció de 7 records placa amb relleu de la torrassa per a l’esbart dansaire de 

Llinars. 

Nova base de fusta per la Gegant Boig de Llinars del Vallès i nou cavallet. 

Reparació del Gegant de Cardedeu i posterior policromat al oli.  

Reparació de la gegantona “Tona” de l’escola Cor de Maria de Sant Celoni i nou 

encoixinat al cavallet. 

Construcció del capgrós Talía del Teatre Auditori de Llinars. 

Confecció dels premis del concurs d’all i oli de la festa major de Llinars. 

Reparació de la Clau del poble de la festa major de Llinars. 

Reparació dels ceptres de les fúries dels pastorets de Llinars. 

 

 

 


