
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. 

Reparació del capgrós dels diables la Piula de Llinars. 

Construcció de la cabana de Getsé dels pastorets de Llinars. 

Roca, espasa i escut St. Miquel i foc tres peus i olla. Pastorets de Llinars. 

Construcció de les 6 carrosses de Reis de St. Antoni de Vilamajor. 

Construcció de 6 bústies i corona gegant escenari reis St. Antoni de Vilamajor. 

Col·laboració en el muntatge de la fabrica dels somnis de Molins de Rei. 

Muntatge de les carrosses i escenari dels Reis de Llinars. 

Nova estrella Reis de Llinars. 

Replica de les 5 pinyes carrossa del rei negre de Llinars. 
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Capgrós “Drac” per a un particular 

 

ANY 2018 

Reparació del gegantó agutzil de Dosrius 

Reparació dels 3 capgrosos si el gegantó de l’escola Baldiri Reixac de BCN 

Construcció dels dos ceptres pels patge i del ceptre del rei. Carnestoltes de Llinars. 

Reparació de les mans dels gegant de la Batllòria 

Reparació dels dos capgrossos de la Batllòria 

Construcció de la Mulassa de Llinars del Vallès  

Rèplica de la trompeta del gegantó Agutzil de Dosrius 

Plaques en relleu del corb Borni per record de la trobada de bestiari de foc de Llinars. 

Plaques en relleu amb flor de Lli per records de la trobada gegantera de Llinars. 

Reparació integral del cos cavallet nou i reparació dels desperfectes del cap de L’Isard 

de Llinars després d’una caiguda. 

Reparació i repintat del gegantó de l’escola soler de Vilardell de Sant Celoni  

Construcció del capgròs follet verdet de Cardedeu. 

Reparació del gegantó Quico de Sant Pere de Vilamajor. 

Reparació i repintat del Gegant Busquets de Caldes d’Estrac. 

Fer desmuntables cavallet i orelles del gegantó conill de l’escola la Tordera. 

Realització dels premis del concurs de tir i d’all i oli de la festa major de Llinars 2018. 

Construcció dels Mini Bornis de Llinars del Vallès 

Reparació després d’una caiguda i repintat al oli de la gegantona Jana de St. Celoni. 

Construcció de la Carrossa del Patge Pipot de Llinars del Vallès 

Muntatge de les carrosses de reis de Llinars 

 

ANY 2019 

 

Capgròs en sèrie Drac per a un particular de Navàs. 

Reparació tall de mans i repintat dels gegants d’Avinyó. 

Repintat a l’Oli del Capgròs pagès de Cardedeu. 

Rèplica en fibra de vidre la Patufa de Llinars del Vallès.  

Reparació i repintat a les zones afectades dels 3 dracs dels dimonis de Molins de Rei.  

Creació d’un capgròs en sèrie de Drac per l’ACGC. 



CURRÍCULUM ARTÍSTIC  

Nova mà i modificació del braç del gegantó Pirata d’Avinyó. 

Reparació integral extracció de materials afegits, sanejament. Posterior estucat polit i 

repintat al oli. Del capgròs Arlequí de Cardedeu. 

Reparació de la mà de la geganta de Cardedeu. 

Noves mans per als gegants Moros de Sitges.  

Nous Cavallets pels gegants Moros de Sitges. 

Construcció dels gegants Rei en Jaume i Violant d’Hongria per Calvià Mallorca. 

Construcció de dos porcs senglars a mode de carretó pels diables de l’Agrupa de 

Molins de Rei. 

Curs de capgrossos a Molins de Rei. 

Reparació i repintat del gegant de Maristes. 

Polsador per l’encesa de llums de l’arbre de Nadal de Llinars del Vallès. 

Capgròs en sèrie del Gegant Boig per un particular de Llinars del Vallès. 

Preparació de les carrosses de reis de SAV. 

Muntatge de les carrosses de reis de Llinars del Vallès. 

 

ANY 2020 

Consolidació de les figures i posterior reparació i repintat dels bustos dels gegants 

vells de Sant Antoni de Vilamajor. 

Nou Vestuari dels Gegants de Sant Antoni de Vilamajor. 

Noves ulleres i repintat dels capgròs del taller Arnau Guardi. 

Reparació dels cavallets dels Gegantons Farigola i Romaní de Moja, nous braços i 

mans per les dues figures, remodelació de la cara de la gegantona i posterior 

policromia a l’oli, retoc pictòric de les parts afectades del gegantó. 

Capgrossos en sèrie drac i gegant boig per uns particulars de Los Angeles. 

Construcció de dos gegantons per l’escola Salvador Sanromà de Llinars. 

Paret de 4x3 metres en fibra de vidre amb relleu de pedres i un drac tipus japonès amb 

sistema electrònic per obrir i tancar la boca per l’empresa Virus Room Scape. 

Reparació dels barrets de Llucifer i Diablessa dels Diables la Piula de Llinars. 

Contrucció de 6 maces amb el cap del gegant Boig de Llinars per la colla gegantera la 

Patufa. 

Construcció de la rèplica infantil de la dragona d’aigua la Patufa de Llinars del Vallès. 

Construcció de la gegantona Asad de Calvià Mallorca. 

 


