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Títol:  

ARA “ELS HI TOCA EL REBRE” ALS GEGANTS EN LLUÍS I NA MARIA...  

 
En el més d’abril ja vaig informar de l’incomprensible atac de l’equip de govern a les tradicions i la 

memòria històrica de Vilassar: la façana del Cementiri de Sant Sebastià, els “jardinets” Anton Feliu, o els 

elements d’identitat urbana com el banc de pedra de plaça, la “font del safareig” de la Riera de Targa, el 

repintat de la plaça de la Vila entre altres... Ara els hi toca el rebre als Gegants i a la plaça del Teatre... 

 

En el Ple ordinari del 25/07/2002, es van nomenar diferents carrers del poble mitjançà un expedient 

administratiu documentat i aprovat quasi per unanimitat de tot el Consistori i sense cap vot en contra, en el 

qual s’incloïa posar el nom als carrers del Pla Parcial núm. 7 de Can Tarrida, l’interior a “Joan Fuster i 

Ortells” (intel·lectual i assagista) i al nou eix de connexió que ha d’unir la Riera de Targa amb la Galbanya, 

“l’Avinguda dels Gegants”, en motiu dels 90 anys de l’arribada a Vilassar dels Gegants en Lluís i na Maria 

i també per retre homenatge i en agraïment a la cessió que va fer la família Vallet-Armengol al poble de 

Vilassar mitjançà la Parròquia:  

El 15 d’agost de 1912, el Sr. Lluis Vallet, advocat i resident a Vilassar de Dalt, obsequiar els gegants a la 

seva esposa na María Armengol en motiu de la seva onomàstica. En un principi eren utilitzats a les festes 

familiars, tot i que aparegueren públicament en alguna ocasió especial. El 14 de juliol de 1923, es va 

presentar els gegants en acte oficial i públic, en motiu de les festes per commemorar el tercer centenari del 

trasllat de les relíquies dels Sants Màrtirs des de Càller (Sardenya) a Vilassar. Varen desfilar a la processó 

solemne i ballaren a plaça, a partir d’aquest moment i fins a les postrimeríes dels anys cinquanta, els 

gegants acudien a les processons de Corpus i de l’Apostolat. En aquest període de temps els Srs. Vallet-

Armengol els cediren a la parròquia. Va ser voluntat del poble de Vilassar reconèixer aquest agraïment  

 

Aquest ple ordinari de 29/09/2022, l’equip de govern, el va tornar a nomenar com “Avinguda de les 

gegantes”..., sense expedient, ni justificació, ni informe, ni res de res... Diuen que per feminitzar-ho..., I això 

està bé per contribuir a la paritat de noms, però s’ha de fer en carrers nous, sense nom..., no es poden alterar 

carrers ja oficialitzats per la voluntat popular, i menys sense tenir en compte la identitat històrica del carrer, 

ni que ja consta en tots els plànols, grafies i referències cadastrals i de registre de la propietat des del 2002... 

Això és una nova “alcaldada” contra la memòria històrica de Vilassar i no es pot permetre... d’un acte així 

no hi ha cap precedent enlloc en democràcia, només en l’època franquista quan es van canviar els noms dels 

carrers per Generals del règim... Quina pena de gent que està governant Vilassar...  

 

Estem agraïts a la família Vallet-Armengol, perquè van sembrar l’espurna dels gegants a Vilassar...  

 

Per la resta, s’ha de canviar aquesta dinàmica d’agressió i lluitar per la història local... Hi estem treballant...  

Pel que necessiteu: Regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó i Macià cusidomja@vilassardedalt.cat  
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