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L'origen dels gegants d'Arenys de Munt i de la colla gegantera de la vila, es troba en una reunió
celebrada al Centre Moral, l'any 1985, on un grup de gent del poble va decidir trobar-se per
idear una activitat nova al poble i que els permetés divertir-se i sobretot sortir, conèixer altres
llocs i altra gent. I què millor que formar una colla gegantera? Jordi Marquès i Mª Àngels
Mercader, artesans d'Arenys de Munt i constructors d'algunes parelles de gegants del país, en
assabentar-se de la notícia, no van dubtar ni un sol moment en fer una parella de gegants pel
seu poble. Així, l'any 1986, naixien en Martí i la Remei. L'any següent d'estrenar-se, la parella
es casà, en una multitudinària festa on hi van participar prop de 2000 persones i una quantitat
important de colles geganteres convidades.
L'any 1988 la família es va ampliar amb el naixement d'en Tonet, amb el fantàstic espectacle
de la cigonya baixant pel campanar de l'església i portant el nadó a les mans de la seva mare,
la Remei. No seria fins l'any següent que en Tonet es convertiria en gegantó.
L'any 1994, apareixen dos gegantets a la colla, en Cop i la Patacada, fets de drap perquè els
portessin els més menuts de la colla.
Finalment, l'any 2007 la colla va estrenar una nova parella de gegants, una rèplica rejovenida i
amb menys pes d'en Martí i la Remei, construïts pel Taller Gabins de Torelló.
La colla celebra anualment la seva trobada de gegants, coincidint amb les Festes del Remei,
una setamana després de Setmana Santa.
La seva habitual presència a la Trobada de Gegants del Maresme va fer que la Remei fos
escollida l'any 2000 pubilla d'aquesta comarca. Les seves sortides per Catalunya han estat
freqüents i continuen sent-ho, a part de les sortides fetes a Andorra, les Illes Balears, Holanda,
Bèlgica, França, Suïssa i l'Estat Espanyol.
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