
 
 
 
 
 
 

 

Canvi d’ubicació de la seu 
de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 

 
 

Tal i com estava previst l’Agrupació deixa l’actual ubicació de la nostra seu del carrer Avinyó 
de Barcelona. A partir del dia 21 de març aquesta seu estarà ubicada a Sant Feliu de 
Llobregat. La nova ubicació serà provisional fins que d’aquí uns mesos s’inauguri la definitiva 
que estarà ubicada a la Nau Baixa de Can Bertrand de Sant Feliu de Llobregat, lloc que 
compartirà amb l’espai museogràfic. 
 
La direcció de la nova seu provisional serà:  
 
AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA 
Palau Falguera 
Carrer Falguera, 2-6 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
 
En aquest lloc romandran els serveis administratius de l’Agrupació i és el lloc on s’ha de 
dirigir des d’avui tota la correspondència.  
 
L’atenció personalitzada es farà en aquest lloc dins els horaris i dies ja habituals. 
 
Volem informar també del canvi de número de telèfon, que a partir de la mateixa data serà: 

648 22 00 10 
 
Aquest número de telèfon serà operatiu fins que no es tingui el definitiu a Can Bertrand. 
 
També volem comunicar que totes les comissions de l’Agrupació que desitgin fer reunions, 
es disposa d’una sala al Casal de Joves del mateix Sant Feliu de Llobregat. Per a poder 
emprar aquesta sala és necessari que es posin en contacte abans de la utilització amb en 
Joan-Miquel Merino, al mateix nou número de telèfon de l’Agrupació. 
 
L’adreça del Casal de Joves és: 
 
c/ Laureà Miró, 118-122 
08980 Sant Feliu de Llobregat 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les darreres colles que s’han donat d’alta com a 
socis de l’Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya són: 
 
GEGANTERS I GRALLERS DEL CARRER DE LA RIERA 
de Vic (Osona) 
COLLA DE GEGANTERS DE SANT FELIU DE CODINES 
de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) 
ASSOCIACIÓ CULTURA L’ARREU 
de Mollerussa (Pla d’Urgell) 
 
Així doncs, l’entitat compta amb 355 colles 
associades en actiu. 
 

 
gegants del Carrer de la Riera de Vic (foto: mesosona.cat) 

JUNTA DIRECTIVA 

Aquest any, la Junta Directiva s’ha reunit, el 22 de 
gener a Sant Feliu de Llobregat, amb la participació 
dels Vocals de comarca sortint i entrant. 

La darrera reunió ha tingut lloc el 26 de març a Flaçà 
(Gironès), ja amb la nova composició per al període 
2011-2014. 

Les reunions de Junta Directiva es celebren 
bimensualment. La propera reunió tindrà lloc 
dissabte 21 de maig a la població d’Alcarràs (Segrià). 

 

La població de Manlleu, Ciutat Gegantera de 
Catalunya 2010, va acollir el passat 5 de febrer 
l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya, en la que varen 
assistir un total de 95 colles. 
 
A continuació, detallem els resultats de les diferents 
propostes que es van sotmetre a votació. 
 

TEMES APROVACIÓ 
VOTS A 
FAVOR 

VOTS EN 
CONTRA 

ABSTENCIONS 

Aprovació Acta de 
l’any 2010 

SÍ 40 3 9 

Comptes 2010 SÍ 57 13 16 

Pressupost 2011 SÍ 60 9 16 

Elecció CGC 2012 
Candidatura Masquefa 

SÍ 72 0 1 

Elecció Comissió 
Executiva 2011/14 

SÍ 60 5 6 

 

 

 
 
Com va ser aprovat en la passada Assemblea 
General Ordinària de l’ACGC, la quota d’associat per 
el 2011 és de 77,33€ (inclou assegurança de 
responsabilitat civil). La quota d’assegurança 
d’accidents dels geganters (opcional) per aquest any 
és de 38,02€. 
 
Recordem que les assegurances només cobreixen 
aquells sinistres succeïts en territori català i 
espanyol. Si es preveu viatjar a l’estranger, cal 
demanar amb antelació un suplement. 
 
Adjunt a aquest Full Informatiu, trobareu una còpia 
de la pòlissa d’assegurança i un breu resum de les 
mateixes. 
 



Enguany, els gegants, gegantons i capgrossos de 
l’Agrupació visitaran: 
 
Sortides a les nostres festes 
 
15, 16 i 17 d’abril > La Seu d’Urgell 
Ciutat Gegantera de Catalunya 2011 
 
1 i 2 d’octubre > Ulldecona 
Fira del Món Geganter 2011 
 
Sortides ordinàries 
 
30 d’abril > Carrer de la Riera de Vic (Osona) 
Presentació nous gegants 
 
15 de maig > Cardedeu (Vallès Oriental) 
Centenari dels gegants 
 
29 de maig > Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 
X aniversari Ciutat Gegantera de Catalunya 
 
24 de setembre > Cervera (Segarra) 
30a Trobada de Gegants 
 
Sortides a Vocalies 
 
27 de març > Vic 
Trobada Comarcal d’Osona 
 
16 de juliol > Súria 
Trobada de la Vocalia Bages-Berguedà 
 
Sortides Extraordinàries 
 
10 d’abril > Badia del Vallès (Vallès Occidental) 
Trobada de Gegants d’Escola de Catalunya 
(sortida amb els gegantons) 
 
4, 5 i 6 d’agost > Grenoble (França) 
Aplec Internacional de la Sardana 2011 
 

 

A la reunió de Junta Directiva, celebrada a Flaçà 
(Gironès) el passat dissabte 26 de març, es va 
celebrar un sorteig per decidir les colles que 
rebran l’Ajut per als Cursos de Música. 

Dins del termini d’acceptació de sol·licituds, 
s’havien rebut les peticions de 17 entitats. Tal  i 
com indiquen les bases de la convocatòria 
d’enguany, sols 10 colles poden rebre l’Ajut. 
Aquestes són: 

COLLA GEGANTERA DE NAVARCLES; COLLA DE 
GEGANTERS I GRALLERS DE PINEDA DE MAR; 
GERMANDAT DE TRABUCAIRES, GEGANTERS I 
GRALLERS DE SANT ANDREU DE PALOMAR – 
BARCELONA; COLLA GEGANTERA DE GRÀCIA – 
SABADELL; COLLA GEGANTERA DELS PALLARESOS; 
COLLA DEL PATRONAT DEL CORPUS DE LLEIDA; 
GRUP CULTURAL GARRIGUES – LLEIDA; COLLA DE 
GEGANTERS DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR; 
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE CERVELLÓ; 
COLLA DE GEGANTERS DE PALAFOLLS. 

La Junta Directiva ha decidit atorgar un ajut 
extraordinari a la COLLA GEGANTERA I GRALLERA 
DE LA SEU D’URGELL com a organitzadors de la 
XXVI Ciutat Gegantera de Catalunya 2011. 

Es recorda que caldrà justificar l’Ajut abans del 31 
d’octubre, tal i com indiquen les bases de la 
convocatòria. 

Es prorroga el termini de presentació de 
candidatures per organitzar la 7a Trobada 
Nacional de Capgrossos. Aquelles colles 
interessades en organitzar l’esdeveniment han de 
comptar amb el suport del Ple de l’Ajuntament del 
seu municipi. 
 

 



 

 

 
President David Roy i Comas Iluro de Mataró 

Vicepresident Santi Riba Duran Sant Joan Despí 
Adjunt a presidència Carles Torrijos Marchante Cassà de la Selva 

Secretari Jordi Segura Soro Escola AnimaART de Roses 
Tresorer Miquel Blanch Montesó Associació “La Roca Fumada” de Juneda 

Esdeveniments i Protocol Letícia Colomo Garcia Manlleu 
Patrimoni Paqui Capellades Ladevesa Sant Vicenç dels Horts 

Mitjans d’Informació Amador Codina Isorna Navarcles 
Música i Balls Àlex García-Miguel i Ricart Sant Climent de Llobregat 

 

 
Administratiu Joan-Miquel Merino Rubí 

Arxiver Lluís Ardèvol Julià Badalona 
Comissió Educativa Marcel Pallejà Blay Dominiques de Tarragona 
Ens de Comunicació Amadeu Ribas Pas Santa Coloma de Cervelló 

Esdeveniments Montse Girbau Passarell Moià 
Fira del Món Geganter Cèsar Carmona Laso Vilassar de Dalt 

Material Albert Moya García ACF Sant Feliu de Llobregat 
 

 
Alt Empordà Juan Carlos Marín Sales Figueres 

suplent Joan Carmona González Castelló d’Empúries 

Anoia Ramon Pijuan Porcel La Llacuna 

Bagues – Berguedà Jaume Roca Fontanals Moià 

suplent Miquel Gili Oliva Sallent 

Baix Llobregat Enric Tamarit Pelejero ACF Sant Feliu de Llobregat 

suplent Robert Carles Quirantes Esteban Sant Climent de Llobregat 

Barcelona Pau Navarro Fuster Sagrada Família de Barcelona 

suplent Josep Maria Blanes Casc Antic de Barcelona 

Gironès – Pla de l’Estany Xavier Madrenes Cara Flaçà 

suplent Jordi Riera Fernández Cassà de la Selva 

Gironines Carme Pérez Franco L’Escala 

suplent Anna Gras Crosas Hostalric 

La Selva Josep Vilà Fàbregas Riudellots de la Selva 

suplent Manuel Abaijon Torralbo Anglès 

Lleidatanes – Andorra Pepi Boronat Giró La Seu d’Urgell 

suplent Lupe Pérez Martínez La Seu d’Urgell 

Maresme Albert Aballán Estañol Badalona 

suplent Marià Parera Bausa Sant Andreu de Llavaneres 

Osona Xavier Isern Crous Manlleu 

suplent Pere Aguilà Parés Manlleu 

Penedès – Garraf Sergi Montilla Romero La Vall de Sitges 

Terres de l’Ebre Joan Carles Bonfill Moreno Tortosa 

suplent Agustí Romeu Sospedra Vinaròs 

Terres de Lleida Antoni Charles Serra Alcarràs 

suplent Jesús Companys López Alcarràs 

Entre finals de 2010 i principis de 2011, les diferents vocalies territorials de l’Agrupació van anar renovant 
o ratificant els seus representants a la Junta Directiva de l’entitat. Durant la darrera Assemblea General 
Ordinària de la nostra entitat, el passat 5 de febrer, va ser aprovada la candidatura a Comissió Executiva 
encapçalada per David Roy. Així doncs, l’organigrama organitzatiu de l’Agrupació és el següent. 



Com ja és habitual després d’un canvi de Junta, l’Agrupació visita al Director del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana. Això és el que es va fer el dia 8 de març. La pràctica totalitat de la 
Comissió Executiva va retre visita al Sr. Lluís Puig, nou Director del Centre. 

Aquest any es dóna la circumstància que la presentació va ser mútua, doncs el senyor Puig fa pocs dies que 
exerceix en aquest càrrec. Després de les presentacions per part del nostre President, David Roy, va 
començar una reunió molt distesa on es va fer evident la preparació i predisposició del nou director i del seu 
departament de continuar recolzant el món dels gegants. 

Per part de l’Agrupació se’l va posar al corrent de tot el que és i representa la nostra entitat dins la cultura i 
tradició del nostre país, de la infraestructura organitzativa de l’Agrupació, del passat 25è Aniversari i de la 
preocupació que existeix en aquest moments difícils per poder aconseguir els fites marcades per aquest 
any. 

També se’l va informar dels projectes immediats, com són el canvi de seu i del l’espai museogràfic de Sant 
Feliu, de la Ciutat Gegantera a la Seu d’Urgell, de la propera Fira del Món Geganter a Ulldecona i del CD 
interactiu de la Comissió Educativa. 

Per la seva part va entendre perfectament la preocupació existent, però que el seu departament, tot i 
reconeixent retallades pressupostàries, treballa perquè aquest tema repercuteixi de forma mínima a totes 
les propostes que arribin al Centre. 

Va valorar molt positivament la tasca que realitza l’Agrupació dins la cultura tradicional i va encoratjar-nos 
per continuar en aquesta tasca en aquests moments difícils. Es va tancar aquesta distesa reunió posant-se a 
disposició de la nostra Entitat per tot el que calgui, que ell i el seu departament sempre estaran al nostre 
servei. 

   

Al llarg del 2010 s’ha celebrat, coincidint amb el 25è aniversari de l’Agrupació i d’altres entitats, l’Any 
Geganter. Aquesta iniciativa ha comptat amb l’adhesió de 70 entitats (de dins i fora del món geganter) 
d’arreu del país i més d’una cinquantena d’activitats, i amb el suport de 182 persones. 
Volem agrair a totes aquelles persones i entitats que hi heu col·laborat, i fer una menció especial a la tasca de 
Xavier Navarro, coordinant la plana Facebook, i a la Revista “El Món Geganter” que va dedicar un número 
especial a aquest esdeveniment. 
A la contraportada podeu veure imatges del que ha estat aquest Any Geganter. 
 
Imatges de la contraportada extretes de 

http://www.facebook.com/pages/Any-Geganter-2010/108145629208920 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesos enrere va arribar a l’Agrupació un suggeriment per part del Departament de Justícia de la 
Generalitat de la possibilitat de construir una parella de gegants fets pels interns de les presons. A tal 
efecte es varen iniciar converses per veure la possibilitat que aquesta construcció es faci realitat. La idea és 
fer un concurs entre els interns de Brians II per cercar la imatge que poden tenir aquestes figures, a 
continuació rebrien les classes d’un constructor de gegants perquè les figures tinguessin la màxima qualitat. 
Paral·lelament també es muntaria un grup de gralla, amb l’assessorament d’un bon professional d’aquest 
instrument. Finalment també els caldria que els futurs portadors aprenguessin a  fer ballar aquests gegants. 
 
El Departament de Justícia desitja que sigui l’Agrupació qui coordini tot aquest tema. A tal efecte el 
constructor Jordi Grau (que és un dels impulsors d’aquesta idea) seria qui impartiria les classes de 
construcció.  Pel que respecta a la música s’ha demanat i obtingut la col·laboració d’Enric Montsant. Els Cos 
de Monitors de l’Agrupació portaria les classes de ball. 
 
S’ha fet un pressupost del cost global de la iniciativa i en aquest moment s’està en procés de confecció del 
projecte que s’haurà de presentar als organismes públics per mirar de cercar els recursos econòmics 
necessaris per tirar-lo endavant. 

També aquest any l’Agrupació ha signat un contracte 
amb l’APPEC perquè la Revista Gegants estigui present 
al Quiosc.cat itinerant. Aquesta iniciativa pretén la 
màxima difusió de les revistes escrites en català i per la 
qual cosa durant tot l’any aquest Quiosc visitarà vàries 
ciutats de Catalunya en dates on es celebrin 
esdeveniments culturals.  
 
La primera ciutat visitada aquest any és Lleida, durant 
els dies 17 a 20 de març. Per l’Agrupació, aquestes 
iniciatives que ajuden a difondre la nostra revista, són 
vistes amb molta complaença. Primer perquè en 
aquests actes és on el públic en general pot gaudir de 
tot el ventall de revistes escrites en català, amb el que 
això representa per la difusió cultural catalana. Segon 
perquè aquesta presència dignifica enormement el món 
dels gegants amb la qualitat de la nostra revista. Tercer 
perquè, evidentment, en surten noves subscripcions 
que ajuden a anivellar les despeses d’edició. 
 

 
 

 
 

Ja ha sortit al carrer la nova edició del 
Calendari del Món Geganter 2011! 

 
Enguany la tirada de 3.000 exemplars també es 
repartirà en diferents oficines de turisme del 
nostre país, gràcies a la col·laboració de 
l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya, per tal de promocionar al màxim 
la festa gegantera del nostre país. 



El cap de setmana del 19 i 20 de febrer, el Cos de Monitors de l’ACGC es va trobar per tal de començar a 
preparar el material audiovisual que ha de servir per garantir la conservació, i millorar en l’ensenyament, dels 
balls protocol·laris de l’Agrupació. Durant aquestes jornades, que es van desenvolupar el passat cap de 
setmana al Centre de Recursos i Serveis de la Seu d’Urgell (la Salle), es van enregistrar imatges referents al 
“Ball de l’Aniversari”, estrenat l’1 de maig de 1998 a Montserrat en motiu del 10è aniversari dels Gegants de 
l’Agrupació, i que des d’aquell moment va esdevenir el ball de protocol dels nostres gegants, en Treball i na 
Cultura. 

A partir de totes les imatges enregistrades en diferents angles i plans, caldrà realitzar una selecció, i 
muntatge posterior, per tal de desenvolupar el producte final que permeti visualitzar el ball i la seva execució 
des de diferents punts i amb especial èmfasi en aquells passos més delicats i de realització més dificultosa. 
Amb les imatges, enregistrades amb cavallet, i amb els gegants, es podrà prestar especial atenció als detalls 
dels punts coreogràfics més complicats, podent veure la correcta posició del cos del portador, així com el 
moviment del gegant. 

Les intenses jornades, que han resultat molt fructíferes per la quantitat de material gràfic enregistrat, 
s’hauran de complementar amb sessions d’edició i muntatge d’aquest material. Esperem que puguem 
realitzar noves jornades de treball dirigides a la resta de balls propis de l’ACGC, augmentant així, el patrimoni 
documental de l’Agrupació, assegurant la conservació dels balls i millorant-ne l’ensenyament. 

                                    

El proper 15, 16 i 17 d’abril, la Seu d’Urgell (Alt 
Urgell) acollirà la XXVI Ciutat Gegantera de 
Catalunya. Per aquest motiu ha preparat un 
complet programa d’actes que culminarà amb l’acte 
de traspàs dels Gegants de l’Agrupació de mans de 
la colla de Manlleu a la colla amfitriona. 
 
Podeu consultar tot allò referent a la festa a: 

www.ciutatgegantera2011.com 
 
 

El passat 5 de febrer, Masquefa va ser proclamada 
XXVII Ciutat Gegantera de Catalunya. 
Així que reserveu-vos les següents dates: 
 

8, 9 i 10 de juny de 2012 
XXVII CIUTAT GEGANTERA DE CATALUNYA 

MASQUEFA 2012 

 foto: masquefa.cat 



 
 
 
 

 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    


