
26-N: Assemblea Extraordinària i inauguració 
de “La Nau”, la nova seu de l’ACGC 

 

El proper dissabte 26 de novembre tindrà lloc una Assemblea Extraordinària de l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya per tal d’aprovar la modificació dels estatuts de 
l’entitat en motiu de l’adaptació a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques que regula el règim legal de les associacions i 
fundacions inscrites en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
Assemblea també es proposaran les modificacions sobre el Reglament de Règim Intern que 
hauran de ser sotmeses a l’aprovació dels socis. 
S’enviaran les modificacions proposades per la Junta Directiva amb antelació i s’obrirà un 
període per proposar esmenes als diferents articles. 
 
Per la tarda tindrà lloc la presentació a tot el món geganter de “La Nau” la nova seu de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, un espai museístic que comptarà amb 
elements de suport multimèdia per a la difusió del món geganter, així com amb la presència 
de la imatgeria festiva de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat i els gegants Treball i Cultura, 
obra del mestre Manel Casserras i Boix. 
 
Durant la jornada també es podrà visitar l’exposició 
fotogràfica del concurs “El Fet Geganter”, la qual estarà 
ubicada al Palau Falguera. 
 
S’enviarà oportunament la convocatòria per a 
l’Assemblea, junt amb tota la documentació pertinent. 
 

Ulldecona acollirà els 
propers 1 i 2 d’octubre 

la Va Fira del Món 
Geganter. 

 
NO T’HO PERDIS! 

 

Vols aportar el teu gra de 
sorra a la tasca de 

l’Agrupació? 

Consulta les informacions 
sobre les noves 

comissions i participa-hi! 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les darreres colles que s’han donat d’alta com a 
socis de l’Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya són: 
 
COLLA DELS GEGANTS MANOTES DEL TRO 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
GEGANTS DE SANT JAUME 
de Barcelona (Barcelonès) 
COLLA GEGANTERA DE CORÇÀ 
de Corçà (Baix Empordà) 
 
Així doncs, l’entitat compta amb 356 colles 
associades en actiu. 

 
gegants de Sant Jaume de Barcelona (foto: Robert C. Quirantes) 

La Junta Directiva s’ha reunit 4 vegades en el que 
portem d’any. Les darreres reunions han tingut lloc 
el 21 de maig a la població d’Alcarràs (Segrià) i el 16 
de juliol a Súria (Bages). Les reunions de Junta 
Directiva es celebren bimensualment. La propera 
reunió tindrà lloc dissabte 17 de setembre a la 
població de La Llacuna (Anoia). 

Com es va informar a la darrera assemblea, s’han 
donat casos de suplantació d’identitat en algunes 
colles a través de la xarxa, emprant les noves eines 
de comunicació com el Facebook i el correu 
electrònic. 
És per aquest motiu que des de l’Agrupació us 
recomanem que us assegureu de contactar amb el o 
la responsable de la colla, comprovant les dades de 
contacte amb el llistat de socis de l’Agrupació o bé 
trucant per telèfon. 
A través dels vocals de comarca i de la vocalia de 
Mitjans de Comunicació s’està duent a terme un 
intens treball per tal d’actualitzar les dades de 
contacte de totes les colles associades. 

Imatges de la contraportada cedides per o extretes de: 

Colla Gegantera de la Seu d’Urgell; http://picasaweb.google.com/gegantsdecasablanca; www.ciutatgegantera2011.com; 

http://flickr.com/photos/albertbatalla; gegants.cat; radioseu.cat; https://picasaweb.google.com/amicsdelsgegantsmontblanc2011 

El 2 d’agost de 2008 va entrar en vigor la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques que 
regula el règim legal de les associacions i fundacions 
inscrites en el Registre d’Entitats de la Generalitat 
de Catalunya. 

Aquesta llei obliga les associacions a modificar els 
seus estatuts per tal d’apartar-los a la nova 
regulació. A més, la llei preveu en la disposició 
transitòria primera que les associacions que no 
adaptin els estatuts i no inscriguin l’adaptació en el 
Registre d’Associacions abans del proper 2 d’agost 
(termini que volen prorrogar fins a finals de l’any 
2012) perdran els beneficis derivats de la publicitat 
registral i només podran rebre subvencions de 
l’Administració de la Generalitat aquelles entitats 
que acreditin que han adaptat els estatuts. 

Per a més informació: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia 

Cal entrar a l’apartat “Dret 
i entitats jurídiques” i 
seguidament “Adaptació 
d’estatuts” dins l’apartat 
d’”Associacions”, a la web 
del Departament de 
Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 



En la passada reunió de la Junta Directiva de l’ACGC, celebrada el 21 de maig de 2011 a la població d’Alcarràs 
(Segrià), aquesta va aprovar per unanimitat la creació de les següents comissions per formar part de 
l’estructura interna de l’Agrupació, podent treballar i aprofundir en temes de rellevància per a l’entitat: 
 

COMISSIÓ DE CAPGROSSOS 
Aquesta és una comissió que ja es va intentar portar a terme a l’anterior legislatura, però que 
finalment no va acabar de rodar. El dia 18 de juny ja vam tenir la 1a reunió, de la qual en va 
sortir una nova comissió engrescada amb tots els projectes proposats. El primer començarà a 
prendre forma durant la jornada la tarda del 23 de juliol a Tàrrega, en el qual es posarà en 
comú tot el material sobre la “Dansa dels Quatrepunts”, i s’assajarà la dansa per tal de crear el 
cos de monitors de ball de capgrossos. 
Contacte: capgrossos@gegants.cat / 649 83 93 36 (Letícia) 

 
COMISSIÓ DE MÚSICA 
Aquesta comissió vol suplir una manca històrica de la nostra entitat. Diferents 
intents anteriors han fracassat, però val la pena insistir-hi, ja que és un tema 
prou important dins del món geganter, on hi ha molta feina a fer, la qual val la 
pena valorar des de diferents punts de vista i treballar cooperativament. Cal 
encarar la línia a seguir per l’entitat en aquesta matèria de cara al futur. La 
convocatòria del I Concurs de Composició per a Gralla de Músiques per a 

Gegants de l’ACGC o el manteniment dels balls protocol·laris dels gegants de 
l’agrupació han de ser alguns dels temes a tractar. 
Contacte: musica.balls@gegants.cat / 638 08 33 61 (Àlex) 
 

COMISSIÓ ESTATUTS I REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
Comissió de curta durada que té com a objectius l’adaptació dels Estatuts a la normativa 
d’associacions del 2008, i la modificació del Reglament de Règim Intern (RRI) que regula el 
funcionament de l’entitat, adaptant-lo als canvis que ha sofert aquesta des de la darrera 
modificació, l’any 2003. 
El RRI regula, entre d’altres, el funcionament de les Assembles, les atribucions de la Junta 
Directiva, les Festes de l’Agrupació (Ciutat Gegantera, Trobada Nacional, i cal incloure-hi la 
Fira del Món Geganter), el funcionament de la imatgeria de l’Agrupació, entre d’altres. 
Contacte: secretaria@gegants.cat / 651 42 14 13 (Jordi) 

 
COMISSIÓ XERRADES ITINERANTS 
Un dels actes del 25è Aniversari de l’ACGC, són les xerrades itinerants que 
s’havien de portar a terme al llarg de l’any 2010, per diversos indrets del territori 
català. A causa de la quantitat d’actes que hi havia, va ser impossible organitzar 
aquestes xerrades. Un cop acabat el 25è Aniversari, creiem que aquesta és una 
tasca pendent, no per celebrar els 25 anys de l’ACGC, sinó perquè ha arribat 
l’hora de parlar dels temes importants de la nostra entitat. 
Contacte: president@gegants.cat / 626 77 47 16 (David) 
 
També us podeu afegir a les comissions ja existents, posant-vos en contacte amb els responsables: 
 
COMISSIÓ EDUCATIVA – educativa@gegants.cat 
 
COMISSIÓ DE LA FIRA – firamongeganter@gegants.cat 
 
COS DE MONITORS – musica.balls@gegants.cat 

locarranquer.blogspot.com 

gegantsbcn.cat 

locarranquer.blogspot.com 

gegants.cat 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Recordem a totes les colles geganteres associades que estem pendents de la presentació de candidatures per 
a la celebració de les festes de l’Agrupació per al 2012 i 2013. 
 
Les candidatures a Fira del Món Geganter 2012 es podran presentar fins el 15 de setembre d’enguany. 
Les candidatures a Trobada Nacional de Capgrossos 2012 i Ciutat Gegantera de Catalunya 2013 es poden 
presentar a la seu provisional de l’Agrupació o per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat. 

La població d’Ulldecona, al Montsià, ja està preparada per acollir els propers 1 i 2 
d’octubre la Va Fira del Món Geganter. Durant aquest cap de setmana es podrà 
gaudir de la presència d’una quarantena d’expositors, des de constructors 
d’imatgeria i remolcs, fins a luthiers o artesans de tota mena, passant per aquelles 
entitats geganteres que hi vulguin ser presents. La plantada de gegants i els tallers 
per als més menuts acompanyaran aquesta mostra durant les dos jornades que 
durarà la fira. 

Però això no és tot: la comissió organitzadora porta uns mesos preparant un intens programa d’actes que 
permetin crear un espai de debat i estudi, però també de festa, música i cultura popular. La fira d’enguany 
comptarà amb diferents mostres de música i de balls, un taller de jotes, xerrades sobre el paper de la dolçaina 
i la gralla a les Terres de l’Ebre i la presentació de les novetats bibliogràfiques dins del món geganter, entre 
d’altres. Endemés, la Fira rebrà enguany com a món geganter convidat a Portugal, representat pels gegants de 
Braga, els quals participaran en una mostra de balls dissabte a la tarda, i ens explicaran com és el món 
geganter portuguès a la xerrada “Altres gegants, altres contrades”. 

Com no podria ser d’altre manera, no faltaran passejades de gegants i capgrossos, i l’espectacle de balls de 
gegants i capgrossos que coordina el Cos de Monitors de l’Agrupació, i on hi participaran gegants i nans de els 
dues ribes del riu. 

La Fira del Món Geganter arriba a la seva cinquena edició, on es fa palesa l’evolució que aquest esdeveniment 
ha patit des de la seva primera edició, el març de 2007, a Pineda de Mar. Al llarg d’aquest lustre s’ha celebrat, 
recordem-ho, a Pineda de Mar, Sant Quirze del Vallès, Cassà de la Selva, Calella i enguany, per primera 
vegada, a la província de Tarragona, i concretament a les Terres de l’Ebre. 

Les inscripcions per participar a la Fira resten obertes. Podeu inscriure-us a la web de l’Agrupació. 

Podeu consultat tota la informació de la Fira a: 

http://www.gegants.cat/activitats/fira-del-mon-geganter/ 

 
Les inscripcions s’han d’enviar abans del 15 de setembre a 
l’adreça inscripcio@gegants.cat 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment us podreu adreçar a 
firamongeganter@gegants.cat 
 



 

 
 
 

El passat mes d’abril la Seu d’Urgell va agafar el relleu a Manlleu amb una gran festa. 
Aquesta, va començar el divendres a la pl. de les Monges amb un espectacle infantil i 
el pregó de Ciutat Gegantera, que va anar a càrrec de l’Abd-al-Rahman, la Constança, 
l’Ot i la Urgell. Els actes van continuar a la nit amb la cercavila de capgrossos pels 
carrers antics de la Seu d’Urgell i va acabar a la carpa Dr. Peiró amb un grup de 
versions.  

El dissabte vam poder gaudir d’un matí ple d’activitats al Parc del Segre, acompanyats del bon temps que va 
durar tot el cap de setmana. Alguns van poder fer baixades de ràfting, i els altres van ballar danses 
tradicionals, o van conèixer la Seu amb la gent gran de la vila. Els més petits tampoc van perdre’s la festa, ja 
que havia jocs gegants i activitats infantils durant tot el matí.  
A la tarda, a la pl. Joan Sansa, els principals protagonistes de la festa es trobaven i es saludaven després de 
tant de temps, i un cop acabats els actes protocol·laris els gegants omplien els carrers de la Seu fins a quatre 
punts diferents per passar la nit.  
Després de les cercaviles, un sopar a la carpa Dr. Peiró va ajudar a recuperar les forces acompanyats de la 
visualització del partit Barça-Madrid. Després els Diables de l’Alt Urgell van donar inici a la nit del foc, fent un 
correfoc pel casc antic i van finalitzar a la carpa on hi havia el concert del Titot i David Rossell.  
El diumenge al matí alguns grallers i timbalers van despertar la gent per anar esmorzar i dirigir-se als punts 
d’origen de les quatre cercaviles, les quals acabaven al punt de trobada del dissabte. Allà els moments 
emotius van ficar el punt i final de la festa i l’inici de la 26a Ciutat Gegantera.  

 

Estimats geganters i geganteres d’arreu,  
A Masquefa estem treballant de valent en aquest gran projecte Ciutat Gegantera 2012. 
Disposem, a la Biblioteca Vella, al carrer Major (el lloc més cèntric del poble), de la seu de la Ciutat Gegantera, 
un espai on podem informar detalladament de Ciutat Gegantera  2012 als nostres vilatans . En aquesta seu 
estan exposats els nostres gegants , els records de tots els anys de les diferents trobades i tota la informació de 
la Ciutat Gegantera: obrim els caps de setmana  al matí, excepte quan marxem a passejar amb el nostres 
gegants. 
També és el punt de reunió de la Comissió de Treball de Ciutat Gegantera que ja fa més de 6 mesos que està 
constituïda i que es reuneix el primer dilluns de cada mes, us podem avançar que hi han diferents comissions 
treballant per desenvolupar cada tasca concreta : Comissió Econòmica, Comissió Progama, Comissió 
Infraestructures, Comissió Seguretat Vial, Comissió Voluntariat, Comissió Comunicació i Comissió de Protocol. 
Cada Comissió de Treball està formada per Geganters de Masquefa i de la comarca de l’Anoia (La Llacuna),el 
vocal de l’Agrupació de la Coordinadora de l’Anoia , Tècnics de l’Ajuntament de Masquefa i vilatans que han 
volgut participar en aquest grup de treball . Cada grup de treball el formen entre 3 i 6 persones que treballen 
específicament la seva temàtica. La coordinació de totes les comissions de treball va a càrrec de la Cap de Colla 
Elena Fàbregas, del primer Tinent d’Alcalde i Geganter, Carles Ventura i de la Regidora de Cultura Laia Albiol. 
A finals del mes de setembre ja tindrem enllestida la web de Ciutat Gegantera 2012, un canal de comunicació i 
informació que ens permetrà estar en contacte amb tots vosaltres. 
Una vegada més, reiterem els nostres agraïments per a la vostra confiança i 
seguim treballant per que Masquefa Ciutat Gegantera 2012 , sigui per a tots els 
Geganters un any inoblidable. 
Una abraçada, de la Colla de Geganters i  Grallers de Masquefa. 



Les primeres sortides amb els gegants de l’Agrupació no 
s’han fet esperar, ja que el dia 30 d’abril en Treball i na 
Cultura, juntament amb el Pau i l’Alegria i els capgrossos de 
l’Agrupació van assistir al Carrer de la Riera de Vic, a la 
inauguració d’uns nous gegants. La sortida va transcórrer 
amb normalitat.  
Quinze dies després vam fer la sortida a Cardedeu, per 
commemorar els cent anys de gegants a la vila. I el 29 de 
maig vam anar a St. Feliu de Llobregat, per celebrar els deu 
anys de Ciutat Gegantera d’aquesta població.  
A la Seu els gegants de l’Agrupació van sortir pel Mercat 
Medieval, per la qual cosa la gent de la ciutat va poder 
gaudir d’aquestes figures tan representatives. 

Podeu seguir l’actualitat de la Ciutat Gegantera a: www.ciutatgegantera2011.com 

Text i imatges: Colla Gegantera de la Seu d’Urgell 

 

 

Companys del món geganter, 
Ens adrecem a vosaltres ara que ja ha finalitzat la XXV CIUTAT GEGANTERA del 2010 a 
Manlleu. 
Durant 3 anys hem viscut intensament el món geganter. Tota la colla gegantera i grallera 
de Manlleu hem treballat per fer una bona candidatura, una bona festa de ciutat 
gegantera i portar els gegants de l'Agrupació a arreu. 
En aquest petit resum de l'any de ciutat gegantera, volem recordar la feina feta pels voluntaris durant el cap 
de setmana, ja que per nosaltres va ser tot un èxit. Vam aconseguir ensenyar a tots els voluntaris el 
sentiment geganter que portem a dins i això ho vam acabar de fer gràcies a vosaltres el cap de setmana del 
7, 8 i 9 de maig del 2010. 
Creiem que hem pogut gaudir d'una ciutat gegantera dinàmica, amb diversitat i diversió, cercaviles, 
emocions... i això ho hem intentat portar allà on hem anat a representar el món geganter català durant tot 
aquest any. 
La nostra mascota, en Manlleric ha estat present en moltes de les sortides que hem anat i l'hem acollit com 
un més a la colla. A Manlleu hem fet història, som la XXV Ciutat gegantera i això fa que els sentiments 
estiguin encara a flor de pell i seran unes dates que recordarem per sempre més. 
Però tot s'acaba i per molt que diguem que som Ciutat gegantera 2010, ja no podem gaudir dels gegants de 
l'Agrupació. Cada dia que entràvem al local, ens trobàvem en Treball, na Cultura, en Pau i l'Alegria; quin goig 
que feien al costat dels nostres gegants. Es van fer amics! 
Però tots sabíem que això s'acabaria i finalment va passar; el passat mes d'abril a la Seu d'Urgell quan vam 
fer el traspàs dels gegants. Sabem que la colla de la Seu d'Urgell els cuidarà molt bé, tot i que sempre queda 
el neguit, la nostàlgia i els records viscuts amb aquests gegants; una experiència que no pots explicar fins 
que no la vius. 
El lema de la nostra ciutat gegantera era: HO HAS DE VIURE! I realment aquest lema no va acabar amb el 
cap de setmana festiu, sinó que va continuar durant tot l'any següent i per part de la nostra colla gegantera i 
grallera, durant tots els anys següents. 
Podeu conèixer més de la nostra colla i la nostra tradició a la pàgina web: www.gegantsdemanlleu.cat 
De part de tota la colla gegantera i grallera de Manlleu, gràcies a tota aquella gent que viu dia a dia l'esperit 
geganter.  
 



 
 

 

EL LLIBRE DELS GEGANTS DE LA CIUTAT 
Autor: Amadeu Carbó i Martorell 

Edita: Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la Coordinadora de 
Geganters de Barcelona, 2011 

 

 

NOSALTRES, ELS GRALLERS (reedició) 
Autor: Blai Fontanals i Argenter 

Edita Amalgama Edicions (Tritó S. L.), 2010 
 

 

MUSIQUES DEL TEMPS II. Repertori per a gralla dels Ganxets 
Autors: Jaume Aguza, Cesc Alexandri, Albert Carbonell, Daniel Carbonell 

i Albert Galcerà 
Edita: Amalgama Edicions (Tritó S. L.), 2010 

 

 

ELS GEGANTS DE MALLORCA 
Autor: Pau Tomàs i Ramis 

Edita: El Gall Editor (Pollença), 2010 
Col·lecció: Ramon Llull 

 

 

GEGANTS I FIGURES FESTIVES A MATARÓ. Cercavila per la història i plantada al 
segle XXI 

Autors: Nicolau Guanyabens, Pol DUcable, Maria Salicrú-Maltas, Toni Brazas 
i Coral Mas 

Edita: Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró, 2010 
 

 

LOS GIGANTES DE PAMPLONA 
Il·lustracions: Beatriz Menéndez 

Edita: EGN Comunicación (Navarra), 2010 
 

 

LOS GIGANTES DE NAVARRA. De la “A” a la “Z”. Historia de más de cien comparsas 
Autors: Unai Lako i Aitor Calleja 

Edita: EGN Comunicación (Navarra), 2010 
 

 

BALLS DE GEGANTS per a dues gralles i tabal 
Sis peces composades per David Puertas. Revisió a càrrec de Joan Cuscó 

Edita: Clivis Publicacions, 2011 

 

més informació a http://www.gegants.cat/agenda/ 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    


