
26-N: JORNADA HISTÒRICA PER L’AGRUPACIÓ DE 
COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA 

 

Avui, 26 de novembre de 2011, es viurà una jornada històrica per 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. 
El primer motiu és la celebració de l’Assemblea General 
Extraordinària que ha de permetre l’aprovació de la renovació dels 
Estatuts i del Reglament de Règim Intern de l’entitat que ha de regir 
el funcionament de l’Agrupació. 
En segon lloc, i no per això menys important, ans al contrari, aquesta 
tarda, a partir de les 7 del vespre, tindrà lloc un acte ben especial. Els 
Gegants de l’Agrupació, en Treball i na Cultura, originals del 1988, 
realitzaran una passejada des del Palau Falguera de Sant Feliu fins a 
“La Nau: Cultura i Tradicions” on, tindrà lloc l’acte d’inauguració de 
l’espai que esdevindrà la nova seu social de l’Agrupació. Aquest acte 
comptarà amb els parlaments de les autoritats convidades, i com no 
podia ser d’una altra manera, amb els balls protocol·laris dels nostres 
gegants: el “Ball Nou” i el “Ball de l’Aniversari”. 
Aquest espai comptarà amb l’exposició permanent d’en Treball i na 
Cultura, junt amb els elements del seguici santfeliuenc, així com 
també amb elements digitals i interactius, com unes pantalles tàctils 
on es podran conèixer gran part dels gegants de tota Catalunya, i fins 
i tot, un simulador per aquells qui no hagin tastat mai què és dur un 
gegant sobre les seves espatlles. Aquest nou espai vol esdevenir un 
punt de referència de la cultura popular catalana de tot el país, però 
molt especialment de la comarca i la ciutat que l’acullen. Està previst 
que centres escolars realitzin visites per conèixer aquest espai i 
apropar-se així a les tradicions del nostre país. A partir d’inicis d’any, 
l’espai obrirà les portes al públic. 

No t’ho pensis! 
 

Calella presenta 
la seva 

candidatura per 
acollir la Ciutat 

Gegantera de 
Catalunya 2013 

Fes-te colla 
voluntària! 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
DE L’AJUNTAMENT DE CREIXELL 
de Creixell (Tarragonès) 
COLLA “LA CURCULLERA” 
de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà) 
 

 
gegants de Creixell - foto: Dani Porta 

Des de la darrera publicació del full informatiu, el 
juliol de 2011, la Junta Directiva s’ha reunit en dues 
ocasions, completant així les 6 reunions ordinàries 
d’aquest òrgan de govern de l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya. Aquestes reunions han 
tingut lloc a La Llacuna (Anoia) el 17 de setembre, i 
a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) el 19 de 
novembre. La primera reunió de la Junta Directiva 
de l’any 2012 tindrà lloc dissabte 21 de gener a la 
població de Riudellots de la Selva (La Selva). 

En la darrera reunió de la Junta Directiva, celebrada 
el passat 19 de novembre a la població de Sant 
Andreu de Llavaneres (Maresme) va ser presentada 
la dimissió d’en Carles Torrijos com a Adjunt a  
Presidència, a causa de motius laborals. Així mateix, 
també va ser presentada l’Anna Maria Mas, de la 
Colla Gegantera de Vilassar de Dalt com a nova 
integrant de la Comissió Executiva. La seva adreça 
electrònica de contacte serà protocol@gegants.cat. 

Imatges de la contraportada cedides per: Colla Gegantera d’Arenys de Mar; Gegants i Nanos de Vinaròs; Jordi Beltran; Pau Blanch; gegants.cat 

Imatges portada (per aquest ordre): Joan Miquel Merino i Robert Carles Quirantes 

A totes les colles de les comarques Gironines: 
La Coordinadora de Colles Geganteres de les 
Comarques Gironines us convoca a l'assemblea 
ordinària del dia 21 de gener de 2012 a  les 5 de la 
tarda a Cornellà del Terri, al local del Centre Cívic. 
 
Per a més informació podeu visitar la pàg. web: 
http://webs.gegants.cat/gironines/ 
 
No hi falteu, us esperem a tots! 
 
La junta de la CCGG 

 

Ei colles! 
Recordeu les següents dates a l’hora 
de preparar el vostre calendari per a 
la nova temporada: 

 
 

4 de febrer – La Seu d’Urgell (Alt Urgell) 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ACGC 
 
8, 9 i 10 de juny – Masquefa (Anoia) 

XVII CIUTAT GEGANTERA DE CATALUNYA 
 



Us recordem que el termini per sol·licitar la 
participació de la imatgeria de l’Agrupació en els actes 
que pugueu organitzar finalitza el proper 31 de 
desembre. Totes les peticions rebudes seran 
valorades i s’acabarà de confeccionar el calendari de 
sortides de la imatgeria en la propera reunió de la 
Junta Directiva, prevista pel proper mes de gener. 
Per fer les peticions cal omplir el full de sol·licitud i 
adjuntar una carta explicant els motius pels quals es 
demana la participació de la imatgeria de l’ACGC. La 
documentació s’ha d’enviar abans de la finalització de 
l’esmentat termini a agrupacio@gegants.cat o bé per 
correu postal a C/ Anselm Clavé 3, 08980 Sant Feliu 
de Llobregat. 
 

 

El passat dia 27 d’octubre la Comissió Executiva de 
l’Agrupació va ser rebuda pel Conseller de Cultura de 
la Generalitat, senyor Ferran Mascarell al Palau Marc 
de Barcelona. 

Aquesta reunió va ser proposada pel mateix 
Conseller per poder copsar la situació actual del món 
geganter en general i de l’Agrupació en particular. Va 
ser una entrevista molt distesa a la qual també va 
participar el Director del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana, senyor Lluís 
Puig. 

El nostre president, David Roy, va anar desgranant una per una les activitats que l’Agrupació està duent a 
terme en l’actualitat. Des del treball de les Comissions, passant per la inauguració de la nova seu, la Ciutat 
Gegantera, la Fira del Món Geganter, la Revista Gegants, el Calendari del Món Geganter, el projecte educatiu, 
etc. En definitiva, el va posar al corrent de tot el què és i vol ser la nostra entitat. 

El Sr. Ferran Mascarell els va encoratjar a seguir amb aquest projecte, explicant que el seu departament farà 
tot el possible perquè les activitats geganteres no es vegin perjudicades per l’actual moment de crisi. També va 
manifestar que el proper any serà molt difícil per a tots, però a la vegada va enviar un missatge d’optimisme 
doncs, segons la seva opinió, a partir de mitjans del 2012 començarem a veure la llum a tota aquesta situació. 

El nostre President li va fer saber que un dels problemes que tenen en l’actualitat les colles i l’Agrupació és la 
manca de recursos. Va manifestar que per a nosaltres, els geganters, no mancaran esforços per continuar 
tirant endavant aquesta part de la cultura tradicional i popular del nostre país, però que de vegades les 
trobades geganteres es fan molt feixugues degut a les despeses que ocasionen. El Conseller va manifestar que 
pel proper any, tot i les retallades, el seu departament tornarà a treure la subvenció a entitats sense ànim de 
lucre, la qual cosa potser ajudarà a les economies de les colles. 

Va finalitzar la reunió dins un clima de moderat optimisme i amb la il·lusió que amb el treball col·lectiu en un 
temps prudencial les coses tornaran a normalitzar-se. 



Les comissions de l’Agrupació comencen el seu camí, algunes, i el continuen d’altres. Amb el que portem d’any, 
han estat nombroses les reunions que s’han anat duent a terme des de les diferents comissions, i els projectes i 
objectius comencen a definir-se. 
 

COMISSIÓ DE CAPGROSSOS 
Des de l’edició del darrer full informatiu, s’han realitzat dues trobades dels membres de la 
comissió, a Alcarràs i a Manresa, després de la primera reunió a Manlleu. S’està treballant en 
la creació d’un grup estable de gent encarregada de vetllar per la conservació i ensenyament 
de la “Dansa dels Quatrepunts” el ball dels Capgrossos de l’Agrupació. Més d’una quinzena de 
persones ja formen part d’aquesta comissió que ha començat de nou amb molta empenta. 

 
COMISSIÓ DE MÚSICA 
Ja s’han realitzat un parell de reunions entre els membres d’aquesta nova 
comissió de l’ACGC. Entre els projectes prioritzats hi destaquen la convocatòria 
del I Concurs de Composició de Músiques per a Geganters de l’ACGC, que 
esperem es pugui realitzar durant la primera meitat del 2012. També s’està 
treballant en l’elaboració d’un decàleg de recomanacions envers 
l’acompanyament musical dels gegants al carrer, que es presentarà a la Junta 
Directiva un cop enllestit. Finalment, s’estan posant les bases per a la creació 
d’un grup estable de grallers de l’ACGC que garanteixi la qualitat en la 
interpretació dels balls propis de la imatgeria de l’Agrupació. Queden altres 
projectes al sarró que s’aniran reprenent a mida que vagi avançant la feina de 
la comissió. 
 

COMISSIÓ ESTATUTS I REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
Ha estat treballant durament de cara a la renovació dels Estatuts i el Reglament de Règim 
Intern de l’entitat. Un cop aprovats aquests, però, la feina no s’atura. El sorgiment de noves 
comissions, o canvis de funcionament intern de les diferents seccions de l’entitat poden 
precisar de l’aprovació de normatives o annexes al RRI, que caldrà anar actualitzant per tal 
que sigui una eina útil per al bon funcionament de l’Agrupació. 

 
COMISSIÓ XERRADES ITINERANTS 
La comissió Xerrades Itinerants continua en marxa. Creiem que és una eina 
fonamental pel futur de la nostra entitat i ens agradaria que s’apuntés més gent 
per ajudar-nos a decidir els temes que creiem més importants per l’ACGC. Alguns 
d’aquestes podrien ser: Continuen sent bons els models de Ciutat Gegantera i 
Trobada Nacional de Capgrossos? La imatgeria de l’ACGC, ha de continuar sortint 
conjuntament? Quin ha de ser el seu paper? Ens cal un decàleg geganter 
aconsellant sobre normes de comportament? ... 
Com pots veure són molts els temes a debatre. És per això que necessitem la 
teva aportació, perquè aportis els teus neguits sobre el món geganter. 
 

COS DE MONITORS 
El cos de monitors continua la seva activitat: cursets a colles, assajos dels balls dels Gegants i 
gegantons de l’Agrupació, realització de projectes com l’espectacle de la Fira, i enguany, la 
participació en un taller de la Universitat Catalana d’Estiu. De cara al nou curs, amb 
renovació en la Coordinació del Cos de Monitors, es recuperarà la formació de nous 
monitors, a través de jornades de treball intensives i la participació dels nous membres en 
les activitats pròpies de la comissió. En breu s’obrirà el període d’inscripció. Estigueu atents a 
la pàgina web de l’Agrupació! 

locarranquer.blogspot.com 

gegantsbcn.cat 

locarranquer.blogspot.com 

gegants.cat 



La revista “GEGANTS” que publica trimestralment l’Agrupació, de sempre ha estat 
regida per un consell de redacció que n’ha tingut cura de la seva evolució i 
continguts, un grup de gent que de forma totalment altruista ha permès que allò 
que va nàixer com un butlletí de notícies als inicis de la pròpia entitat, avui dia 
sigui una revista amb 95 números publicats i més de 20 anys de trajectòria a les 
seves espatlles. No obstant, amb afany de millora i unint-se a l’evolució de la 
pròpia Agrupació, amb una clara tendència a diversificar i popularitzar les tasques 
amb comissions i grups de treball, l’històric consell de redacció de la revista 
“GEGANTS” decidí en el transcurs de la seva última reunió de feina evolucionar cap 
a esdevenir una comissió de treball més de l’ACGC, una mesura que permetrà un 
major aprofitament de les sinèrgies tant de la pròpia entitat com de la resta de 
comissions, així com un treball més estret i proper vers al seu principal lector 
objectiu: les colles geganteres agrupades. 
Entre els principals reptes de la nova comissió destaquen amb llum pròpia mantenir viva aquesta publicació, 
millorar-ne número a número els seus continguts i procurar que la seva publicació esdevingui més regular del 
que ho ha estat en aquests darrers números, malgrat que en moltes ocasions aquests endarreriments han estat 
per motius aliens a la pròpia comissió. Per altre banda, també cal destacar la intencionalitat de poder millorar-
ne en els propers números l’ús del color i disseny, així com la il·lusió d’elaborar un número especial pel seu 
centenari, a l’hivern del 2013.  
Paral·lelament, es recorda a totes les colles geganteres que ho desitgin, que poden fer arribar les seves 
propostes d’articles a publicar a través del correu electrònic revista@gegants.cat. 

Comissió de Revista 

 

Ja està en fase de preparació la 
nova edició del Calendari del 
Món Geganter 2012. Aquest 
calendari, que ja s’ha fet una 
eina de consulta indispensable, 
arribarà aquest any amb 
algunes novetats: 
La primera és l’edició conjunta d’aquesta publicació 
entre l’Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya, i la Coordinadora de Geganters de 
Barcelona, com va ser aprovat per Junta Directiva. 
Esperem en properes ocasions comptar amb la 
col·laboració d’altres entitats geganteres. 
L’altre novetat és l’augment del nombre de pàgines 
de l’edició del 2012, que va lligada al també 
increment d’articles que hi seran presents, entre 
ells, aquells referits a les principals festes de 
l’Agrupació i la Coordinadora, una reflexió sobre 
l’estat actual del món geganter i un article dedicat a 
les “Cases dels Gegants”, és a dir, a tots aquells 
espais, com “La Nau: Cultura i Tradicions” o “La Casa 
dels Entremesos” on es poden visitar elements dels 
seguicis populars de diferents poblacions. 
Es preveu presentar el calendari a l’Assemblea que 
tindrà lloc el proper 4 de febrer de 2012. 

Des de l’Agrupació sovint es reben peticions 
d’empreses, entitats o altres ens que necessiten 
gegants o capgrossos que participin en diversos 
actes que organitzen. Per tal de donar cobertura a 
aquestes peticions es va crear la Borsa de Colles 
Voluntàries. Formar part d’aquesta borsa vol dir que 
quan es rep una petició, aquesta es fa arribar a les 
colles, i són elles mateixes les que diuen si estan 
disponibles o no per participar-hi. Normalment, la 
participació es gratifica amb una compensació 
econòmica per cobrir les despeses ocasionades. 
Totes les colles sòcies poden formar part d’aquesta 
borsa omplint el formulari d’alta que en breu es 
trobarà a la nostra web, i que en diferents ocasions 
s’ha enviat per correu postal. Podeu contactar amb 
esdeveniments@gegants.cat o protocol@gegants.cat. 
 

En Bacus, gegant d’Ullastrell – foto: ullastrell.cat 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Acaba l’any 2011, i amb ell l’activitat gegantera d’aquesta temporada. Múltiples han estat els actes on els 
gegants han tingut un paper destacat o simplement han estat presents. Festes Majors, Trobades, Aplecs, Fires 
i Exposicions, i moltes altres festivitats. Però dues han estat les grans festes que enguany ha commemorat el 
món geganter català. A mitjans del mes d’abril ens trobàvem tots a la Seu d’Urgell per celebrar la XXVI Ciutat 
Gegantera de Catalunya, i el primer cap de setmana d’octubre, les Terres de l’Ebre acollien la Va edició de la 
Fira del Món Geganter, a la població d’Ulldecona. El nostre agraïment a totes les persones i colles que heu 
aportat el vostre gra de sorra per fer realitat aquests dos grans esdeveniments geganters de l’any 2011! 

Ulldecona, 20 de novembre del 2011. 

 
Després de fer valoració de la V edició de la Fira del món geganter, fem un breu 
resum del que seria el nostre balanç: 

  
Un any de treball i esforç des de que Paco em va suggerir la possibilitat de fer 
candidatura per la V edició de la Fira del món geganter. 

 
El projecte era laboriós i complicat: preparar una pàgina al facebook de contacte, buscar allotjament per tota 
la comarca, pels expositors i colles que ens visitessin; buscar la ubicació de la fira; contactar i contractar un 
servei de càtering; organitzar cercaviles; un concert amb la banda de música que anys anteriors havia tingut 
èxit, aproximar a la gent a la nostra jota, zona infantil,... 
 
Ulldecona és una població relativament petita, avui en dia amb pocs recursos econòmics,... I per altra banda 
tant per a mi com per la majoria dels que formem part de la junta directiva de la colla gegantera i grallers 
d'Ulldecona, seria el primer gran esdeveniment que organitzaríem. 
 
Em va semblar una manera de promocionar el nostre poble, ple d'història. Mostrar a la resta del país, que 
Catalunya no s'acaba amb el riu Ebre. A més era l'espenta que l'entitat necessitava, estancada des de fa uns 
anys. 
 
Preparar l'espectacle de la nit del dissabte: il·luminació, taula de so, guió, actors,... buscar un títol que ens 
identifiqués, ... 
 
Oferir actuacions atractives durant el sopar,... 
 
Voldria agrair a tots els que han fet possible aquest 
projecte, sense oblidar-me de ningú: a l'antic equip 
de govern que ens va donar tot el suport des del 
principi, sent partícep de la festa, a l'actual 
consistori, al grup de teatre Pere Sans, a l'Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya, a tots els 
expositors, a totes les colles geganteres i a cada un 
dels membres que formem la Colla de Gegants i 
Grallers d'Ulldecona.  

Josep Gascó i Homs 

 

foto: Pau Blanch 



 
 
 
 

 

 
Calella, candidata a Ciutat Gegantera 2013 
 
Des de la Colla de geganters/es i Grallers/es de Calella 
tenim la il·lusió i la voluntat de presentar candidatura per 
a optar a ser Ciutat Gegantera 2013. Durant un llarg 
període de temps, en el qual hem tingut temps de 
reflexionar i intercanviar opinions amb els diversos 
membres de la Colla, així com també amb l'Ajuntament i 
diverses associacions de Calella. Val a dir, que tothom ha 
mostrat la seva il·lusió i ganes de participar i formar part 
d'aquest projecte engrescador. 
 
Sabem que aquest és un projecte de llarg recorregut i que implicarà un esforç majúscul, de tots els 
membres implicats en el mateix. En cas de sortir escollits Ciutat Gegantera, sabem que ens espera un any i 
mig de treball intens i constant per tal d'aconseguir tots els objectiu marcats que tindran la seva culminació 
durant el cap de setmana de celebració de la Ciutat Gegantera. Un cop s'hagi fet l'acte de traspàs durant tot 
el que resti de 2013 i 2014 fins a la propera Ciutat Gegantera, la Colla de Geganters i Grallers de Calella serà 
la màxima representant dels gegants de Catalunya i tindrà el dret i el deure de portar els gegants i 
gegantons de l'Agrupació a diversos actes arreu del territori, aquest fet ens honora profundament i ens 
omple d'il·lusió. 
 
Des de la Colla de geganters/es i Grallers/es de Calella us podem garantir que ens implicarem a fons en 
aquest projecte i que intentarem que totes les hores de treball ens serveixin per a fer més gran la nostra 
família gegantera. Esperem que ens doneu la vostra confiança. 
 
 
Moltes gràcies, 
 
Colla de Geganters i Grallers de Calella 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    


