
Després de mesos d’incertesa i negociacions a moltes bandes, la gran festa dels  
geganters i geganteres, la Fira del Món Geganter, per fi pot anunciar que tindrà edició  
aquest any 2012, concretament a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, els dies 20 i 21 d’octubre. 
L’anunci de la Fira del Món Geganter 2012, que s’hauria d’haver produït a finals de  
l’any passat, s’ha anat posposant degut a les dificultats de trobar una seu que n’albergués  
els actes i en pogués assumir el cost econòmic que comporta, doncs de tots és ben sabuda 

Text: Comissió Fira 

CALELLA, PROCLAMADA CIUTAT GEGANTERA DE CATALUNYA 2013!CALELLA, PROCLAMADA CIUTAT GEGANTERA DE CATALUNYA 2013!CALELLA, PROCLAMADA CIUTAT GEGANTERA DE CATALUNYA 2013!   

El passat 11 de febrer, Calella va ser proclamada XXVIII Ciutat  
Gegantera de Catalunya.             
Així que reserveu-vos les següents dates:   

 
 

10, 11 i 12 de Maig de 2013 

CALELLA, XXVIII CIUTAT GEGANTERA 2013 

Foto: Geganters de Calella 

la crítica situació econòmica que malauradament travessa tant la pròpia Agrupació com la majoria d’ajun-

taments del nostre país. Sant Feliu de Llobregat, “la ciutat de les roses”, ha assumit aquest paper organit-

zatiu després de que fins a tres municipis prèviament ho haguessin intentant sense haver pogut aconseguir 

el suport econòmic necessari per tirar-ho endavant, jugant un paper decisiu en la decisió santfeliuenca el 

fet de ser l’actual seu de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i d’aquesta manera col·laborar a 

que una de les seves grans festes no quedés sense edició d’enguany, no obstant, la Fira del Món geganter 

2012, com ja ha succeït amb la Ciutat Gegantera de Catalunya d’enguany, haurà de ser més austera i expri-

mir molt més els recursos disponibles, uns fets que en cap cas han d’anar renyits amb la 

qualitat, la dignitat i la festa grossa. La Fira del Món Geganter 2012 estarà organitzada per 

l’Agrupació, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i les dues colles geganteres locals: 

Ciutat i ACF.  Des d’aquestes línies finals agrair la seva  decisió per assumir aquest engres-

cador repte i alhora agrair també l’esforç i voluntat de tots aquells municipis i colles ge-

ganteres que al llarg d’aquest temps han fet tot el possible per assumir aquesta festa i 

mantenir-la ben viva. 



Gegants de Castellcir 

Les darreres colles que s’han donat d’alta com a 
socis de l’Agrupació de colles de Geganters de  
Catalunya són: 

Així doncs, l’entitat compta amb  363 colles  

A la reunió de Junta Directiva, celebrada a Tortosa (Baix Ebre) el passat dissabte 26 de 

maig, 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 

23 entitats. Tal  i com indiquen les bases de la convocatòria d’enguany, sols 10 colles 

poden rebre l’Ajut.  

Aquestes són:  

GEGANTERS D’AVIÀ, COLLA GEGANTERA DEL BISBALET D’IGUALADA, COLLA GEGANTE-

RA DE LA LLAGOSTA, GEGANTERS DE MANRESA, GEGANTERS DE MOIÀ, ASSOCIACIÓ 

CULTURAL L’ARREU DE MOLLERUSSA, GEGANTERS I GRALLERS DE SANT CLIMENT DE 

LLOBREGAT, GEGANTS I GRALLES DE SANT FELIU SASSERRA, COLLA GEGANTERA LA 

UNIÓ ST. PERE I ST. PAU DE TARRAGONA I COLLA GEGANTERA EL CALÇOT—AAEET DE 

VALLS. 

La Junta Directiva ha decidit atorgar un ajut extraordinari a la COLLA GEGANTERA I 

GRALLERA DE MASQUEFA com a organitzadors de la  XXVII Ciutat Gegantera de        

Catalunya 2012 per l’esforç que fa la colla en aprendre el Peuets de Gegants, Ball d’A-

niversari i més endavant, el Ball Nou.  

GEGANTONS I GEGANTS DE CABRILS Maresme 

GEGANTS I CAPGROSSOS DEL CGG FIGUERES Alt Empordà 

COLLA GEGANTERA DE PARDINYES, LLEIDA Segrià 

ASS. GEGANTERS I GRALLERS DE ST. JULIÀ DE VILA-

TORTA I VILALLEONS Osona 

COLLA GEGANTERA GANXONA, ST. FELIU DE GUÍXOLS Baix Empordà 

COLLA GEGANTERA I CAPGROSSOS FORNELLS Gironès 

GEGANTERS CALDES DE MONTBUI Vallès Oriental 

GEGANTS DE CAMPOS Illes Balears 

COLLA GEGANTERA DE BOTARELL Baix Camp 

LA COLLA D'EN FRANCESC, MATARÓ Maresme 

ASSOCIACIÓ GEGANTS DE CASTELLCIR Vallès Oriental 

GEGANTERS I CAPGROSSOS DE CREIXELL Tarragonès 



Comissió de RevistaComissió de Revista  

La comissió de revista ja és una realitat!            

Amb l’afany de millora dia a dia i unint-se així a l’evolució de la 

pròpia Agrupació, l’històric consell de redacció de la revista 

“GEGANTS” decidí en el transcurs de la seva última reunió de feina 

evolucionar com  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.       

El principal objectiu d’aquesta comissió es continuar amb la        

publicació de la revista regularment i millorar el seu disseny i      

colors amb la il·lusió de celebrar a l’hivern de 2013 el seu centenari 

amb un número especial. 

Les revista nº 97 corresponent a la primavera del 2012, ja ha estat enviada a totes les colles associa-

des i subscriptors. 

Per acabar, destacar que en reconeixement als seus 25 anys de trajectòria, va ser guardonada pels 

premis APPEC de revistes en català en la seva 13a. edició de la Nit de Revistes en Català. 

Comissió de MúsicaComissió de Música  

Aquesta nova comissió segueix treballant de valent per dur a terme tots els projectes que tenen  

entre mans. 

Malgrat que encara s’estan definint les bases del proper                 

I Concurs de Composició per a Gralla de Músiques per a Gegants, 

us avisem de que estigueu atents a les possibles i properes nove-

tats. 

Mentre s’acaba de definir aquest principal objectiu, la comissió 

continua amb el manteniment dels balls protocol·laris dels ge-

gants de l’agrupació. 

Tots aquells interessats en adherir-se a la comissió, poden adreçar-se a: musica.balls@gegants.cat 

També us podeu afegir a les comissions ja existents, posantTambé us podeu afegir a les comissions ja existents, posant--vos en contacte amb els responsables: vos en contacte amb els responsables:   

COMISSIÓ EDUCATIVA COMISSIÓ EDUCATIVA ––  educativa@gegants.cateducativa@gegants.cat  

COMISSIÓ DE LA FIRA COMISSIÓ DE LA FIRA ––  firamongeganter@gegants.catfiramongeganter@gegants.cat  

COS DE MONITORS COS DE MONITORS ––  monitors@gegants.catmonitors@gegants.cat  

COMISSIÓ DE CAPGROSSOS COMISSIÓ DE CAPGROSSOS --  capgrossos@gegants.catcapgrossos@gegants.cat  



El passat dissabte 11 de febrer la població de la Seu d’Urgell, actual Ciutat Gegantera 

de Catalunya, acollí l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació de Colles de Gegan-

ters de Catalunya, inicialment prevista pel dissabte 4, que per motius climatològics, fou 

ajornada una setmana. 

Amb la presència d’una cinquantena de colles associades, es va desenvolupar el plena-

ri, iniciant la sessió poc després de les 10 del matí, amb la benvinguda que ens oferí el 

batlle de la ciutat, senyor Albert Batalla, i que continuà amb l’ordre del dia previst. 

Cal destacar les novetats que enguany van introduir-se al desenvolupament de                 

l’Assemblea per agilitzar-la i dinamitzar-la, tot reduint-ne la durada considerablement: 

en primer lloc, l’enviament per correu electrònic de l’informe de la Comissió Executiva i 

de les comissions de treball, amb tota la informació d’interès referent a les diferents 

àrees, vocalies o comissions de l’Agrupació. Així mateix, el nou funcionament dels 

torns de paraula, oberts abans de sotmetre a votació les diferents propostes.  

Un punt destacable dins del informe de la Comissió Executiva, va ser la presentació de 

la proposta de reducció de l’enviament de revistes als socis de 5 a 3 exemplars. La pro-

posta va passar a votació i quedà aprovada per unanimitat dels assistents. Finalment, 

s’assolí l’objectiu proposat, ja que, a un quart i cinc de dues del migdia, es donava per 

conclosa l’Assemblea, just abans dels balls dels gegantons, capgrossos i gegants de l’A-

grupació, que ens oferiren les colles de la Seu d’Urgell i Juneda. 

TEMES APROVACIÓ VOTS A 

FAVOR 

VOTS EN  

CONTRA 

ABSTENCIONS 

Aprovació de l’acta de l'assem-

blea extraordinària 26/11/11 

SÍ 32 1 0 

Comptes 2011 SÍ 40 0 5 

Pressupost 2012 SÍ 35 0 10 

Elecció CG 2013 

Candidatura Calella 

Sí 45 0 0 



 

Dins de la junta executiva hi ha un nou càrrec, és el de vocal de relacions internes. Aquesta tasca 
la desenvolupa la Leticia Colomo amb el contacte vocalies@gegants.cat .             
La funció del vocal de relacions internes es ser el punt d’unió d’aquelles colles que no tenen vo-
cal o bé vocalía dins de la junta directica de l’Agrupació.           
Actualment hi ha 16 vocalies més un grup a part que són els que no tenen vocalia com per exem-
ple les colles de l'estranger o les colles de les illes entre d'altres. Les vocalies i els seus vocals 
són: Anoia: Ramón Pijuan Porcel; Bages-Berguedà: Jaume Roca Fontanals; Baix Llobregat: Enric 
Tamarit Pelejero; Barcelona: Pau Navarro; Empordà: M. Carme Pérez Franco; Gironès-Pla de 
L'Estany: Xavier Madrenes Cara; Gironines: Anna Gras Crosas; La Selva: Manuel Abaijon Torral-
bo; Lleidatanes-Andorra: Pepi Boronat Giró; Maresme: Marià Parera Bausa; Osona: Pere Aguila; 
Terres de l'Ebre: Joan Carles Bonfill Moreno; Vallès: Joan del Villar. Les vocalies sense vocal són: 
Camp de Tarragona, Penedès-Garraf i Terres de Lleida. Esperem que aviat en tinguin. 

Queden molt pocs dies per a que la vila de Masquefa (Anoia),  

esdevingui la XXVII Ciutat Gegantera de Catalunya 2012.                  

Tot està a punt: carrers engalanats, voluntaris, colles, concerts,  

tallers... 

Engrescar-vos a tots plegats a que gaudiu un any més de la gran  

A continuació, us proposem una selecció dels actes que podreu gaudir durant tot el cap 

de setmana: 

Dissabte 9 de juny 

10,00h. Pregó de Ciutat Gegantera Jardins del CTC 

11,00h. Tallers tradicionals, jocs gegants, visita CRARC...   

17,00h. Mostra de balls protocol·laris Cruïlla Avda. Línia amb 
Rogelio Rojo 

18,00h. Inici dels 4 cercaviles Pels carrers de la vila 

23,00h. Cercavila nocturn de capgrossos Sortida Pl. Estació 

00,00h. Castell de Focs Escola CEIP el Turó 

00:30h. Nit de Concert: The Trumpets of Falopi i Obrint Pas Recinte Rogelio Rojo 

Diumenge 10 de juny 

07,30h. Toc de matines Carrers de la vila 

11,00h. Plantada de gegants Ajuntament, Camp de Fútbol, 
Pol. La Pedrosa i Pl. l’Estació 

12,00h. Inici dels 4 cercaviles Carrers de la vila 

13,00h. Parlaments i acte de traspàs 
La Seu d’Urgell - Masquefa 

Cruïlla Avda. Línia amb 
Rogelio Rojo 

mailto:vocalies@gegants.cat


Les sortides dels gegants, gegantons i cap-

grossos fins final d’any: 

Sortides a les nostres festes Sortides a les nostres festes   

9 i 10 de Juny > Masquefa (Anoia)  

Ciutat Gegantera de Catalunya 2012  

Sortides ordinàriesSortides ordinàries  

16 de juny > Olesa de M. (Baix Llobregat) 

50è aniversari de la Colla Gegantera d’Olesa   

15 de juliol > Hostalets de Balenyà (Osona) 

25è aniversari de la Colla de Geganters  

1 de Setembre > Les Borges B. (Garrigues) 

30a edició de la Trobada de Gegants Grallers i 

Correfoc (Festa Popular d’Interès Cultural)  

28 d’Octubre > St. Joan Vilatorrada (Bages) 

30è aniversari dels seus gegants  

Sortides a VocaliesSortides a Vocalies  

7 de Juliol > Montblanc (Conca de Barberà) 

15è aniversari de la Trobada Comarcal i 65è 

aniversari dels Nans de Montblanc  

Sortides ExtraordinàriesSortides Extraordinàries  

3, 4 i 5 d’Agost > Budapest (Hongria) 

Aplec Internacional de la Sardana 2012  

Àlex García-Miguel va presentar la 

seva dimissió com a Vocal de Música 

i Balls, per motius de compatibilitat 

amb altres activitats. Així doncs, en 

la passada reunió de directiva a Tor-

tosa el 26 de maig es va incorporar a 

l’equip d’Executiva en Robert Carles 

Quirantes, de la colla de Parets del 

Vallès. En Robert, ja era des de feia 

mesos, el responsable del Cos de 

Monitors de l’ACGC.  

La Junta Directiva s’ha reunit 3 vegades en el 

que portem d’any.                

Les darreres reunions han tingut lloc  

el 21 de gener a la població de Riudellots de 

la Selva (Selva), el 10 de març a la Roca del 

Vallès (Vallès Oriental) i la darrera, el 26 de 

maig a Tortosa (Baix Ebre).               

Les reunions de Junta Directiva es celebren 

bimensualment. La propera reunió tindrà lloc 

dissabte 14 de juliol a la població de Sant  

Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).            

Comentar que en la reunió de Junta Directiva 

del passat 10 de març a la Roca, es va acordar 

realitzar les reunions un cop a Sant Feliu de 

Llobregat i l’altre fora per reduir despeses. 



Trobada Comarcal Maresme 2011. Foto: X. Navarro 

Aquest 2012 com no podia ser menys, moltes de les 

vocalies tenen ja a punt les seves trobades comar-

cals. Jornades de germanor amb les colles veïnes que 

any rere any esperen amb molta il·lusió.  

Val a dir, que en aquetes és on podem gaudir dels 

balls comarcals d’aquelles comarques que tenen  

l’ocasió de tenir-ne.  

Si teniu curiositat per veure com són aquests balls 

us facilitem les dates d’aquelles trobades comarcals que queden per celebrar-se: 

7 de juliol > VII TROBADA DE GEGANTS DE LA CONCA DE BARBERÀ 7 de juliol > VII TROBADA DE GEGANTS DE LA CONCA DE BARBERÀ 7 de juliol > VII TROBADA DE GEGANTS DE LA CONCA DE BARBERÀ ---   MONTBLANCMONTBLANCMONTBLANC   

28 de juliol > VIII TROBADA DE GEGANTS DE LES TERRES DE LLEIDA 28 de juliol > VIII TROBADA DE GEGANTS DE LES TERRES DE LLEIDA 28 de juliol > VIII TROBADA DE GEGANTS DE LES TERRES DE LLEIDA ---   LLEIDALLEIDALLEIDA---PARDINYESPARDINYESPARDINYES   

7 d'octubre > V TROBADA DE GEGANTS DE LA SELVA 7 d'octubre > V TROBADA DE GEGANTS DE LA SELVA 7 d'octubre > V TROBADA DE GEGANTS DE LA SELVA ---   ARBÚCIESARBÚCIESARBÚCIES   

13 i 14 d’octubre > XIX VILA GIRONINA 13 i 14 d’octubre > XIX VILA GIRONINA 13 i 14 d’octubre > XIX VILA GIRONINA ---   PALAMÓSPALAMÓSPALAMÓS   

20 i 21 d’octubre > II TROBADA COMARCAL GIRONÈS/PLA D’ESTANT 20 i 21 d’octubre > II TROBADA COMARCAL GIRONÈS/PLA D’ESTANT 20 i 21 d’octubre > II TROBADA COMARCAL GIRONÈS/PLA D’ESTANT ---      BANYOLES BANYOLES BANYOLES    

21 d'octubre > XIX TROBADA DE GEGANTS D'OSONA 21 d'octubre > XIX TROBADA DE GEGANTS D'OSONA 21 d'octubre > XIX TROBADA DE GEGANTS D'OSONA ---   HOSTALETS DE BALENYÀHOSTALETS DE BALENYÀHOSTALETS DE BALENYÀ   

27 i 28 d'octubre > XV TROBADA DE GEGANTS DEL BAIX LLOBREGAT 27 i 28 d'octubre > XV TROBADA DE GEGANTS DEL BAIX LLOBREGAT 27 i 28 d'octubre > XV TROBADA DE GEGANTS DEL BAIX LLOBREGAT ---   CORNELLÀ DE LLOBREGATCORNELLÀ DE LLOBREGATCORNELLÀ DE LLOBREGAT   

11 de novembre > XXII TROBADA DE GEGANTS DEL MARESME 11 de novembre > XXII TROBADA DE GEGANTS DEL MARESME 11 de novembre > XXII TROBADA DE GEGANTS DEL MARESME ---   CALDES D'ESTRACCALDES D'ESTRACCALDES D'ESTRAC   

Ja ha sortit al carrer la nova edició del Ja ha sortit al carrer la nova edició del   

Calendari del Món Geganter 2012!!!Calendari del Món Geganter 2012!!!  
El passat dia 11 de febrer i a la Seu d’Urgell es va fer la presen-

tació del Calendari del Món Geganter.       

Enguany la tirada de 3.000 exemplars també es repartirà en 

diferents oficines de turisme del  nostre país, gràcies a la 

col·laboració amb  l’Agència Catalana de Turisme de la Genera-

litat de Catalunya, per tal de promocionar al màxim la festa  

gegantera del nostre país. 

El seu contingut és prou interessant, doncs a part de la gran majoria d’activitats programades per 

aquest any, s’hi pot trobar un magnífic reportatge sobre La Patum, un altre sobre La Nau, els  

comentaris de les colles organitzadores dels esdeveniments més importants de l’Agrupació, etc. 

Per acabar, podeu descarregar-lo directament a través d’aquest enllaç:     

 http://www.gegants.cat/wp-content/uploads/2011/02/CalendariMonGeganter2012.pdf  

http://www.gegants.cat/wp-content/uploads/2011/02/CalendariMonGeganter2012.pdf


EN  IMATGES!EN  IMATGES!   


