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AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA 

 

Sallent acollirà la Fira del Món Geganter el 2013.  

Així es va fer saber el proppassat 21 d’octubre a Sant Feliu  

de Llobregat.  

La Vila ja viu el nomenament com un gran repte.  Des de  

l’Ajuntament i la colla gegantera local, volem que aquesta  

fira serveixi per donar una forta embranzida als gegants  

salletins. 

L’edició del 2013, se celebrarà els dies 12 i 13 d’octubre,  

unes dates que per la població no són unes dates qualsevol,  

sinó que són les mateixes en les que vam organitzar la 1a. Ciutat Gegantera de  

Catalunya, l’any 1985.  

Esperem que vint-i-vuit anys després Sallent us torni a acollir amb la mateixa  il·lusió i  

   energia que en aquell moment. 

   Per nosaltres és un repte que ens il·lusiona, com a colla i com a poble, 

   i que treballarem colze a colze amb la implicació de la resta de la   

   població, per tal que l’any 2013, la fira sigui tan reeixida com sigui   

   possible, i contribuir d’aquesta manera al creixement i la promoció de  

la cultura popular i  tradicional del nostre país. Des de l’Ajuntament i la Colla de       

Gegants i  Nans de Sallent esperem que                

pugueu reservar-vos les dates dins el vostre  

programa, i pugueu participar de la  

VIIa. Fira del Món Geganter a la nostra Vila.  

Per part nostra no mancaran els esforços   

per tal  de celebrar un gran esdeveniment  

geganter, que contribueixi a l’enfortiment  

d’aquesta tradició tan nostra. 

Text: Miquel Gili—cap de colla; Gegants i Nans de Sallent 

w
w

w
.gegan

ts.cat 



 

 2 

Des de fa anys, creiem que a Catalunya tenim un repte pendent, que és celebrar un  

Congrés Internacional de Gegants.  En  vàrem  

prendre consciència quan vàrem ser presents als  

congressos internacionals de París (França) al  

1997 i d’Ath (Bèlgica) a l’any  2000. 

Sabem que són temps difícils per  organitzar  

grans esdeveniments, però també som  

conscients de que els “nostres gegants” s’estan  

quedant moltes vegades  en segon terme. 

Per tant, ha arribat l’hora d’explicar qui són els  

gegants i mirar d’intentar que recuperin el seu prestigi.  

Però per fer-ho, cal que nosaltres siguem els primers en posar-nos d’acord, proposem  

unes bases de funcionament i sapiguem explicar la importància que tenen aquestes 

majestuoses figures. 

Des de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, creiem que ha arribat el   

moment d’organitzar aquest esdeveniment a casa nostra i hem format l’embrió de    

l’equip que ja està treballant en el projecte.  

El projecte internacional però, ha d’anar  

precedit d’un congrés a nivell nacional, atès que  

hi ha molts temes sobre els quals reflexionar  

entre tots, des d’aquell 1.995 a Lleida, on es van  

sentar les bases sobre els gegants, els nans i el  

bestiari del 2n Congrés de Cultura Tradicional i  

Popular. 

De moment no us avancem detalls, deixem que  

l’equip de treball acabi de desenvolupar el projecte. Tot i això, estem oberts a qualsevol  

suggeriment o proposta que creieu oportuna. 

Més endavant, quan el projecte estigui més avançat, ja us farem avinent el programa i els 

detalls del mateix. De moment, podem avançar que la idea és celebrar el Congrés  

Nacional a finals de l’any 2013 i el Congrés Internacional a l’any 2014. 
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Un any més, estem preparant el calendari de totes les activitats geganteres per l’any vinent. 

Necessitem que ens envieu les dades de els vostres trobades, així com les de totes les     

activitats  geganteres de la vostra entitat on hi participeu amb els gegants i capgrossos. 

És molt important recopilar totes aquestes dates perquè surtin reflectides al Calendari del  

Món Geganter 2013. 

Podeu omplir les vostres activitats en el següent 

enllaç:     

http://www.gegants.cat/activitats/calendari2013/ 

Per qualsevol dubte, adreceu-vos al mail:   

 calendari@gegants.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escriny.com/Resources/grallers.jpeg 

Un cop finalitzat el període de justificació dels ajuts de música de l’any 2012, us fem 

saber que ben aviat obrirem els nous ajuts per l’any 2013. 

Per poder optar als ajuts, cal que ompliu la fitxa de sol·licitud i ens la feu arribar 

juntament amb un pressupost del curs que realitzeu. 

 

Podreu fer arribar les vostres sol·licituds fins el 28 de Febrer de 2013. 

 

Recordem que l’ajut es donarà a 10 colles. Si hi ha més sol·licituds que ajuts disponibles,  

es realitzarà un sorteig per escollir les colles que rebran l’ajut.                                               

Així, estigueu atents  als mitjans de comunicació de l’Agrupació que ben aviat sortirà la  

convocatòria! 

 Animeu-vos a realitzar cursos de música per potenciar-ho en les  

 vostres colles.   

 L’Agrupació us pot ajudar!!! 
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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 “La Nau, Cultura i Tradicions”,  

C/ Anselm Clavé 3, 08980 Sant Feliu de Llobregat. 

Vols aprendre a fer ballar gegants? 

És molt fàcil, l’Agrupació de Colles de Geganters  

de Catalunya proporciona uns cursos de balls de  

gegants per les colles associades , cursos         

organitzats des de la Vocalia de Música i Balls i el  

Cos de Monitors de Ball de Gegants. 

Els cursos estan dividits en diferents nivells:          

iniciació, perfeccionament i coreografies. 

Per més informació, podeu adreçar-vos a: 

musica.balls@gegants.cat 

Ep colles! 

Recordeu les següents dates a l’hora de preparar el 

vostre calendari per a la nova temporada 2013: 

2 de Febrer—Masquefa (Anoia) 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ACGC 

28 d’Abril—Monestir de Montserrat (Bages) 

25 ANYS D’EN TREBALL I NA CULTURA 

10, 11 i 12 de Maig—Calella (Maresme) 

XVIII CIUTAT GEGANTERA DE CATALUNYA 

12 i 13 d’Octubre—Sallent (Bages) 

VII FIRA DEL MÓN GEGANTER 
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El passat dissabte 17 de novembre va tenir lloc a la seu social de l’ACGC a Sant Feliu de   

Llobregat la última reunió de junta directiva. 

En ella, es van presentar els nous vocals de comarca: 

 Maresme-Vocal: Roser Ercilla—Caldes d’Estrac   maresme@gegants.cat 

    Vocal Suplent: Xavier Latorre—Palafolls   maresme2@gegants.cat 

 Vallès-Vocal: Jordi Vilà—Sant Feliu de Codines  valles@gegants.cat 

    Vocal Suplent: Jordi Sibina—Sant Cugat del Vallès valles2@gegants.cat 

    Vocal Suplent: Carles Falp—Sant Cugat del Vallès valles3@gegants.cat 

També es va fer saber la dimissió del vocal del Baix Llobregat, Enric Tamarit.  

Dins de la comissió executiva, la nostra companya Leticia Colomo vocal de relacions internes 

i capgrossos ha presentat la seva dimissió per causes personals i de compatibilitat. 

El seu càrrec el continuarà fent l’Anna Tarrida dels Geganters de La Llacuna.                        

Benvinguda Anna! 

Per acabar, dins de la Comissió de capgrossos, que s’està consolidant, hi ha nous càrrecs per 

tenir una millor distribució i coordinació de feines. Els responsables són els següents: 

Responsable Comissió Capgrossos:   Anna Tarrida 

Responsable capgrossos:        Lluís Monfort. 
Responsable portadors i balladors:       Xavier Chaparro. 
Responsable música capgrossos:          Àlex Rojas. 
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El proppassat dissabte 1 de desembre va tenir lloc a l’Ateneu Santfeliuenc un acte triplement 

especial. En primer lloc va servir per atorgar els premis del XII Concurs Nacional de Fotografia  

“El Fet Geganter” i donar el tret de sortida a l’exposició de les obres participants que fins el dia 21  

de desembre restaran exposades al públic a la seu social de l’Agrupació, “La Nau: Cultura i  

Tradicions”. Les fotografies premiades d’enguany han estat les següents: 

- Premi: 1er premi—Autor: Marc Ramonet Caelles (Solsona) - Títol: Majestuós  

- Premi: 2on premi—Autor: Benvingut Xandri Cardona (Balsareny) - Títol: Tímid  

- Premi: 3er premi—Autor: Bartolomé González Pérez (Balsareny) - Títol: Sense títol  

- Premi extraordinari—Autora: Francisca Esteban González (Olesa de Montserrat) - Títol: Mans  

Aquest acte va ser especial, en segon lloc, perquè fou l’espai on es va fer el lliurament de premis  

d’un altre concurs, aquest, de composició musical per a gralla. El “I Premi Santa Cecília de Música  

per a Gegants i Figures Festives”, engegat per la recentment creada Comissió de Música de  

l’Agrupació, arribava així al final de la primera fase d’aquest concurs, després de la presentació  

d’obres i la deliberació del jurat. L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Escola Superior de  

Música de Catalunya (ESMUC) en la interpretació de les  peces guanyadores. D’un total de 25  

obres presentades a concurs, el jurat va decidir atorgar un 1r premi, com establien les bases del  

concurs, i dos accèssits per valorar l’excel·lència musical de dues peces més. Les peces premiades 
van ser les següents: 

- 1r Premi – “L’ESPAVILAT” - Autor: Jordi Enfedaque 

- Accèssit – “COMPASCO” - Autor: José María González 

- Accèssit – “CARLA” - Autor: Albert Medina 

El tercer motiu d’importància de l’acte fou que va  

servir com a tret de sortida dels actes dels 25 anys dels  

Gegants de l’Agrupació, en Treball i na Cultura. A partir  

d’un breu audiovisual va ser presentat el logotip i l’acte  

principal d’aquesta commemoració, que tindrà lloc el  

proper diumenge 28 d’abril de 2013 al Monestir de Montserrat. La vetllada es va cloure amb la  

interpretació del “Ball Nou” per part dels músics de l’ESMUC que ens van acompanyar, i de la  

visita per l’exposició d’ obres participants al concurs de fotografia a “La Nau”. 
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Premi: 2on premi 
Autor: Benvingut Xandri Cardona (Balsareny) 
Títol: Tímid  

Premi: 1er premi 
Autor: Marc Ramonet Caelles (Solsona) 
Títol: Majestuós  

Premi:  Extraordinari -Menció honorífica la més simpàtica 
Autor: Francisca Esteban González (Olesa de Montserrat) 
Títol: Mans 

Premi: 3er premi 
Autor: Bartolomé González Pérez (Balsareny) 
Títol: Sense títol  

28 d
’Abril 

de 2
013 

Monest
ir de

 Montse
rrat

 T’ho perdràs? 
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             FIRA DEL MÓN GEGANTERFIRA DEL MÓN GEGANTERFIRA DEL MÓN GEGANTER   

   SANT FELIU DE LLOBREGAT 2012SANT FELIU DE LLOBREGAT 2012SANT FELIU DE LLOBREGAT 2012   

EN IMATGES!EN IMATGES!EN IMATGES!   


