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Tot va començar quan en l’assemblea que celebrem       
anualment el grup de Geganters i Grallers de Cervera el  
mes de Febrer de l’any 2011 proposo el tema de presentar  
candidatura per ser ciutat gegantera el 2014. Les primeres            
reaccions van ser de sorpresa, inclús els meus companys de junta, fins i tot vaig haver    
d’escoltar la típica  frase de “tu estàs sonat”. Passats els primers minuts, la gent ja van       
començar a parlar entre ells de com se la imaginaven.      

En la nostra Trobada de Gegants, per la Festa Major del 2011 i en motiu de 30è aniversari  
de la Colla Gegantera, vam tenir l’honor que hi participés la imatgeria de l’Agrupació.           

La comissió executiva va aprofitar aquesta sortida de la  
imatgeria per celebrar una reunió a Cervera 
(concretament a l’aula de música de la Universitat)           
informant-nos dels passos a seguir per presentar en ferm  
la nostra candidatura.                       
El proper pas: parlar amb l’ equip de govern de la Paeria i  
presentar aquest projecte tant engrescador. El següent  
pas: informar a tots els altres grups en representació a la  
Paeria, que també ho van veure amb molt bons ulls.      

Així, en el ple Municipal del dia 31 de maig del 2012 s’aprovà la nostra proposta per          
unanimitat. Una vegada presentada la nostra candidatura dins del termini establert a        
l’Agrupació i a l’informar-nos de que no s’havia presentat cap altra candidatura,                 
començàrem a fer els primers passos: dins del nostre grup repartir-nos en comissions per  
avançar feina: reunions amb la paeria, per  
tal d’anar concretant coses, preparar la  
nostra presentació de candidatura i          
encarregar per part de la Paeria el vídeo de  
presentació de la nostra candidatura que  
vam poder veure en la passada assemblea  
de l’Agrupació a Masquefa. Arribat en  
aquest punt, tan sols queda dir que enca- ra  
que érem l’única candidatura, ens va fer  
molta il·lusió que totes les colles assistents  
a l’assemblea ens van donar el seu recolzament, cosa que agraïm moltíssim i a la vegada  
ens esperona a treballar perquè el 2014 tots els que estimem el món geganter ens puguem  
trobar i gaudir de XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya 2014, a Cervera.  

CERVERA 

CIUTAT GEGANTERA DE CATALUNYA 2014 

6, 7 i 8 de Juny 20146, 7 i 8 de Juny 2014  
Text: Joan Piqué—cap de colla; Geganters i Grallers de Cervera 
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assemblea general ordinària 2013 

El dissabte dia 2 de febrer, es va celebrar l’Assemblea          
General Ordinària de l’Agrupació de Colles de Geganters de  
Catalunya. Tal i com ja va passar l’any passat, va ser una     
Assemblea molt fluida, degut a que uns dies abans ja es va  
tornar a enviar l’Informe de la Junta Directiva per avançar  
feina i es va portar a terme el torn tancat de paraula.  

Es va aprovar l’acta anterior, es van anomenar les altes i les baixes, explicar la importància  
del Full de Canvi de Dades, el paper adoptat per l’ACGC davant d’Eurogiants, que és la     
proposta de la creació d’una confederació europea de gegants, es va anunciar que s’estava  
a punt de tancar un patrocinador molt important per l’entitat, la pàgina web i les webs de  
les colles, la futura intranet, la informació de les pantalles tàctils que es podran seguir per  
Internet, el canvi de l’Exposició Plafons, que en comptes de servir l’exposició, es farà         
arribar un PDF de l’exposició a les colles, es va aprovar l’estat de comptes i pressupostos,  
es va informar de la celebració dels 25 anys d’en Treball i na Cultura a Montserrat, el       
Congrés Internacional de Gegants i la importància de valorar-nos econòmicament i            
socialment.                       
A parir d’aquí, va arribar la part més distreta de l’Assemblea: Es va fer un reconeixement a  
la Colla de Geganters i Grallers d’Ulldecona, per haver organitzat la V Fira del Món             
Geganter de l’any 2011, a La Roca Fumada dels Geganters de Juneda, per la V Trobada     
Nacional de Capgrossos de l’any 2010 i a la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell,  
per la XXVI Ciutat Gegantera de Catalunya de l’any 2011.                

 A continuació, els informes de les activitats de l’any 2012. Va començar la Comissió Fira de  
l’ACGC, amb la informació del que havia estat la Fira del Món Geganter, i per part de       
Masquefa, amb el resum del que havia estat tot aquest any de Ciutat Gegantera.                
Seguidament, van tenir lloc les informacions de Sallent com a organitzadors de la Fira del  
Món Geganter 2013, i Calella, com a organitzadors de la XXVIII Ciutat Gegantera de            
Catalunya.                       
En l’acte més esperat per tothom, Cervera, a través del seu Alcalde i el Cap de Colla, van  
presentar amb un vídeo molt emotiu, la seva candidatura per organitzar la XXIX Ciutat      
Gegantera de Catalunya. Com no podia ser d’una altra manera, per unanimitat  
dels assistents, Cervera es va convertir en l’organitzadora de la XXIX Ciutat Gegantera.        

Com a últim punt de l’ordre del dia, es va passar als  
precs i preguntes, on van sortir moltes aportacions  
positives dels assistents, destacant la necessitat d’un  
espai de debat per abordar els temes que no hi ha  
temps de debatre dins d’una Assemblea i la             
necessitat de que les colles assisteixin a les                
assemblees.                 
Van concloure l’Assemblea, els gegants i gegantons                               

                                                                                       amb els seus balls protocol·laris 
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sortides de la nostra imatgeria 2013 

Enguany els gegants, gegantons i capgrossos visitaran els següents llocs:   

Dates Població Motiu 

2 de febrer Masquefa Assemblea de l’ACGC 

28 d’abril Montserrat 25è aniversari d’en Treball i na Cultura 

11 i 12 de maig Calella XXVIII Ciutat Gegantera 

12 i 13 d’octubre Sallent VII Fira del Món Geganter 

23 i 24 Novembre Cervera 
País Gegant. Congrés Nacional de Gegants i 
Imatgeria Festiva 

Dates Població Motiu 

7 d’abril Arenys de Munt Arenys Capital de la Sardana 

15 de Juny Sant Climent de Llobregat 20è Aniversari dels seus gegants 

20 de Juliol Tordera 25è Aniversari dels seus gegants 

26 de gener Castellbisbal 20è aniversari dels gegants 

Dates Població Motiu 

20 d’abril Brussel·les (Bèlgica) 
Invitació de la Direcció General de Cultura Tra-
dicional de la Generalitat (gegants) 

21 d’abril Cabrils Trobada de Gegants d’Escola (gegantons) 

28 d’agost Manresa 
30 aniversari i estrena d’una nova figura 
(capgrossos) 

26 de setembre Molins de Rei 
Pregó de la Festa Major. Colla Gegantera de 
Molins pregoners de la Festa Major (gegants) 

· Sortides a les nostres festes:· Sortides a les nostres festes:  

· Sortides ordinàries:· Sortides ordinàries:  

· Sortides extraordinàries:· Sortides extraordinàries:  
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25 anys d’en Treball i na Cultura 

Diumenge, 28 d’Abril de 2013 

Festa Commemoració dels 25 anys d’en Treball i na Cultura 

“Donem la benvinguda de nou, als nostres Gegants!” 

 

PROGRAMA D’ACTES: 

De 8 a 9h. del matí:  Arribada de les colles geganteres al Monestir. 

    Plantada al Mirador dels Apòstols 

A les 9,00h.   Esmorzar popular: Xocolatada 

    Al Mirador dels Apòstols 

A les 9,45h.   Inici del Cercavila pel recinte del Monestir 

A les 11,00h.   Missa Conventual amb ofrena a la Verge per part de l’ACGC 

A les 12,00h.   Ball de l’Aniversari per part del Cos de Monitors 

    Plaça Santa Maria 

A les 12,20h.   Inici de la Mostra de Balls 

    Places inferiors de la Plaça Santa Maria 

A les 13,30h.   Ballada Final 

    Places inferiors de la Plaça Santa Maria 

 

Recordeu que aquesta festa, és la festa de tots! Animeu-vos a participar i donar de nou la           

benvinguda, a en Treball i na Cultura com cal! 

Per més informació: http://www.gegants.cat/activitats/25-anys-en-treball-i-na-cultura/  
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la revista GEGANTS, en fa 100! 

Amb molt d’esforç i sacrifici la revista de l’Agrupació, GEGANTS,  
de la que totes les colles membres en són subscriptores, ha     
arribat al seu número 100 amb més d’un quart de segle de      
trajectòria a les seves espatlles. El camí no ha estat fàcil, és una  
revista que sempre ha treballat amb l’esforç desinteressat i     
altruista dels que la tiren i han tirat endavant, a voltes          
qüestionada, però testimoni escrit del dia a dia del món          
geganter des de 1986 i referent editorial d’aquesta temàtica a  
nivell europeu, uns fets que sovint no s’han tingut massa en  
compte alhora de valorar la seva gran tasca de difusió i         
aportació de testimoniatge històric al teixit geganter català de  
finals del segle XX i tot el que portem de segle XXI.  

Puntual a la cita, el número especial 100 de la revista sortí al carrer coincidint amb la      
passada assemblea de l’Agrupació celebrada a Masquefa. La portada és un dibuix de       
Griselda Karsunke, una de les mares de la revista que amb la portada ha estat certament  
homenatjada. També destacar la brillant auca (continuadora de la realitzada al número  
50) amb textos del erudit Jan Grau i dibuixos del genial Kap, dos membres històrics de la  
revista amb desenes de números a les seves espatlles. Per altra banda, també destacar-hi  
una simpàtica carta de menú dissenyada per Cèsar Carmona on trobar alguns dels millors  
articles publicats a la revista, un ampli article sobre la història de la revista, així com la    
ponència realitzada per Lluís Ardèvol sobre la xerrada de publicacions periòdiques           
geganteres realitzada el passat octubre a la Fira del Món Geganter. Per últim destacar les  
participacions de, per una banda, el president de l’Associació de Publicacions Periòdiques  
en Català, en Lluís Gendrau, així com per altre banda del Molt Honorable President de la  
Generalitat, n’Artur Mas, els quals també han volgut fer la seva aportació a la festa.  

Realitzada aquesta pausa al camí i mirada enrere, la revista seguirà a partir del número  
101 amb un nou disseny i amb voluntat de continuïtat malgrat els difícils moments          
econòmics que tenim a dia d’avui, valoritzen encara més l’esforç de totes les colles  
membres de l’Agrupació per mantenir viva la seva paraula al món.  

Text: Comissió Revista ACGC 

darreres altes socis... 

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

Catalunya són: 

Ajuntament de Lliçà d’Avall Vallès Oriental 

Associació de Joves de Cubelles Garraf 

Colla Gegantera de Nou Barris Barcelonès 

Colla Gegantera de Capellades Anoia 

Així doncs, l’entitat compte amb 358 colles.  

Gegants Bonaventura Almirall de  

l’Associació de  Joves de Cubelles 
Gegants de Capellades 
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trobades comarcals 2013 
Un any més, les nostres comarques ja preparen les seves festes per celebrar les Trobades Comarcals. 

En moltes d’elles, un moment únic on poder gaudir dels balls comarcals. 

A continuació trobareu la relació de trobades comarcals d’aquest 2013: 

 

13 d’abril Trobada de Gegants de l’Anoia Masquefa 

4 de maig XVI Trobada Comarcal del Bages/Berguedà Montmajor 

25 de maig XX Trobada Comarcal d’Osona Centelles 

15 i 16 de juny XX Vila Gegantera Gironina Lloret de Mar 

6 de juliol VIII Trobada Comarcal de la Conca de Barberà Senan 

27 de juliol Trobada Comarcal del Penedès/Garraf St. Llorenç d’Hortons 

27 de Juliol Trobada de Gegants i Capgrossos de la Meridionals Vila-Seca—La Pineda 

5 d’octubre VI Trobada Comarcal de la Selva Caldes de Malavella 

6 d’octubre VI Trobada Comarcal de la Selva Caldes de Malavella 

27 d’octubre XXVITrobada Comarcal del Baix Llobregat L’Hospitalet de Llob. 

17 de novembre XXIII Trobada de Gegants del Maresme Palafolls 

assegurança de responsabilitat civil 

Després de la recent modificació de l’assegurança de RC, que us vam comunicar a l’assemblea del passat 2 de 

febrer, incloent els àpats als riscos coberts per la pòlissa, s’ha continuat negociant i a partir de la renovació de 

la pòlissa el proper 10 d’abril, el límit de la cobertura que fins ara era de 300.000€ passarà a ser de 

1.200.000€, i també l’àmbit de cobertura que fins ara solament era per Espanya, a partir del 10 d’abril         

passarà a ser la Comunitat Europea i Andorra. 

Pensem que és una bona noticia i més tenint en compte que, com fins ara, el seu cost està inclòs a la quota 

d’associat. Quan tinguem la nova pòlissa us la farem arribar. 

ajuts cursos de música 2013 

Reunida la Junta Directiva de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya a       

Cubelles (Garraf), el 16 de març de 2013, s’ha aprovat, per sorteig, la concessió dels 

Ajuts de Música. Enguany s’han rebut 27 peticions ordinàries de les quals, només 10 han estat afortunades a 

rebre l’ajuda: Gegants de St. Jaume de Barcelona, Geganters i Grallers SCRB de la Bisbal del Penedès,          

Geganters de Cabrils, Colla Gegantera de Calafell, Colla Gegantera de Canovelles, Colla Gegantera d’Iluro de 

Mataró, Amics dels Gegants de Montblanc, Colla de Geganters i Grallers i Montmeló, Colla de Gegants,      

Grallers i Bestiari de Parets del Vallès i la Colla Gegantera de Dominiques de Tarragona.                                       

A més a més, els Geganters de Calella rebran un ajut extraordinari en motiu de ser la Ciutat Gegantera 2013. 
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   TREBALL I CULTURA 
      25 ANYS BALLANT! 

EN IMATGES!

EN IMATGES!

EN IMATGES!   

editaeditaedita   col·laboren col·laboren col·laboren    

AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA 
La Nau, Cultura i Tradicions (dilluns, dimecres i divendres de 15h. a 19h.) 
Carrer Anselm Clavé, 3—08980 Sant Feliu de Llobregat 
Telèfon: 93 685 8000 ext. 1755  
E-mail: agrupacio@gegants.cat 

mailto:agrupacio@gegants.cat

