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Ciutat Gegantera de Catalunya 2013 

Text: Oriol Leo Colomer—Colla de Geganters/es i Grallers/es de Calella 

Esplèndid. Espectacular. Rodó. Meravellós. Impecable. Genial. Són qualificatius que han pronunciat les colles 

de gegants que van assistir a Calella Ciutat Gegantera per definir l’ambient i la festa que es va viure a aquesta 

població maresmenca els dies 10, 11 i 12 de maig.  

Les colles vingudes d’arreu de Catalunya, la península i el món – hi havia gegants de Costa Rica- es van trobar 

una ciutat extremadament abocada amb la festa, engalanada amb mil domassos i banderoles i amb aparadors 

farcits d’imatges geganteres. Més de dos anys d’intensa preparació per part de la Colla de Geganters/es i Gra-

llers/es de Calella estaven apunt d’arribar al seu punt àlgid.  

Tres dies de festa que començaven amb un pregó fet pels entremaliats capgrossos de la colla, sobretot en 
Mastegamosques, que feia d’amfitrió i que va destapar el monument de Ciutat Gegantera, una escultura a 
mida real d’ell mateix que romandrà per sempre a la façana de l’Ajuntament Vell de la població. Retronaven 
encara els petards de la trobada de bestiari quan es preparava ja el primer dels concerts. Els capgrossos de 
Calella i molts d’altres vinguts expressament d’arreu del país, van saltar a la pista de ball durant el concert de 
Brams, talment com si fos un Salt de Plens patumaire, 
sense foc, sense fum, però amb bon ambient i fal·lera. 
El matí de dissabte serà recordat sempre per la prime-
ra banyada gegantera de la història. Els gegants Bernat 
i Elisenda, els capgrossos Mastegamosques, Pau el  
vigilant dels pins de Can Pelayo i l’Astèrix, i els gegants 
Martí i Maria del Puig de Sant Celoni -que van anar a 
Calella a peu, travessant el Montnegre es van           
remullar a la platja, acompanyats de geganters, amics i 
veïns. I la tarda de dissabte passarà a la història per 
haver acollit una mostra de balls d’una categoria      
impressionant, amb balls tan destacats com el Ball 
dels Gegants de la Ciutat de Barcelona -era el primer 
cop que Jaume I i Violant d’Hongria assistien a una 
Ciutat Gegantera. També el Ball de l’Almorratxa de 
Sant Pol de Mar -van venir a peu de Sant Pol i no se’ls va trencar l’almorratxa al caure al terra de sorra. O el 
ball amb quatre gegants de Cervera – una composició senzilla però extremadament estimada i apreciada pels 
cerverins que seran Ciutat Gegantera l’any que ve-. I no hi podia faltar el Ballet dels Gegants de Calella que en 
Quirze i la Minerva també van ballar divendres al pregó-. Quan van acabar els balls una cercavila va portar els 
gegants a dormir, els geganters a sopar escoltant havaneres i els més marxosos cap al segon concert de la Ciu-
tat Gegantera. 

I diumenge va ser el dia dels elogis. Tot mil•limètric, pautat i quadrat. Tot ben clavat. Tots els aspectes que 
més feien patir als organitzadors es van anar esvaint a mesura que el dia avançava. Es va poder aparcar en 
condicions, les quatre cercaviles van sortir a l’hora, van avançar al mateix ritme, van lleugeres i van entrar 
puntuals a la riera Capaspre. Es van plantar fent diagonals i dalt l’escenari es va fer el traspàs. Masquefa plo-
rava d’emoció al fer el seu primer i últim Ball Nou amb els gegants de l’Agrupació, en Treball i la Cultura. Cale-
lla els rebia emocionada, il·lusionada, i interpretava amb rotunda solvència el Ball de l’Aniversari per primera 
vegada en tot un any.  
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Breus... 

 
En Climent i la Roser, gegants de Sant Climent de Llobregat, celebren els seus 20 anys! 

Els passats 15 i 16 de juny de 2013, la vila de Sant Climent de Llobregat, situada al Baix Llobregat, va 

celebrar amb una gran festa els 20è aniversari dels seus gegants Climent i Roser. 

Passejades, mostra de músics, mostra de grups folklòrics, sardanes, concerts i un llarg etcètera    

d’activitats que van farcir l’agenda del cap de setmana d’aquest petita vila. 

 

 

 

Lloret de Mar, XX Vila Gegantera Gironina 2013. 

El mateix cap de setmana, del 14 al 16 de juny, Lloret de Mar (Selva), esdevenia la seu de la XX Vila 

Gegantera Gironina d’aquest 2013. 

La gran festa gegantera per excel·lència de terres gironines, va omplir Lloret amb més de 100 ge-

gants i unes 1400 persones aproximadament. 

La festa també va servir per fer la presentació dels nous gegants de Lloret, en Constantí Ribalaigua, 

la Blanca Aurora i en Silvestre Parés.  

Felicitats Lloret!!! 
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Enguany la nostra imatgeria visitarà dos nous municipis, aprovat en la passada  

Reunió de junta directiva, reunida a Tarragona el 18 de Maig:   

xifres geganteres 

Diumenge 7 de Juliol Premià de Mar (Maresme) 30è Aniversari dels Gegants vells 

Dissabte 27 de Juliol Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) XXV Trobada Comarcal  Penedès—Garraf 

sortides de la nostra imatgeria  

Des de la Generalitat de Catalunya, fa temps que ens transmeten el desconeixement de les xifres 

que movem des del món geganter, tant pel que fa al teixit ciutadà com a l’entorn econòmic. 

Totes aquestes dades, són molt importants a l’hora de donar a conèixer el món geganter i fer-nos 

valorar com a col·lectiu. Segurament, una assignatura pendent des de fa molts anys, gràcies a la 

bona voluntat dels geganters.                    

Ara però, som en uns temps molt difícils i ha arribat l’hora de fer-nos valorar. 

Durant l’Assemblea del mes de febrer, es va parlar de la importància de recopilar les nostres xifres 

i es va enviar a les colles perquè ens féssiu arribar les vostres dades de l’any 2012. A dia d’avui 

però, tot i la insistència dels vostres Vocals de Comarca, encara falten moltes colles per confirmar 

les seves dades. 

De moment, tenim la informació de  24 colles, que ens han fet arribar 184 activitats i una despesa 

total de 276.206 €. 

Us imagineu si multipliquem aquestes xifres pel número de socis? Arribaríem a unes xifres           

espectaculars com a col·lectiu. Aquí, encara faltaria afegir-hi les xifres de l’ACGC, que són les més 

importants de les que disposem. 

De moment, ja han enviat la informació les següents colles: 

Anoia: La Llacuna i Piera.                     

Bages-Berguedà: Moià, Navarcles, Poble Vell de Súria, Sant Fruitós de Bages i Puig-reig. 

Baix Llobregat: Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan Despí.                

Barcelona: Sagrada Família.                  

Camp de Tarragona: Botarell i Dominiques de Tarragona.                 

Gironès-Pla de l’Estany: Flaçà.                    

Lleidatanes-Andorra: La Seu d’Urgell, Cervera, L’Arreu de Mollerussa i Bellpuig.                              

Maresme: Iluro de Mataró i Caldes d’Estrac.                  

Penedès-Garraf: Terrazel de Sant Llorenç d’Hortons.                    

Terres de Lleida: Bellvís.                                                                                                                                     

Vallès: Matadepera, Parets del Vallès i Sant Feliu de Codines. 
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ESTRELLA DAMM, EL NOSTRE PATROCINADOR 

Després d’un any de negociacions amb Estrella Damm, arriba el mecenatge per l’ACGC. 

El dia 30 de juliol, a les 8 del vespre, l’antiga fàbrica Estrella Damm serà l’escenari de la 

signatura del conveni de col·laboració entre Estrella Damm i l’Agrupació de Colles de    

Geganters de Catalunya. 

La signatura del conveni, es portarà a terme sota la presidència de l’Honorable senyor 

Ferran Mascarell i Canalda, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i            

signaran el conveni, d’una banda, el senyor David Roy i Comas, President de l’Agrupació 

de Colles de Geganters de Catalunya, i de l’altra, el Sr. Ramon Agenjo Bosch, com a Patró 

Director de la Fundació Damm, amb el testimoni de la Junta Directiva i els Gegants de l’A-

grupació de Colles de Geganters de Catalunya, en Treball i na Cultura. 

No serà un acte obert al públic, sinó un acte informal amb l’únic objectiu de signar el   

conveni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat el fred, la pluja i la neu, el passat 28 d’Abril de 2013, al Monestir de Montserrat, 

és va celebrar els 25 anys d’existència d’en Treball i na Cultura, els gegants de l’ACGC i de 

25 anys d’en Treball i na Cultura 
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Candidatures 

Després de l’èxit de la XXVIII Ciutat Gegantera celebrada a Calella els dies 10, 11 i 12 de maig,  
encara no tenim cap candidatura en ferm per organitzar la Ciutat Gegantera de l’any 2015. 
Recordeu, que cal presentar la candidatura 6 mesos abans de l’Assemblea General Ordinària  
del dia 1 de febrer de 2014. 
 
Animeu-vos, és la gran festa del món geganter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VII Trobada Nacional de Capgrossos 
  A l’any 2012, no vam tenir Trobada Nacional de Capgrossos. 
  Tornarem a deixar als capgrossos sense la seva festa? 
  Necessitem una seu per la seva celebració. 

 Animeu-vos a organitzar la TNC 2014! 

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: 

· Colla Gegantera de Badia del Vallès · Colla Gegantera de Lloret de Mar · Geganters de            

Balsareny (Els k + Sonen) · Chargrossos de Tarragona · Colla Gegantera del Sagrat Cor de        

Tarragona · Colla Gegantera de Callús · Amics del Pessebre Vivent Òrrius · Colla Gegantera del 

Passeig Torroja de Tarragona · Colla Gegantera d’Ascó · Colla Gegantera del Turó del Drac de 

Canet de Mar · Colla Gegantera d’Olivella 

Així doncs, l’entitat compte amb 367 colles.  
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XXVIII Ciutat Gegantera 

      CALELLA 2013 

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 
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