
Assemblea General Ordinària 2014

El  dia  1  de  febrer,  Calella  va  acollir  l’Assemblea  General  Ordinària  de 
l’Agrupació  de  Colles  de  Geganters  de  Catalunya,  amb  la  presència  d’una 
setantena de colles.
Els primers punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació de l’acta de l’Assemblea 
Extraordinària  (celebrada  el  9  de  novembre  passat)  i  la  presentació  dels 
diversos informes sobre l’estat de l’Agrupació. També s’informà les colles sobre 
el conveni de col·laboració amb Damm i el procés de repartiment del producte. 
També intervingueren els representants de l’Ens de Comunicació Associativa, 
del qual l’ACGC forma part, per explicar les novetats i els beneficis que podia comportar l’Ens 
per a les colles i  per a l’Agrupació. A continuació es van presentar l’estat de comptes i  els 
pressupostos  per  al  proper  any,  que s’aprovaren per  majoria  de  les  colles  assistents.  Més 
endavant es va cedir la paraula a Jan Grau, que va comentar l’estat en què es troba el Congrés 
Nacional de Gegants.
En acabar aquest punt, es va passar al segon gran bloc de l’Assemblea: el reconeixement a 
Masquefa com a Ciutat Gegantera 2012 i les valoracions de les dues festes del 2013: la VII Fira 
del Món Geganter, celebrada a Sallent, i la XXVIII Ciutat Gegantera de Calella. Seguidament es 
va  cedir  la  paraula  a  la  Colla  de  Geganters  i  Grallers  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  que va 
presentar els actes de la VIII Fira del Món Geganter, que se celebrarà del 10 al 12 d’octubre, i al 
Grup de Geganters de Cervera, que va presentar el programa de la XXIX Ciutat Gegantera de 
Catalunya, que se celebrarà entre el 6 i el 8 de juny d’aquest 2014.
A continuació, com cada any, 
s’havia  de  votar  per  escollir 
les  seus  de  les  festes  de 
l'ACGC per al 2015, part que 
no va ser possible perquè cap 
colla  no  va  presentar 
candidatura  dins  del  termini. 
Arran  d’això,  es  passà  al 
següent  punt:  la  modificació 
d’una  secció  del  Reglament 
de Règim Intern, gràcies a la qual, a partir d’ara, si no hi ha cap candidatura a temps per als 
actes anuals de l’Agrupació, s’observa la possibilitat que es pugui presentar posteriorment (amb 
un any d’antelació, com a mínim) i que les colles votin per correu electrònic.
El  següent  punt  va ser l’elecció de la nova comissió executiva de l’Agrupació.  La comissió 
actual, dirigida per David Roy com a president, va acabar el seu mandat, i es va presentar la 
candidatura única encapçalada per  Amador Codina,  que va sortir  escollida.  Enllestit  aquest 
punt, es va constituir la nova Junta Directiva, amb tots els nous vocals territorials.
La darrera part va estar dedicada als precs i preguntes de les diverses colles associades, que 
van poder exposar les seves opinions i preguntes sobre temes diversos de l’Agrupació, amb 
una sorpresa: Terrassa va presentar la seva candidatura per acollir la XXX Ciutat Gegantera de 
Catalunya el proper 2015. Així, com a resultat de l’aprovació de la modificació del RRI que hem 
mencionat abans, es va poder anunciar la candidatura.
La diada va cloure amb un emotiu parlament de David Roy, el president sortint, que va valorar 
els anys de dedicació que havia passat treballant per l’Agrupació.
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Nova Junta Directiva

Com hem comentat, la Junta Directiva de l'Agrupació ha canviat en la passada Assemblea. Aquí 
us presentem les noves cares de l'ACGC:

Comissió executiva

 

Amador Codina (Navarcles)
President

president@gegants.cat

 

Joan Piqué (Cervera)
Vicepresident, màrqueting
vicepresident@gegants.cat
marketing@gegants.cat

 

Rosa Simeón (Malgrat de Mar)
Secretària i protocol

secretaria@gegants.cat
protocol@gegants.cat

 

Ramon Pijuán (La Llacuna)
Tresorer

tresorer@gegants.cat

 

Robert Quirantes
(Parets del Vallès)
Adjunt  a  presidència,  imatgeria,  
botiga,  i  encarregat  del  Cos  de 
monitors de gegants

adjuntpresidencia@gegants.cat
imatgeria@gegants.cat
botiga@gegants.cat
monitors.gegants@gegants.cat

 

Àngel Berengueras
(Sant Fruitós de Bages)
Vocal de finances i revista

finances@gegants.cat
revista@gegants.cat

 

Paqui  Capellades (Sant  Vicenç 
dels Horts)
Vocal de patrimoni i material

patrimoni@gegants.cat
material@gegants.cat  

Anna Maria Mas (Mataró)
Vocal  d’esdeveniments,  
capgrossos i arxiu

esdeveniments@gegants.cat
capgrossos@gegants.cat

 

Maria Carme Escriche (Terrassa)
Vocal  de  música,  Fira  del  Món 
Geganter i colles sense vocalia

musica@gegants.cat
vocalies@gegants.cat  

Gerard Picó (Valls)
Vocal  de  comunicacions,  web  i  
Ens

comunicacions@gegants.cat
ens@gegants.cat
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Vocals territorials

 

José Luis Guijarro (La Llacuna)
Vocal de l’Anoia

anoia@gegants.cat

 

Lupe Pérez (La Seu d’Urgell)
Vocal de Lleidatanes-Andorra

lleidatanes.andorra@gegants.cat

 

Jaume Roca (Moià)
Vocal del Bages-Berguedà

bages.bergueda@gegants.cat

 

Xavier Latorre (Palafolls)
Vocal del Maresme

maresme@gegants.cat

 

Guillermo López (Cervelló)
Vocal del Baix Llobregat

baixllobregat@gegants.cat

 

Miquel Carrasco (Centelles)
Vocal d’Osona

osona@gegants.cat

 

Jordi Corominas (Nou Barris de 
Barcelona)

Vocal de Barcelona Ciutat

barcelona@gegants.cat

 

Francesc Jené (Sant Llorenç 
d’Hortons)

Vocal del Penedès-Garraf

penedes.garraf@gegants.cat

 

Jordi Segura (AnimArt de Roses)
Vocal de l’Empordà

emporda@gegants.cat

 

Jordi Beltran (Vinaròs)
Vocal de les Terres de l’Ebre

ebre@gegants.cat

 

Jordi Riera (Cassà de la Selva)
Vocal del Gironès-Pla de l’Estany

girones.plaestany@gegants.cat

 

Adrián Soriano (Lleida)
Vocal de les Terres de Lleida

terresdelleida@gegants.cat

 

Joan Miquel 
Puigserver (Campos)
Vocal de les Illes Balears

illesbalears@gegants.cat

 

Jordi Vilà (Sant Feliu de Codines)
Vocal del Vallès

valles@gegants.cat

 

Romà Turon (Caldes de 
Malavella)

Vocal de la Selva

laselva@gegants.cat

 

Maria Carme Escriche (Terrassa)
Vocal dels territoris sense vocalia 
(Camp de Tarragona i Gironines)

vocalies@gegants.cat
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Cervera, Ciutat Gegantera 2014

Cervera ja està plenament immersa en l'organització de la 
XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya, els propers dies 6, 7 i 8 
de juny de 2014. Trobareu tota la informació necessària a la 
pàgina web  www.ciutatgegantera2014.cat.  A continuació us 
en detallem el programa d'actes. Us hi esperem!

Divendres

17:00 h. Cercavila dels 
CEIP de Cervera amb els 
elements de les escoles 
(fins a la pl. del Sindicat)
17:45 h. Xocolatada i 
coca (pl. del Sindicat)
18:00 h. Inauguració del 
monument de Ciutat 
Gegantera (pl. del 
Sindicat)
18:30 h. Estrena de 
l’himne de Ciutat 
Gegantera a càrrec de 
l’orquestra Andreví del 
Conservatori de Cervera 
(pl. del Sindicat)
19:00 h. Cercavila-
espectacle a càrrec 
del Grepp Teatre amb 
entitats de Cervera (des 
de la pl. del Sindicat fins a 
la Paeria, pl. Major)
20:00 h. Pregó de Ciutat 
Gegantera des de la 
Paeria (pl. Major)
20:30 h. Parlaments de 
les autoritats des de la 
Paeria
00:00 h. Nit de concerts a 
l’espai la Cardosa (pati  
gran de la 
Universitat): MIQUEL DEL 
ROIG, EBRI 
KNIGHT, THE PINK 
GOATS

Dissabte

Durant tot el matí: 
Conèixer Cervera (visites 
guiades i teatralitzades de 
diferents recorreguts), 
xerrades i també jocs per 
als més petits als patis de 
la Universitat.
16:00 h. Jocs per als més 
petits (patis de la 
Universitat)
16:30 h. Espectacle 
infantil a determinar (patis 
de la Universitat)
17:00 h. Plantada de 
gegants a les quatre 
façanes de l’edifici de la 
Universitat
18:00 h. Mostra de 
balls amb guió teatralitzat 
a càrrec d’Alea Teatre (pl.  
Universitat)
19:00 h. Inici simultani de 
les quatre cercaviles
21:00 h. Sopar de colles 
geganteres amenitzat 
per Minha Ànima Gémea
00:00 h. Nit de concerts a 
l’espai la Cardosa (pati  
gran de la Universitat): 
 GUTEN 
PLAN, PASTORETS 
ROCK, NONE, DJ 
DRAWER i DJ 
FEEDBACK

Diumenge

09:00 h. Matinades (inici a 
la pl. Universitat fins a la pl.  
Major i tornada) a càrrec de 
grallers de Cervera i altres 
poblacions
10:00 h. Esmorzar de les 
colles i plantada de 
gegants (pati gran de la 
Universitat, pg. Josep 
Finestres, pl. de les 
Flors i mirador av. Ondara)
11:30 h. Inici simultani de 
les quatre cercaviles (final 
conjunt a la pl. del Sindicat)
13:00 h. Actes de traspàs 
dels Gegants de 
l’Agrupació (escenari del  
Sindicat)
14:00 h. Final de festa

Altres activitats (Paranimf 
de la Universitat)
· Mostra de propostes 
presentades en el concurs 
del monument de CG
· Mostra de propostes 
presentades en el concurs 
de l’himne de CG
· Exposició de gegants de 
Iakare

Inscripcions obertes fins el 30 d'abril

- 4 -

http://www.ciutatgegantera2014.cat/


Sortides de la imatgeria de l'Agrupació per al 2014

Durant aquest any 2014, la imatgeria de l'Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya visitarà diverses localitats per celebrar amb les colles les dates més 
destacades de l'any geganter. Us detallem totes les sortides programades:

Sortides a les nostres festes

Data Població Motiu
1 de febrer Calella Assemblea de l’ACGC
6, 7 i 8 de juny Cervera XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya
11 i 12 d’octubre Sant Vicenç dels Horts VIII Fira del Món Geganter

Sortides ordinàries

Data Població Motiu
26 d’abril Lliçà de Vall 25è aniversari dels gegants i la colla

21 de juny Sant Joan Despí 30è aniversari dels gegants vells i la colla; 
trobada de gegants de Manel Casserras

16 d’agost Ascó Primera trobada de gegants

6 de setembre Llinars del Vallès 40 anys dels gegants i de la colla; estrena 
d’uns nous gegants

21 de setembre Montornès del Vallès
25a  trobada  de  gegants  i  possible 
nomenament  de  la  Batalla  com  a  Festa 
d’Interès Cultural

5 d’octubre Esplugues 
de Llobregat 30 anys dels gegants d’Esplugues

Sortides extraordinàries

Data Població Motiu

30 de març Barberà del Vallès Trobada de Gegants d’Escola de Catalunya 
(gegantons)

8, 9 i 10 d'agost Timisoara (Romania) Aplec  Internacional  de  la 
Sardana

Sortides comarcals

Data Població Motiu
30 de març Parets del Vallès XX Trobada de gegants del Vallès
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Ajudes de música 2014

El passat 22 de febrer, la Junta Directiva en reunió va aprovar la resolució de les 
ajudes de música per a les colles associades per a aquest 2014. Finalment s'han 
concedit 13 de les 15 ajudes que hi havia disponibles, a la totalitat de les colles 
sol·licitants que complien els requisits i els terminis establerts en les bases per al 
2014. A part, com és habitual, s'ha concedit una ajuda extraordinària per a la colla 
organitzadora de la Ciutat Gegantera actual, el Grup de Geganters de Cervera.

Colla Vocalia Observacions
Geganters i grallers de Navarcles Bages-Berguedà
CTGGSA (Sant Andreu de Palomar) Barcelona ciutat
Colla  de  geganters  de  l'escola  Animart  de 
Roses Empordà

Grup de geganters de Cervera Lleidatanes-Andorra Ciutat Gegantera
Colla  de  geganters  i  grallers  de  la  Seu 
d'Urgell Lleidatanes-Andorra

Geganters de Llavaneres Maresme
Geganters de Tordera Maresme
Colla de geganters de Vilassar de Dalt Maresme
Gegants i nans de Vilassar de Mar Maresme
Colla gegantera de Lavern Penedès-Garraf
Colla gegantera de Blanes La Selva
Colla de geganters i grallers de Breda La Selva
Geganters de Barberà del Vallès Vallès
Geganters de Sant Cugat Vallès

Cal remarcar que no s'han pogut atorgar totes les ajudes que hi havia disponibles 
per manca de sol·licituds vàlides. Així mateix, hi ha vocalies de les quals no s'ha 
presentat cap colla per accedir als ajuts. Animem les colles a aprofitar les ajudes i 
a presentar les seves sol·licituds per a la propera convocatòria de 2015.

Producte Damm per a les colles

Recordeu  que  el  termini  per  sol·lcitar  producte  de  Damm  va 
acabar el passat 31 de març.
Un total de 233 colles associades han sol·licitat producte Damm 
per a les seves festes i activitats. Quan s'apropi la data de cada 
celebració, el vocal corresponent contactarà amb les colles per 
dur a terme el lliurament d'aigües i cerveses.
Des d'aquí animem les colles que no han sol·licitat producte (prop 
de 150)  a  aprofitar  aquest  servei  que ens  proporciona Damm 
quan es torni a obrir el proper període de sol·licitud.
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Nous socis de l'ACGC

Des  d'aquí  donem  la  benvinguda  a  les  noves  colles  que  s'han  associat  a 
l'Agrupació durant aquest primer trimestre del 2014.
Amb elles, l'Agrupació ja compta amb 377 colles associades. Benvinguts!

Gegants de Premià de Mar (Maresme)
Colla Gegantera de Taltahull (Catalunya Nord)
Caixa de Trons de Girona (Gironès)
Colla Gegants de Martorell (Baix Llobregat)
Colla Gegantera de Montesquiu (Osona)
Gegants de Martorelles (Vallès Occidental)
Colla Gegantera de les Fonts (Vallès Occidental)
Colla Gegantera de Celrà (Gironès)
Colla Gegantera Municipi de Tornabous (Urgell)
Colla Gegantera i Grallers de Falset (Priorat)

Trobades territorials per al 2014

El  primer  trimestre  del  2014 ja  ens  ha  portat  un  bon grapat  de  trobades  de 
comarques, regions i territoris de Catalunya, les més matineres d'aquest any. A 
continuació us indiquem totes les trobades territorials previstes per al 2014. No us 
les perdeu:

Meridionals – 1 de febrer (Calafell)
Pla d'Urgell – 9 de febrer (Castellnou de Seana)
Vallès – 30 de març (Parets del Vallès)
Gironès-Pla de l'Estany – 12 d'abril (Fornells de la Selva)
Baix Llobregat – 10 de maig (El Prat de Llobregat)
Anoia – 24 de maig (Igualada)
Vila Gironina – 1 de juny (Olot)
Bages-Berguedà – 5 de juliol (Sant Fruitós de Bages)
Conca de Barberà – 12 de juliol (Espluga de Francolí)
Pirineu Gironí – 19 de juliol (Ribes de Freser)
Osona – 27 de setembre (Vic-Riera)
Selva – 18 d'octubre (Hostalric)
Maresme – 19 d'octubre (Pineda de Mar)

Votacions Ciutat Gegantera 2015

Recordeu que teniu fins el  diumenge 20 d'abril a les 
23:59 per votar el projecte que ha presentat el Grup de 
Geganters  de  Terrassa  per  organitzar  la  Ciutat 
Gegantera 2015 a l'adreça electrònica
eleccions-ciutatgegantera@gegants.cat. Totes les colles 
ja  van  rebre  les  instruccions  adients  per  correu 
electrònic.  Si  teniu qualsevol  dubte,  podeu enviar-nos 
les vostres preguntes a agrupacio@gegants.cat.
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Sssss
AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA

La Nau, Cultura i Tradicions
Carrer Anselm Clavé, 3 ̶ 08980 Sant Feliu de Llobregat

Telèfon: 93 685 8000 ext. 1755 Correu: 
agrupacio@gegants.cat 

Nous gegants del 2013
Presentats a la Fira del Món Geganter(

Edita:    Col·laboren:  
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