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                                                                                                                                PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000 

 
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2014 

Calella (Maresme) 
Dissabte, 1 de febrer de 2014 

 
PRESENTS COMISSIÓ EXECUTIVA: David Roy, Santi Riba, Miquel Blanch, Jordi Segura, 
Paqui Capellades, Amador Codina, Anna Maria Mas, Robert Carles Quirantes i Anna Tarrida.  

PRESENTS VOCALS DE COMARCA: Ramon Pijuan, Jaume Roca, Guillermo López, Pau 
Navarro, Xevi Madrenas, Joan Miquel Puigserver, Pepi Boronat, Xavier Latorre, Pere Aguilà, 
Francesc Jené, Adrián Soriano i Jordi Vilà. 
Excusen assistència: David Mañas i Manuel Abeijon. 

COLLES ASSISTENTS:  
Colla Gegantera l’Ametlla de Merola, Associació de Geganters d’Arenys de Mar, Colla de 
Geganters d’Arenys de Munt, Colla de Geganters de Badalona, Colla de Geganters i Grallers 
de Barberà del Vallès, AEEF(Montbau - Barcelona) - Colla de Gegants, Associació Fal·lera 
Gegantera Sagrada Família, Associació d’Amics dels Gegants del Pi, Colla Gegantera de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, Colla Gegantera de Caldes de Malavella, Colla de 
Geganters de Caldes d’Estrac, Colla de Geganters/es i Grallers/es de Calella, Gegants de 
Campos, Capgrossos de Capellades, Gegants de Capellades (1), Colla Gegantera de Cassà de 
la Selva, Geganters i Grallers de Centelles, Geganters de Cervelló, Grup de Geganters de 
Cervera, Colla Gegantera de Cornella de Terri, Colla Gegantera de Dosrius, Colla de 
Geganters d’Esplugues de Llobregat, Grallers i Geganters de Flaçà, Colla de Geganters i 
Grallers de Gualba, Colla Gegantera d’Hostalric, Colla Gegantera del Bisbalet d’Igualada, 
Associació la Roca Fumada – Gegants, Caps i Grallers de Juneda, Gegants de la Llacuna, 
Colla Gegantera de la Llagosta, Associació Colla Gegantera de Lloret de Mar (1), Colla de 
Geganters de Malgrat de Mar, Geganters de Manresa, Geganters i Grallers de Poble Nou de 
Manresa, Colla de Geganters del Masnou, Colla de Geganters i Grallers de Masquefa, Colla 
Gegantera d’Iluro de Mataró, Colla Gegantera de Molins de Rei, Amics del Gegants de 
Montblanc, Geganters de Montmajor, Colla de Geganters i Grallers de Montmeló, Geganters i 
Grallers de Navarcles, Geganters Grallers i Nans d’Olesa de Montserrat, Colla Gegantera de 
Palafolls, Colla Gegantera de Palamós, Colla Gegantera de Palleja, Colla de Gegants Grallers i 
Bestiari de Parets del Vallès, Geganters i Grallers de Pineda de Mar, Gegants de Premià de 
Mar (1), Gegants de Ripollet, Colla Gegantera Escola AnimArt de Roses, Colla Geganters  de 
Rubí, Colla de Geganters i Grallers de Gracia – Sabadell, Colla de Geganters de Sallent, 
Geganters i Grallers  de Sant Andreu de Llavaneres, Colla de Geganters de Sant Feliu de 
Codines, Geganters de l’Agrupació Cultural Folklòrica de Sant Feliu de Llobregat, Geganters i 
Grallers de Sant Fruitós de Bages, Colla de Geganters de Sant Joan Despí, Colla Gegantera 
de Sant Just Desvern, Geganters del Terrazel de Sant Llorenç d’Hortons, Colla de Geganters i 
Grallers de Sant Quirze del Vallès, Gegants de Sant Vicenç dels Horts, Geganters de Santa 
Coloma de Cervelló, Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, Geganters i Grallers del 
Poble Vell de Súria, Colla de Geganters i Grallers de Taradell, Colla Gegantera de Teià, Grup 
de Geganters de Terrassa, Colla de Geganters i Grallers de Tordera, Colla Gegantera de 
Vacarisses, Colla de Geganters dels Gegants de Vallgorguina, Geganters de la Unió Anelles 
de la Flama de Valls, Colla de Geganters Ciutat de Vic, Gegants de Viladecans (1), Colla de 
Geganters de Vilassar de Dalt, i Gegants i Capgrossos de Vilassar de Mar.  
(1) Colles sense vot per antiguitat inferior a un any. 

Excusen assistència: Gegants i Cabuts de Benicarló, Colla de Geganters de Caldes de 
Montbui, Colla Gegantera de Canovelles, Colla de Geganters de Cardedeu, Colla Gegantera 
de Castellbisbal, ACR Capgrossos la Florida d’Hospitalet de Llobregat, Gegants i Capgrossos 
de la Sala de Mallorca, Colla Gegantera i Grallera de Manlleu, Geganters de Premià de Dalt, 
Colla de Geganters de Sant Feliu de Llobregat, Geganters de Valldoreix, i Colla de Geganters  
"Els Rajolers" de Vilafant. 
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Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària, 
celebrada a Sant Feliu de Llobregat el dia 9 de novembre de 2013. 

2. Informe de la Comissió Executiva. 

3. Estat de comptes i pressupostos. 

4. Congrés Internacional de Gegants. 

5. Reconeixement a la colla de Masquefa “XXVII Ciutat Gegantera de 
Catalunya”. 

6. Informe de la VII Fira del Món Geganter – Sallent 2013.  

7. Informe de la XXVIII Ciutat Gegantera de Catalunya – Calella 2013. 

8. Presentació de la VIII Fira del Món Geganter – Sant Vicenç del Horts 2014. 

9. Informació de la XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya – Cervera 2014. 

 10.Presentació candidatura i elecció de la “Trobada Nacional de Capgrossos 
       2015”. 

11.Modificació Reglament de Règim Intern. 

12.Elecció Comissió Executiva. 

13.Constitució Junta Directiva. 

14.Precs i preguntes. 

______________________________________________________________ 

El President de l’ACGC, en David Roy, dóna la benvinguda en nom de tota la Junta Directiva i 
agraeix als presents la seva assistència. 

Seguidament, cedeix la paraula al 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Calella, el senyor 
Xavier Pedemonte, que agraeix la participació i col·laboració en la celebració de la Ciutat 
Gegantera de la que tothom té un immens record, felicita la Colla Gegantera de Calella pel 
seu treball i acaba dient que Calella és una ciutat molt compromesa amb la cultura popular i 
amb la que es pot comptar per tot el que es necessiti.  

Després d’agrair aquestes paraules, en David Roy, fa la presentació de tots els membres de 
la Junta Directiva i també agraeix la presència dels components de les diferents comissions   
de treball i dels col·laboradors.  

Seguidament, explica com es farà el desenvolupament de l’Assemblea en base als torns 
tancats de paraula en els apartats on hi hagi votacions, que es farà amb dret a rèplica i 
que s’ampliarà amb un segon torn. Totes les preguntes de la resta dels temes, es deixaran 
per l’apartat de precs i preguntes. 

Finalment passa la paraula al Secretari perquè comenci l’Assemblea amb el punts de l’ordre 
del dia.   

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària, 

celebrada a Sant Feliu de Llobregat el dia 9 de novembre de 2013. 

 
En Jordi Segura, pregunta si hi ha alguna esmena o aportació a fer. La Maria del Roser, de la 
colla de Juneda, no està d’acord amb el redactat de la pagina 4 de l’Acta on fa referència a 
les modificacions dels punts 12.1 i 12.3 del Reglament de Règim Intern i creu que hi ha 
d’haver-hi unes consideracions al respecte. El Secretari, li respon que a l’Acta es recullen els 
acords adoptats i no és una transcripció minuciosa de tots el que es diu. Per aquest motiu, 
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no creu que s’hagi de modificar el redactat de l’Acta que es presenta per la seva aprovació. A 
petició de la Maria del Roser, es farà constar la seva intervenció a l’Acta de l’Assemblea 
actual. 

Seguidament es passa a votació i s’aprova per 53 vots a favor, cap en contra i cinc 
abstencions.  
 
 
2.  Informe de la Comissió Executiva.  
 
 

En David Roy, comença explicant que no es llegirà tot l’informe enviat prèviament per la 
Comissió Executiva, sinó que només es parlarà dels temes que calgui votar o que es cregui 
que mereixen alguna explicació a part. 

El secretari dóna a conèixer el moviment de socis, i diu que són 18 altes: Colla Gegantera 
de Capellades (Anoia), Colla Gegantera de Badia del Vallès (Vallès Occidental), Associació 
Colla Gegantera de Lloret de Mar (la Selva), Associació Els K+Sonen de Balsareny (Bages), 
Associació Chargrossos de Tarragona (Tarragonès), Associació Colla Gegantera Sagrat Cor 
de Tarragona (Tarragonès), Associació Colla Gegantera de Callús (Bages), Amics del 
Pessebre Vivent d'Òrrius (Maresme), Colla Gegantera del Passeig Torroja de Tarragona 
(Tarragonès), Associació Colla Gegantera d'Ascó (Ribera d’Ebre), Ampa Escola Turó del Mar 
de Canet de Mar (Maresme), Colla Gegantera d'Olivella (Garraf), Colla Gegantera i Grallera 
d'Alaior (Illes Balears), Associació Colla Gegantera de Palau-saverdera (Alt Empordà), 
Geganters de Valldoreix (Vallès Occidental), Associació SAL-I-OU, Bestiari i Balls Populars de 
Salou (Tarragonès), Gegants de Viladecans (Baix Llobregat) i Associació Colla Gegantera 
Gegants Premià de Mar (Maresme), i 4 baixes: Colla de Geganters d’Artés (Bages), Colla de 
Geganters del Barri de Sant Josep de l’Hospitalet del Llobregat (Barcelonès), Patronat del 
Corpus de Lleida (Segrià) i Colla Gegantera de Sant Pau de Seguries (Ripollès). 

Seguidament, proposa la baixa de 2 colles per l’impagament de la quota dels dos últims 
anys i que són: Associació Gegantera "3 savis piteus" de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) 
i Colla Gegantera de Taltahull (Rosselló). 

El número actual de colles associades és de 369. 

L’Amador Codina, com a vocal de Mitjans d’Informació, comenta que donat l’elevat número 
de socis i la seva diversificació per tot el territori, el millor i més econòmic mitjà de 
comunicació amb les colles és el correu electrònic. Per això, fa un informe detallat de 
l’estat actual dels correus de contacte de les colles i demana la col·laboració perquè tots 
els socis tinguin com a mínim un correu actiu encara que no sigui el del cap de colla. 

En Miquel Blanch, que porta el tema de les assegurances, explica detalladament 
l’assegurança de Responsabilitat Civil que va inclosa en la quota de soci i la d’Accidents 
dels portadors que és voluntària i que té un cost addicional de 32 euros, fent especial 
atenció a les millores aconseguides l’any passat. 

En Jordi Segura, recorda que estem en el procés de canvi a Federació i que els socis, quan 
convoquin les seves respectives assemblees, ho han de posar a l’ordre del dia per la seva 
aprovació i després enviar el certificat amb el nom del seu representant, el CIF i conforme el 
Secretari que firma està en el Registre de la Generalitat. 

En Santi Riba, explica com s’ha previst el repartiment del producte que el nostre 
patrocinador, la Fundació Damm, ens facilitarà aquest any. Defineix les quantitats que es 
repartiran i els dipòsits que de moment s’han trobat per fer la distribució i demana la 
col·laboració de tots per trobar altres dipòsits que permetin cobrir millor el territori. Acaba 
dient que ja s’han rebut algunes peticions i que espera que tothom ho faci en el termini 
establert.  

En David Roy, diu que l’Agrupació està associada a l’Ens de Comunicació Associativa, i 
convida a l’Amadeu Ribas, que és el nostre representant en aquesta entitat, i el senyor 
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Antoni Carné, que és al seu President, perquè ens facin una presentació i comentin els 
projectes. 

L’Antoni Carner, explica que l‘Ens de de Comunicació Associativa està formada per 28 
federacions de cultura popular catalana i que té per missió la divulgació de les seves 
activitats en els mitjans de comunicació i amb l’edició de la revista Tornaveu, ser un espai 
de reflexió i formar un lobby que defensi el valor de la cultura popular. També comenta que 
es forma part del “Pacte Nacional pel Dret a Decidir” i que ha estat reconeguda com a 
Entitat Acreditada per la UNESCO. 

L’Amadeu Ribas, remarca la importància de que totes les colles enviïn la informació i els 
cartells de les seves activitats a l’agenda de l’Agrupació, doncs està connectada amb 
l’agenda de l’ENS que la fa arribar als mitjans de comunicació i s’aconsegueix una major 
difusió dels actes. 

En David Roy, agraeix la participació dels representants de l’Ens de Comunicació 
Associativa i es segueix amb l’ordre del dia.    
 
 
 3.  Estat de comptes i pressupostos. 
 
 
El Tresorer, en Miquel Blanch, fa la presentació del compte de resultats i del balanç de 
situació que ja s’havia enviat a l’informe previ, explicant les partides que poden ser menys 
entenedores. 

S’obre un torn tancat de paraula en el que intervenen en Marc Buch, de la Colla de 
Geganters/es i Grallers/es de Calella, en Jordi López, de la Colla de Geganters i Grallers de 
Barberà del Vallès, i en Josep M. Sotoca, de la Colla de Geganters de Sallent, que fan 
algunes preguntes i consideracions de diverses partides de despeses. 

Seguidament, el Secretari proposa la votació per l’aprovació dels comptes de l’any 2013, 
amb un resultat de 44 vots a favor, 5 en contra i 17 abstencions. Queden aprovats.  

Continua el Tresorer, fent l’explicació de les diferents partides que formen el pressupost de 
2014 i es passa al torn tancat de paraula on no hi ha cap intervenció. El Secretari, proposa la 
votació per l’aprovació del pressupost de l’any 2014 amb un resultat de 55 vots a 
favor, 4 en contra i 6 abstencions. Queda aprovat. 

En Miquel Blanch, recorda que està previst girar els rebuts de les quotes entre el 10 i el 12 
de febrer i demana que es facin les comprovacions oportunes, a fi d’evitar devolucions que 
comporten una important despesa. Les colles que no tenen el rebut domiciliat, rebran la 
propera setmana un correu amb les instruccions per fer el pagament de la quota. 
 
 
  4.  Congrés Internacional de Gegants. 

 

En David Roy, diu que tal i com ja es va explicar l’any passat, quan es va decidir organitzar 
el Congrés Internacional de Gegants, es va contactar amb les persones que ja havien viscut 
un esdeveniment com aquest per estudiar la seva viabilitat i aconseguir el seu 
assessorament de com s’havia de fer.  

Una de les seves recomanacions va ser organitzar primer un Congrés Nacional de Gegants, 
que s’ha anat endarrerint, i fins i tot s’ha hagut de posposar la data d’inauguració prevista 
pels dies 23 i 24 de novembre. A veure si finalment, el podrem inaugurar.... 

Convida al coordinador general d’aquest congrés, en Jan Grau, Tècnic especialista en Cultura 
Popular i Tradicional, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè 
expliqui en quina situació es troben el preparatius. 



 

5 Acta Assemblea General Ordinària ACGC 2014 – Calella 
 

 

En Jan Grau, comença demanant disculpes pel retard en l’inici del Congrés Nacional, motivat 
per diverses circumstàncies, i seguidament fa una explicació sobre les subseus previstes i les 
temàtiques a tractar, però deixa la porta oberta a que hi puguin haver més aportacions. 
Referent al Congrés Nacional, previst pel mes de novembre, comenta que es prepara un final 
d’any mogut i que s’haurà d’estar pendent dels esdeveniments. Finalment, comenta que a la 
revista Caramelles hi ha un monogràfic sobre els gegants. 

En el torn tancat de paraula, intervé en Ricart Vinyets, de la Colla Gegantera de Molins de 
Rei i coordinador de la Revista Gegants, i li demana una millor comunicació amb aquesta 
revista sobre les previsions que hi ha, perquè es puguin adaptar al congrés, doncs 
consideren que són una bona eina per aconseguir la màxima difusió. 

En David Roy, agraeix la presencia i participació d’en Jan Grau. 
 
 
 
5. Reconeixement a la col la de Masquefa “XXVII Ciutat Gegantera de                
Catalunya” 
 

En David Roy, explica que avui es tanca un període molt important per la colla i la població 
de Masquefa, que va començar el dia 5 de febrer de l’any 2011, quan van ser escollits per 
organitzar la 27a Ciutat Gegantera de Catalunya. Uns anys intensos de treball, que han 
afrontat amb tota la seva il·lusió en l’organització de la Ciutat Gegantera, i sobretot, portant 
als nostres Gegants, en Treball i na Cultura, i els gegantons, en Pau i l’Alegria, per tot arreu 
on se’ls hi ha demanat. 

Amb l’ajuda dels seus amics de la Llacuna, han organitzat la segona Ciutat Gegantera de la 
Comarca de l’Anoia. Felicitats a tota la Colla Masquefa... i de la Llacuna!!! 

Demana la presència d’algun representant de la Colla de Geganters de Masquefa, a qui es  
vol fer el lliurament, en nom de totes les colles que formem part de l’Agrupació, d’un record 
amb tota la imatgeria de l’ACGC, en reconeixement a la seva tasca.  

En Carles Ventura rep el record i disculpa la no presència física de la cap de colla, l’Elena 
Fàbregas per motius de salut, però diu que ha volgut estar present amb l’escrit d’introducció 
de la memòria que entreguen i demana poder llegir-lo. Tot seguit ho fa la Paula Ventura. 

En David Roy, dóna les gràcies als representants de la colla i diu que espera que aquest 
present els ajudi a guardar un gran record de la XXVIIa Ciutat Gegantera de Catalunya, 
celebrada a Masquefa a l’any 2012, i els hi demana que donin una forta abraçada a l’Elena. 

 

   6. Informe de la VII Fira del Mon Geganter – Sallent 2013.  
 

Segueix en David Roy, dient que sens dubte, la Fira del Món Geganter s’ha convertit en una 
de les festes més importants del món geganter. Però quan s’organitza una fira com la que es 
va organitzar a Sallent, on el Parc Municipal va quedar ple de gom a gom durant tot el cap 
de setmana, aquesta encara agafa més repercussió. 

Demana la presència dels companys de Sallent, que ens faran una valoració del que ha 
suposat per la població, la comarca i per ells com a colla, el fet de ser la seu de la VII Fira 
del Món Geganter. 

En Josep Maria Sotoca, President de l'entitat, comença dient que com a geganter i vilatà de 
Sallent, se sent molt satisfet de la celebració de la Fira del Món Geganter a la seva població. 
Continua fent un repàs del actes que es varen fer, quantificant la participació i agraint la 
implicació de les entitats locals i institucionals. 

En David Roy, dóna les gràcies als amics de Sallent i a totes les colles, convidar-les a 
participar de la festa i a gaudir cada any de la Fira del Món Geganter. Sens dubte, diu, una 
fira que s’ha anat reinventant any rere any. 
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7. Informe de la XXVIII Ciutat Gegantera de Catalunya – Calella 2013. 
 

En David Roy, diu que és el torn dels amics i amfitrions de Calella, perquè presentin la 
valoració de la Ciutat Gegantera de Catalunya 2013. Sens dubte, una ciutat gegantera amb 
una presència massiva de geganters i de públic. 

En  nom de l’ACGC, dóna la més sincera enhorabona per la gran festa que vàrem viure tots 
plegats i cedeix la taula a la Colla de Geganters/es i Grallers/es de Calella. 

En Marc Buch, cap de colla, agraeix la presència de tots els que estan a l’Assemblea i a tots 
els que varen participar a la Ciutat Gegantera, que varen ser tres dies de molta festa i que 
va ser una celebració de tot el poble que va sortir al carrer. Seguidament, dóna pas a la 
visualització d’un vídeo on ho han resumit.  

En David Roy, els hi dóna les gràcies i els hi demana que continuïn portant amb il·lusió els 
nostres Gegants i Gegantons, fins a donar el relleu a la població de Cervera. 
  

  8. Presentació de la VIII Fira del Món Geganter – Sant Vicenç del Horts 2014. 
 
 

Segueix en David Roy, i diu que la població de Sallent, va deixar el llistó de la Fira del Món 
Geganter molt alt, però que estem segurs, que els organitzadors de la Fira de l’any 2014 no 
voldran ser menys, i per això, demana la presència dels amics de Sant Vicenç dels Horts, 
perquè ens facin 5 cèntims del que serà la VIII Fira del Món Geganter a casa seva. 

Acompanyats per la Regidora de Cultura, la Sra. Imma Prats, expliquen la història dels seus 
gegants, la ubicació, els espais i les activitat previstes per la Fira, i conviden a tots a 
participar-hi el cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre. 

En David Roy, els hi agraeix la presentació i els hi diu que segur que aquesta fira serà tot un 
èxit, i que espera, sobretot, que les colles de la comarca, responguin a la seva crida. 

   
   
   9. Informació de la XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya – Cervera 2014.    
 
 

Es cedeix la taula als representants de Cervera perquè donin a conèixer els darrers detalls de 
la XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de juny, a la seva 
població. 

Comença en Marc Holgado, Regidor de Cultura, explicant la visió municipalista de la Ciutat 
Gegantera, i després, el cap de colla comenta els detalls del programa que s’ha previst, els 
llocs d’aparcament, com s’ha preparat la qüestió de l’allotjament i finalment diu que, en 
breu, hi haurà en funcionament la web on, entre d’altres coses, hi haurà un botó solidari 
perquè qui vulgui pugui fer una aportació al Banc d’Aliments. 

En David Roy, els hi dóna les gràcies i els hi diu que de ben segur la XXIX Ciutat Gegantera 
de Catalunya, escriurà una nova pàgina en la història de l’Agrupació i del món geganter. I 
convida a totes les colles a participar de la festa i a gaudir un any més, amb tota seguretat, 
de la diada gegantera més gegant del nostre país. 
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10.  Presentació candidatura i elecció de la “Trobada Nacional de Capgrossos 

       2015”. 

Segueix en David Roy, explicant que a finals de l’any passats es varen rebre dues peticions 
per organitzar la Trobada Nacional de Capgrossos. 

La primera semblava molt madura i ho tenia molt clar, i tenia el ferm compromís 
d’aconseguir l’acord del Ple Municipal del seu Ajuntament ben aviat. Mentrestant, va sortir 
una altra candidata per organitzar també la Trobada Nacional de Capgrossos, i se li va dir 
que ja n’hi havia una de molt ferma, i que en comptes de pel 2015 la preparessin pel 2016, 
que tindrien més temps. 

Veient que els dies anaven passant i la primera colla no tenia l’acord del Ple, es va enviar un 
correu electrònic a les dues colles explicant la situació. A dia d’avui, cap de les dues 
candidatures s’ha formalitzat, i per tant, tot i està en l’ordre del dia, cap colla podrà fer la 
seva presentació. 

 
 
11. Modificació Reglament de Règim Intern. 
 

En David Roy, diu que proposar aquest punt a l’ordre del dia quan encara no fa ni tres mesos 
que es varen aprovar les últimes modificacions del Reglament de Règim Intern, segur que ha 
sobtat a més d’un. S’ha posat aquest punt darrera del de la candidatura per la Trobada 
Nacional de Capgrossos, perquè ha estat amb aquest tema que hi hem reflexionat. 

Segons el Reglament de Règim Intern, al no sortir avui cap Trobada Nacional de Capgrossos, 
no en pot sortir cap fins a l’any 2016, per celebrar-la el 2017. En canvi, la nostra proposta és 
que si no hi ha cap candidatura de Ciutat Gegantera de Catalunya o Trobada Nacional de 
Capgrossos a l’Assemblea General, es pugui presentar amb posterioritat, sempre i quan es 
faci amb un mínim d’un any d’antelació a la seva celebració. 

La proposta en concret, és afegir en el punt 10.1.9 del Reglament de Règim Intern, el 
paràgraf escrit en negreta i incorporar el punt 10.1.10. El redactat quedaria de la següent 
manera: 

 10.1  La presentació i acceptació de candidatures a Ciutat Gegantera o a Trobada Nacional 
de Capgrossos 

 10.1.9 Si no es presenta cap candidatura en el període establert, la Junta Directiva farà 
contactes amb colles que creguin que podrien organitzar-les, i quan n’hi hagi una que 
compleixi els requisits i presenti la documentació sol·licitada, es tractarà com a candidatura 
única i continuarà el procés, fent la seva presentació i votació en l’Assemblea General 
Ordinària de l’any anterior a la seva celebració. 

 10.1.10 Si no es pogués votar cap candidatura en l’Assemblea General Ordinària de 
l’any anterior a la seva celebració, encara quedaria la possibilitat de fer la 
presentació com a candidatura única i votació per correu electrònic, sempre com a 
màxim un any abans de la seva celebració, temps que es considera necessari per la 
seva organització.  

La votació s’haurà de fer des del correu electrònic de la colla gegantera que figura 
en el registre de l’ACGC i amb destinació al correu que es comunicarà, que pot ser 
el d’agrupacio@gegants.cat o un correu específic de l’ordre eleccions-ciutat 
gegantera@gegants.cat  o eleccions-tnc@gegants.cat. El Secretari de l’ACGC, farà 
l’acta de les votacions i l’enviarà a totes les colles. 

S’obre un torn tancat de paraula en el que intervé en Josep de la colla de Navarcles, 
preguntant com es controlaria el procés. Se li respon que és funció del Secretari controlar 
que s’enviï des del correu electrònic registrat de la colla i donar a conèixer el resultat. 

mailto:agrupacio@gegants.cat
mailto:eleccions-ciutat%20gegantera@gegants.cat
mailto:eleccions-ciutat%20gegantera@gegants.cat
mailto:eleccions-tnc@gegants.cat
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Seguidament, el Secretari proposa la votació per l’aprovació de la modificació del 
Reglament de Règim Intern proposat, amb un resultat de 64 vots a favor, cap en 
contra i 4 abstencions. Per tant, queda aprovada.  

 
  

12. Elecció Comissió Executiva. 
      

En David Roy, fa la introducció del tema dient que s’arriba a un dels punts més esperats 
d’aquesta Assemblea, la presentació i elecció de la propera Comissió Executiva. En el termini 
establert, només s’ha presentat una candidatura per formar la Comissió Executiva durant el 
període dels anys 2014 fins el 2017, que és la candidatura encapçalada per l’Amador Codina 
Isorna de Navarcles. 

Tot seguit, cedeix la taula a l’Amador Codina, que fa la presentació de la resta de 
components de la candidatura, que són: l’Anna Maria Mas Abril, la Maria Carme Escriche 
Ferrándiz, en Gerard Picó Viñas, la Paqui Capellades Ladevesa, en Robert Carles Quirantes 
Esteban, la Rosa Simeón i Piferrer, l’ Àngel Berengueras Ursul, en Ramon Pijuan Porcel i en 
Joan Piqué Casellas. Un cop presentats, tots els membre de la candidatura expliquen les 
tasques de les que s’encarregaran i els objectius que es proposen, en cas de ser escollits. 

S’obre un torn tancat de paraula en el que intervenen en Marc Buch, de la Colla de 
Geganters/es i Grallers/es de Calella, en Salva, de la Colla Gegantera de Palamós,  i en 
Mateu Fite, de la Colla Gegantera de l’Ametlla de Merola, que fan algunes preguntes que 
són respostes per l’Amador Codina i per en David Roy. 

El secretari proposa la votació per l’elecció de la Comissió Executiva, amb un resultat 
de 64 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. Queda elegida la candidatura 
presentada per l’Amador Codina Isorna. 

Es demana la presència de tot l’equip, a dalt de l’escenari, per rebre la felicitació de totes les 
colles. 
 
 
 13. Constitució Junta Directiva.  

 

Seguidament, en David Roy demana que puguin també els vocals de comarca, escollits pel 
seu territori, i que són: en José Luis Guijarro Saldaña per l’Anoia, en Jaume Roca Fontanals 
pel Bages–Berguedà, en Guillermo López Bonilla pel Baix Llobregat, en Jordi Coromina Arús 
per Barcelona Ciutat, en Jordi Segura Soro per l’Empordà, en Jordi Riera Fernández pel 
Gironès/Pla de l'Estany, en Joan Miquel Puigserver Roig per les Illes Balears, en Romà Turon 
per la Selva, la Lupe Pérez Martínez per Lleidatanes–Andorra, en Xavier Latorre Fernández 
pel Maresme, en Miquel Carrasco Durán per Osona, en Francesc Jené Martin pel Penedès–
Garraf, en Jordi Beltran i Arroyo per les Terres de l'Ebre, l’Adrián Soriano Pérez per les 
Terres de Lleida i en Jordi Vilà i Galtés pel Vallès. 

Els vocals comarcals conjuntament amb els membres de la Comissió Executiva, formaran la 
nova Junta Directiva 2014/2017. 

 
14. Precs i preguntes. 
 

Dins d’aquest punt, en David Roy explica que aquesta mateixa setmana s’ha rebut la grata 
sorpresa d’una colla gegantera que vol celebrar la Ciutat Gegantera de Catalunya el proper 
any 2015.  
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Com que no està inclòs a l’ordre del dia, aquesta candidatura no es pot votar, però degut a 
l’aprovació del punt 11 anterior, on s’ha modificat el Reglament de Règim Intern, sí que es 
pot escoltar la seva presentació, i més endavant, ja es procedirà a la votació per poder ser 
proclamats Ciutat Gegantera de Catalunya de l’any 2015. Cedeix la taula al Grup de 
Geganters de Terrassa, perquè puguin fer la seva presentació. 

L’Albert Trenchs, President de la colla, explica que el dijous d’aquesta setmana han rebut el 
suport, per unanimitat, del Ple de l’Ajuntament per poder ser candidats a Ciutat Gegantera 
de Catalunya 2015 i que tot seguit ho han comunicat a l’ACGC. Segueix comentant el motius 
que els han mogut a fer aquesta petició i amb l’ajuda d’un vídeo, fa la presentació de la 
candidatura. 

La Directora del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, completa la presentació 
explicant les raons per les que el consistori ha donat el suport a la candidatura i convida a 
tots els present a votar-la, en el seu moment, i a participar-hi activament. 

En David Roy, agraeix la presentació i després de donar les indicacions de com es farà 
aquest apartat, obre el torn obert de paraula. 

L’Angel Badalló de la Colla de Geganters/es i Grallers/es de Calella, prega de que en casos 
de votacions de candidatures i d’altres per escollir persones, es facin en vot secret  perquè 
es puguin expressar més lliurament. Se li respon que si hi hagués més d’una candidatura, i 
d’acord amb el Reglament de Règim Intern, s’hagués fet amb vot secret, però que per la 
complexitat i temps que requereix aquest tipus de votació, si ningú ho demana, es fa a mà 
alçada. 

L’Àlex Garcia dels Geganters i Grallers de Sant Climent de Llobregat, prega es faci un 
reconeixement a l’Albert Moya i a tota la Junta Directiva del 2008 al 2011 pel seu treball i 
dedicació, doncs fa tres anys, quan varen plegar, no se’ls hi va fer. Els assistent hi donen el 
seu suport amb un aplaudiment. 

L’Oriac Martínez de l’Associació de Geganters d’Arenys de Mar, prega a les colles que aportin 
les dades econòmiques que es varen demanar a l’Assemblea de l’any passat, doncs només 
ho han fet 27 colles i no es pot calcular el impacta del món geganter a l’economia i 
aconseguir el reconeixement que ens mereixem. 

No havent-hi més intervencions, en David Roy, aprofita per fer el seu comiat, fent un 
recorregut pel seu pas, en diferents funcions, per la Junta Directiva de l’ACGC que va 
començar l’any 2006, i acaba ara com a president els últims tres any. Agraeix el treball de 
tots els companys que considera més que companys, amics, i té un apartat especial pels 
seus dos fills i especialíssim per la seva esposa. 

Es dóna per tancada l’Assembles a un quart de tres de la tarda. 

I perquè així consti, signen la present acta les persones següents:  
 
 

       
 
   Jordi Segura Soro                 Vist i Plau:   David Roy Comas                                             
  Secretari de l’ACGC                                                     President de l’ACGC  
 
 
Annex 1: Compte de resultats 2013 i pressupost 2014. 


