PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000
FEDERACIÓ DECLARADA D’INTERÈS CULTURAL

Memòria de la Junta Directiva de l’ACGC 2014 - 2017
Ara fa tres anys, el dia 1 de febrer de 2014, a l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calella, vam
presentar la nostra candidatura.

Han passat tres anys, i la feina feta ha donat els seus fruits:
En primer lloc, potser un dels canvis més importants: l’Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya ha culminat la seva transformació per convertir-se oficialment en una federació, per
equiparar el seu estatus jurídic amb les funcions que havia anat adquirint amb el temps.
També s’ha posat fil a l’agulla amb la celebració de les
diferents sessions de País Gegant, el congrés nacional
de gegants i imatgeria festiva, repartides en diverses
dates i poblacions (Olot, Solsona, Berga, Terrassa,
Badalona i Barcelona), amb la mirada en la propera
sessió programada: el Congrés internacional que se
celebrarà a Reus el proper mes d’octubre, del 12 al 15.
També s’ha millorat la comunicació amb les colles en
tot allò referent a les subvencions, amb avisos de terminis i la creació de documentació explicativa
per justificar subvencions.
L’Agrupació també ha estat eina de difusió i assistència per a les colles en diversos assumptes
relacionats amb la nova legislació sobre transparència que s’ha publicat en els darrers anys i les
darreres reformes fiscals que afecten les colles. A més, s’ha afegit la comptabilitat analítica per
projectes als comptes de la federació.
La relació amb Damm també s’ha continuat bastint, a partir de les bases que ja s’havien posat en
anteriors legislatures. S’ha signat l’ampliació del conveni amb Damm, que ha proporcionat el
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producte que s’ha anat distribuint a les colles, així com material de cobranding per impulsar la
imatge de la col·laboració, com
ara pancartes i samarretes.
Durant

la

legislatura

s’ha

aconseguit rebaixar l’import de les
assegurances que estan a disposició de
les colles, així com ampliar-ne la
cobertura. A més, s’ha aconseguit
oferir a les colles un nou tipus
d’assegurança voluntària, adreçada a
les juntes directives de les entitats, i
s’ha aconseguit tancar convenis amb Xanascat i la fundació Pere Tarrés per aconseguir descomptes
en els albergs per a les colles.
S’ha continuat fomentant la imatge exterior de l’ACGC mitjançant les diferents xarxes (s’han
continuat actualitzant i creant continguts per al lloc web i per a Facebook, i s’ha introduït el compte
de l’ACGC a Twitter). La difusió en altres mitjans també s’ha incrementat, amb entrevistes a la Xarxa
de Televisions Locals o Catalunya Ràdio, o bé mitjançant la col·laboració amb la secció de cultura
popular de Tria 33. Tot amb tot, aquest és un aspecte que caldrà continuar treballant, per aconseguir
la merescuda atenció dels mitjans.
També en l’apartat del web, s’ha aconseguit crear la botiga electrònica de l’Agrupació per poder
vendre de manera més efectiva els productes del seu catàleg (com ara les noves bosses o les figures
de goma del Treball i la Cultura), que també serà la porta d’entrada perquè les colles puguin demanar
el producte Damm. En el futur, aquesta secció
anirà també lligada a la Intranet per a les colles,
que malauradament encara no s’ha pogut
enllestir en aquesta legislatura.
En l’apartat de música, s’ha aconseguit
incrementar el nombre d’ajuts per a les colles
que fan cursos de música, i se n’ha pogut
incrementar la presència en punts clau de
l’ACGC, com ara la Fira del Món Geganter, o en els textos monogràfics del Calendari del Món
Geganter, que també s’ha remodelat en aquesta legislatura per acollir escrits sobre temes
monogràfics.
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Així mateix, l’arxiu ha finalitzat la digitalització de
les diapositives del fons Hurtado, i han
augmentat les subscripcions a la revista
GEGANTS gràcies als acords amb les diferents
xarxes de biblioteques. Un altre dels punts
destacats de la legislatura ha estat la finalització i
presentació del projecte educatiu “Gegants a
l’Escola”, que ha pogut veure la llum després de tants anys d’esforços. I també han augmentat les
publicacions pròpies amb els llibres dedicats a en Kap i al 30è aniversari de l’ACGC.
Durant aquest període, s’han restaurat els gegantons i els capgrossos
(que també han renovat vestuari), s’han reparat els tobogans que hi ha
a disposició de les colles i s’han estrenat la perruca i les joies de la
Cultura, per arrodonir el projecte original dels gegants.
L’ACGC ha celebrat les seves festes habituals durant aquests anys: Ciutat
Gegantera (Cervera 2014 i Terrassa 2015), la Fira del Món Geganter
(Sant Vicenç dels Horts 2014, Puigcerdà 2015 i Llinars del Vallès 2016),
així com el concurs fotogràfic El Fet Geganter i diversos cursos de balls
de gegants per a les colles federades. Com a activitat nova de la
legislatura, cal destacar el I Concurs Nacional de Balls de Gegants,
celebrat el 2016 a la Fàbrica Damm, així com també les sortides
internacionals de la imatgeria a Timisoara, Torí, Perpinyà i Milà.
S’ha pogut també millorar la imatge de l’entitat a l’exterior: s’ha convidat l’ACGC a comparèixer al
Parlament de Catalunya, a participar dels cursos de
construcció d’imatgeria a l’escola Massana i a formar part
del Consell de l’Associacionisme. També s’han iniciat els
contactes amb la Federació Valenciana de Nanos i Gegants i
la Federació Holandesa de Gegants, i s’ha aprofundit la
col·laboració amb la Maison des Géants d’Ath de cara al
Congrés Internacional.
I per acabar, en les darreres setmanes de la legislatura, s’ha pogut acomplir un altre dels processos
que havíem iniciat com a equip: el nomenament de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
com a Entitat d’Interès Cultural per part de la Generalitat de Catalunya.
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