
   
PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000

C/ Anselm Clavé, 3 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT Tel.: 93 685 8000 ext. 1755 agrupacio@gegants.cat www.gegants.cat

MATERIAL ACGC 
TOBOGANS

TOBOGAN GRAN 

Tobogan amb cap de follet, que els nens 
entren a dins per l’esquena i surten per 
davant per tirar-se pel tobogan. 

Mides: Alçada:  4,30 metres 
  Amplada:  1,50 metres 
  Llargada:  5      metres 

TOBOGAN PETIT 

Igual que el tobogan gran, porta el cap d’un gegant, amb 
una gran boca, per on els nens entren i baixen pel tobogan. 

Mides: Alçada:  3,10 metres 
   Allargada: 3,50 metres. 

EXPOSICIONS

         EXPOSICIÓ PLAFONS 

Exposició de les fotos dels gegants de totes les colles de l’Agrupació.  
Actualment hi ha uns 180 plafons a tot color.
Els plafons estan separats per comarques.  

                 EXPOSICIÓ GOLIAT 

Recull l'origen històric de la tradició dels gegants, a través de 
diversos plafons que incorporen text i fotografia.  
Consta de 18 plafons enrotllables.  
16 + portada + contra portada.  
Mida: 2 m x 1 m. Verticals. 
Guardats cada un a la seva bossa.  
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EXPOSICIÓ CAPS 

Exposició de diferents capgrossos. 
8 plafons enrotllables. 

Mida: 2,20 m x 1 m. Verticals. 
No porten peus, van penjats. 
Guardats en 4 tubs de PVC.  

    EXPOSICIÓ CENTENARIS 

Exposició de capgrossos centenaris. 
19 plafons enrotllables. 
Mida: 1 m x 0,70 m. Verticals. 
No porten peus, van penjats. 
Van en 3 tubs de PVC de 70 cm. d’allargada 

TALLERS

TALLER DE TRENCACLOSQUES 

1 caixa quadrada de fusta de 1,22 m. d’alçada, 61 cm. de fons i 55 cm. 
d’amplada, en el que hi ha els següents puzles i trencaclosques emmarcats dins 
de les seves caixes: 

5 trencaclosques de 28 cm x 21 cm compostos per 12 daus de fusta de 7 
cm x 7 cm 
4 puzles de 50 cm x 40 cm 
9 puzles de 42 cm x 30 cm   

TALLER DE RETALLABLES 

Aquest taller està compost de diferents dibuixos diferents de parelles de gegants, 
de les quals es van fent fotocòpies cada vegada que s’acaben. 
Són dibuixos en cartolina mida DIN A4 sense color, perquè els nens els puguin 
pintar, retallar i emportar cap a casa. 
Es distribueix amb 40 dibuixos de cada parella i 4 caixes de colors. En total, 240 
dibuixos. 

Actualment consta de 6 parelles de gegants:  

1 - Gegantons de l’Agrupació 
2 - Escola Dominiques de Tarragona 
3 - La Roda d’Espectacles 
4 - Gegants de Vilassar de Dalt 
5 - Gegants de Cabrils 
6 - Gegants de Rubí 

 



 
 

 

 
 

Nom de l’entitat:                                       Població:                                    Domicili:______________________                                                                                                                                       
Codi postal:                          Comarca:                                                          Província:                                                  
Cap de Colla o responsable:                                                                                                             Data:________________                                
Correu electrònic:                                                                               Telèfon:                                Mòbil:                                

 
 
Sol·licitem a l’AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA el material marcat (X) per les dates i motius que indiquem: 

 
 

X MATERIALSOL·LICITAT QUOTA FIXA DATA RECOLLIDA DATA RETORN MOTIU DE LA SOL·LICITUD 
 

 

 
 

• 15 dies abans de rebre el material cal ingressar els diners al compte de l’ACGC. 
• El sol·licitant es fa càrrec pel seu compte del transport. 
• Es podrà disposar del material durant 10 dies. 

 
Signatura del representant de la colla 
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 TOBOGAN GRAN 65 €    
 TOBOGAN PETIT         40 €    
 TALLER DE TRENCACLOSQUES         20 €    
 TALLER DE RETALLABLES           - €    
 EXPOSICIÓ PLAFONS           - €    
 EXPOSICIÓ MÓN GEGANT         50 €    
 EXPOSICIÓ CAPS         50 €    
 EXPOSICIÓ CENTENARIS         50 €    
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