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El fet que el grup de geganters, gralles i tabals de Cervera ens decidim a presentar candidatura per acollir a la nostra ciutat
l’esdeveniment més important de l’ agrupació, com és ciutat gegantera de Catalunya per l’any 2014, no és fruit d’ una
decisió presa en uns moments de rauxa o poc meditada. És molt més que tot això. Aquesta decisió es pren després que jo
mateix ho proposi en l’assemblea del 2011, que el nostre grup celebra anualment el mes de febrer, aprofitant el bon
moment que està vivint la nostra colla.
Sí que en el primer moment hi va haver cares de sorpresa, però una vegada superat aquest primer cop d’efecte la majoria
dels membres del grup presents a l’assemblea , es van mostrar molt entusiasmats i encoratjats en aquest nou repte, que
de ben segur cada un d’ells ja s’ha fet seu. Es percep quan parlem d’aquest tema entre nosaltres.
També cal dir que quan vam presentar la proposta al nostre ajuntament va ser rebuda amb molt d’entusiasme per part de
l’ equip de govern. Una vegada fet aquest pas vam creure convenient exposar-ho als altres grups de l’ oposició, que també
ho van veure amb molt bons ulls.
El pas següent que ens tocava fer era que passés pel ple municipal,
que així va ser i la nostra proposta va ser votada a favor per
unanimitat.
Per nosaltres ser ciutat gegantera de Catalunya és més
que poder celebrar la festa més important del món geganter (que
també!!!), per nosaltres significa poder aportar el nostre granet de
sorra a la cultura popular i tradicional del nostre país i poder donar a
conèixer arreu i a través dels nostres gegants les nostres festes, els
nostres costums i les nostres tradicions.
És per tot això , que us demano que ens feu confiança i ens doneu
l’ oportunitat que durant un cap de setmana us puguem acollir,
donar a conèixer i fer gaudir de la nostra ciutat.

Foto: Colla del Grup de Geganters de Cervera
Text: Joan Piqué i Casellas

No t’oblidis de les festes més gegants!!!
20 i 21 d’Octubre de 2012

10, 11 i 12 de Maig 2013

Gegants de Tavertet

Les darreres colles que s’han donat d’alta com a
socis de l’Agrupació de colles de Geganters de
Catalunya són:

Colla de Gegants i Grallers de Tavertet
(Osona)
Així doncs, l’entitat compta amb 364 colles

Activitats geganteres des del 21 de juny fins al 30 de setembre:
Gegants participants:
Persones participants (portadors, músics i acompanyants):
Públic assistent:

1000 activitats amb gegants
6.500 gegants
80.000 persones
1.500.000 persones

COMISSIÓ EDUCATIVA
La comissió educativa de l’Agrupació estem vivint un període incert en quant a veure editat definitivament el
projecte educatiu per a les escoles de Catalunya en el que portem treballant i dedicant molt més de quatre
anys. Com ja sabeu per les dues darreres assemblees anuals de la nostra entitat, la comissió ha enllestit un CD
interactiu per tal que els alumnes de Primària del país puguin aprendre d’una manera atractiva el passat i
present del món geganter a Catalunya i, de retruc, assegurar el futur de la nostra tradició.
I tot amb activitats digitals que abasten les matèries instrumentals d’aprenentatge més importants del
currículum educatiu, així com contes, gravacions de música de gralla, etcètera. La qüestió és que fa uns mesos
vam presentar el projecte als responsables del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana, rebent una molt bona
acollida i la feliç proposta d’editar-lo amb el reconeixement oficial de
la Generalitat de Catalunya. I el problema que ens ha sorgit ha estat
amb l’empresa que ens ha fet l’edició digital del material, que no està
complint els terminis establerts en alguns arranjaments que demana
la Generalitat, tot i la supervisió i dedicació que està portant el
president i la Junta de l’Agrupació amb el responsable d’aquesta
empresa per tal que, finalment, Gegants a l’Escola vegi la llum al final
d’un túnel que se’ns està fent, incomprensiblement, etern.
Esperem, el més aviat possible, que l’Agrupació pugui anunciar,
feliçment, la presentació definitiva del projecte per tot Catalunya.
Text: Marcel Pallejà—Comissió Educativa ACGC

Des de la comissió creada recentment dels 25 anys d’en Treball i na Cultura, ja s’està treballant de valent per
preparar el seguit d’actes per celebrar un aniversari gegant.
La data escollida com acte central serà el 28 d’abril de 2013, dia on al Monestir de Montserrat, tornaran
aparèixer en Treball i na Cultura originals per de nou, passejar i ballar pels carrers del nostre país i més enllà.
Així doncs, totes aquelles colles que vulguin donar la benvinguda als gegants igual que l’any 1988, que vagin
anotant-se la data en les seves agendes. Més endavant donarem molts més detalls de tot plegat.

No t’ho pensis!
Fes-te colla voluntària!!!
agrupacio@gegants.cat
ATENCIÓ!!!
ANEU PREPARANT LES VOSTRES CÀMERES DE
FOTOGRAFIAR QUE ESTÀ A PUNT D’ARRIBAR:

“EL FET GEGANTER”

Pròrroga fins el 25 d’Octubre de 2012!!!
Ja està en marxa el I Premi Santa Cecília de música per a gegants i figures festives organitzat per la Comissió de Música de
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.
L’objecte d’aquest concurs és el d’ampliar el repertori per a colles de grallers que acompanyen habitualment a gegants,
nans i altres figures de l’imaginari popular en cercaviles, trobades seguicis, etc.
Aquesta primera edició del concurs anirà dirigida a la composició de balls pensats per ser ballats a plaça.

El diumenge dia 26 d’agost, els amics de la Roca Fumada de Juneda, van celebrar la
festa de cloenda amb els Capgrossos de l’ACGC.
Va ser una festa senzilla però molt emotiva, doncs sabien que a partir d’aquest dia,
els capgrossos serien traslladats a la Nau, a l’espera de que alguna població vulgui
acollir la propera Trobada Nacional de Capgrossos.
Mentrestant, serà la Comissió Capgrossos de l’ACGC qui es farà càrrec de fer ballar
els nostres capgrossos. La data de la seva estrena serà el dia 14 d’octubre, dia en
que la imatgeria de l’ACGC visitarà la població de Palamós, per participar a la XIX
Vila Gegantera Gironina.
Des d’aquestes línies, voldria agrair als amics de Juneda els dos anys que han portat els nostres
capgrossos allà on se’ls hi ha demanat des de la Junta Directiva. Entre d’altres, cal destacar les
sortides que han fet a les ciutats de Grenoble, Steenvoorde i Budapest.
Per acabar, ens agradaria felicitar-los per l’esforç que han fet per interpretar la “Dansa dels
Quatrepunts” a totes les sortides que han fet, tot i les seves mancances i les crítiques que han rebut
durant aquests dos anys. La seva perseverança, esforç i respecte per fer aquest ball, ens ha
d’ensenyar a tots que amb ganes de treballar, no hi ha res impossible.

Aquest 2012 els gegants Lluís i Maria de Vilassar de Dalt, estan de festa gran doncs enguany han commemorat
el seu centenari d’existència amb un grapat d’actes. Enhorabona i per molts anys!!!

El passat dissabte 26 de maig, la Colla de geganters i grallers de la Seu d’Urgell
va participar en el 12è Torneig Joan Petit, un esdeveniment que es fa cada
any en una població diferent. L’Ot, la Urgell, el Pau i l’Alegria van participar
en la benvinguda dels diferents equips de hoquei i a la tarda van participar en
la cloenda, juntament amb el gegantó Joan Petit.
Després de la cloenda, es va donar tret de sortida a la nostra festa de cloenda
de Ciutat Gegantera. Vam fer una cercavila fins la plaça de l’Ajuntament, on
amb una enlairada de globus vam donar l’adéu als gegants i gegantons de
l’Agrupació.
Més tard vam iniciar un segon cercavila pels carrers de la Seu amb els gegants de l’Agrupació i els
gegants de la Seu, fins la Plaça de les Monges, lloc on hi ha el monument de Ciutat Gegantera per
finalitzar l’acte. Per acabar, al poliesportiu de la ciutat vam fer un sopar popular pro Joan Petit i amb
l’actuació final d’un grup de música tradicional.
Per nosaltres ha sigut una festa emotiva, ja que
acomiadem un any ple d’emocions, de nervis, de mals
i bons moments. Ser ciutat gegantera ha suposat un
somni fet realitat. Com a colla, ens sentim molt
orgullosos d’haver portat els gegants de l’Agrupació
per arreu del país i del continent. Trobarem a faltar el
caliu de la gent de la seva gent, que ens ha fet costat
en tot moment i que no han deixat de donar-nos un
cop de mà sempre que ho hem necessitat.
Ara passem el relleu a Masquefa, una població que de
ben segur sabrà portar el món geganter amb orgull i
satisfacció.

Text i imatge: Colla Gegantera de la Seu d’Urgell

Cada any, Adifolk organitza l'Aplec Internacional de la Sardana a una capital europea. Enguany,
aquest, que ja ha arribat a la seva 25ena edició, s'ha celebrat a la ciutat de Budapest, a Hongria.
L'elevat cost que suposava el desplaçament de la imatgeria va fer que els gegants de l'ACGC no hi
participessin, però si que ho van fer els Capgrossos de l'entitat, portats per l'Associació La Roca
Fumada, que van ser presents a tots els actes del cap de setmana. L'Aplec es va desenvolupar durant
tres dies, i va tenir lloc, majoritàriament la Plaça de la Llibertat.
Dues mostres de folklore, un cercavila i un magnífic espectacle final
constituïen el programa. Balls d'esbart, aixecades de castells,
gegants, capgrossos, falcons, bestiari, diables i, sobre tot, sardanes
van servir per acostar la cultura catalana als hongaresos.
Novament, Adiflok ha esmerçat un gran desplegament de mitjans
que ha permès gaudir, per exemple, de la fusió entre danses
Imatge: Geganters d’Arenys de Mar
catalanes i hongareses o d'una sardana ballada a l'aire.
El proper any l'Aplec se celebrarà a Marsella, França. Esperem que en aquesta propera edició,
en Treball i na Cultura hi puguin tornar a ser presents.

EN IMATGES!

