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ASSEMBLEA ACGC 2012 – LA SEU D'URGELL

Una representació de 12 colles del Maresme a l'Assemblea de l'Agrupació

Hola a tots. Aquest escrit és per fer una breu explicació del que va ser l’anual assemblea de 
l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Estava previst que es celebrés el 4 de 
febrer, però les males previsions, i el risc, van fer ajornar-ho a l'11 del mateix mes. Des del 
Maresme hi havia la intenció de pujar amb autocar, però degut al canvi es feu finalment amb 
dues furgonetes.

El llarg viatge (amb parada per esmorzar) direcció a La Seu l’empreníem cap a les 6 de la 
matinada ja que la gran reunió s’iniciava a les 10.00h. Hi assistiren una cinquantena de colles 
de l'Agrupació. Així doncs, l'Assemblea es va fer més amena ja que la junta va fer arribar 
prèviament uns informes de les diverses comissions per tal d’agilitzar el temps. Una altra 
novetat fou que les aportacions i esmenes tan sols es podien fer a la secció de precs i 
preguntes. Tot plegat novetats aprovades a l'Assemblea Extraordinària de l'any passat a Sant 
Feliu de Llobregat. 

Com a punt “més” interessant fou la presentació de la candidatura per celebrar la 28a Ciutat 
Gegantera. Aquesta candidatura era presentada per Calella, la qual va assolir la fita amb una 
resposta molt positiva per part dels assistents. No hi hagué tanta sort amb la Fira del Món 
Geganter i la Trobada Nacional de Capgrossos, ja que, a hores d’ara, no se sap ben bé encara 
on es farà. 

Tot plegat finalitzà a les 13.00h, que va ser quan varem anar a dinar tots plegats i cap a les 
16.00h començàvem a baixar cap a casa on arribarem cap a quarts de set.

Des d’aquí m’agradaria felicitar a la colla de La Seu d'Urgell per la feina tant ben feta. També 
voldria agrair la presència de les diverses colles assistents de la comarca del “bon rotllo”, és a 
dir, del Maresme. En total foren: Badalona, Malgrat, Vilassar de Dalt, Masnou, Palafolls, Teià, 
Calella, Argentona, Sant Andreu de Llavaneres, Vilassar de Mar i Caldes d´Estrac.

Moltes gràcies a tots!

2 Text: Roser Ercilla (vocal suplent Maresme)

A dalt, moment de presentació de Calella com a Ciutat 
Gegantera. 
Foto: Robert Carles Quirantes.

A la dreta, part de l'expedició maresmenca entaulada 
per a dinar. 
Foto: Roser Ercilla.
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Aquesta és la gran marca de la Maresme 
gegantera. Calella, durant la passada assemblea 
de l'ACGC, fou proclamada 28a Ciutat Gegantera 
de Catalunya. Des de 1987 que no es vivia 
quelcom similar a la comarca, quan Vilassar de 
Dalt en fou la tercera ciutat gegantera. No 
obstant, i malgrat els temps que corren, Calella 
s'ha “tirat a la piscina”.

A Calella hi ha tradició de gegants des de 1935 i 
als anys 80 és una de les colles pioneres en 
organitzar trobades geganteres. En matèria 
d’esdeveniments importants geganters, ja n’és 
una experta. L'any 2003 fou seu de la trobada 
comarcal, i el 2010 de la quarta Fira del Mon 
Geganter. En termes més genèrics, el 1996 
Calella és seu de la Ciutat Pubilla de la 
Sardana, i el 1994 de la  XVIII Trobada Mundial 
de Penyes Barcelonistes.   

Recordem que la Ciutat Gegantera és 
l’esdeveniment per antonomàsia del fet geganter 
català. Una trobada anual, de dos dies (o tres), 
instaurada l'any 1985 per l'Agrupació. La primera 
es feu a Sallent (al Bages), i fins a l’actualitat s’ha 
celebrat cada any a excepció de 1996. Aquest 
esdeveniment té la particularitat que durant la 
celebració es farà el traspàs dels gegants de 
l'ACGC (o de Catalunya), Treball i Cultura, i més 
recentment els gegantons Pau i Alegria. En 
Treball i na Cultura representen els valors de 
Catalunya amb ple d’al·legories als seus vestits 
sobre la identitat catalana. Així doncs, cada any 
són duts per la colla que és seu de la Ciutat 
Gegantera. Val a dir que aquestes figures 
assisteixen a aquells actes importants de 
Catalunya. Tenen el seu ball propi i també 
protocol que els diferencia de la resta de figures 
assistents. En definitiva, venen a ser uns 
elements totèmics de Catalunya. Per tant, Calella 
tindrà el prestigi d’haver dut, a partir de 2013, en 
Treball i na Cultura i fer-los ballar.

La colla de Calella ja té enllestit el programa que, 
més enllà dels actes geganters, en destaca una 
trobada nocturna de bestiari de foc. Les dates de 
celebració seran els propers 10, 11  i 12 de maig 
de 2013. A més, a hores d'ara ja està penjat el 
bloc oficial, en període de proves, de la Ciutat 
Gegantera: 

www.ciutatgegantera2013.cat

 

Text: Xavier Navarro
Fotos: Geganters Calella
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TROBADA A ARENYS DE MUNT

Com ja és tradició des de fa vint-i-set anys, Arenys de Munt 
celebra per les Festes del Remei la seva trobada de 
gegants. Enguany, la celebració es va dur a terme el 
diumenge 15 d’abril  sota amenaça de pluja. 

Aquest any, les colles convidades foren les d’Arenys de 
Mar, Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar i Santa Susanna 
des del Maresme, a més d’altres colles de comarques 
veïnes com les de Lloret de Mar, Santa Perpètua de 
Mogoda, Sant Feliu de Llobregat i Vacarisses. 

Com sempre, la plantada i  la cloenda es realitzà a la plaça 
de l’Església i la passejada de gegants pels carrers del 
poble, on la gran afluència de gent la trobàrem a la riera. 

Finalment, durant els balls finals, la pluja va fer acte de 
presència i es va haver d’accelerar tot. Malgrat això, en 
Martí i la Remei, els gegants del poble, van poder ballar la 
Dansa d’Arenys de Munt, el ball propi que van estrenar a la 
festa del 20è aniversari de la Coordinadora de Geganters 
del Maresme. A més, la colla va presentar una nova 
gegantona, l’Abella Mies,  i la nova imatge del remolc que 
transporta als gegants. 

Una altra marca important per l'any que ve. Cabrils ha 
estat designada com a seu de la 15a Trobada de 
Gegants d'escola de Catalunya. Aquesta dada es va 
donar a conèixer dins la catorzena trobada escolar del 
passat 11 de març celebrada a l'escola Virolai  de 
Barcelona. Els amfitrions d'aquest petit gran 
esdeveniment seran els gegantons Oliver i Maria. 
Aquestes dues figures, estrenades el 2011, formen part 
d'un projecte educatiu per tal d'impulsar la cultura 
catalana (i tornar a reengar la colla gegantera) al poble 
de Cabrils a través de les escoles. Així doncs, aquests 
gegantons són propietat de les escoles locals Mas 
Maria i Olivera.

Hem de recordar que la primera trobada escolar es 
celebrà a l'escola de Santa Anna de Premià de Dalt. I 
la quarta a Mataró  amb la complicitat de diverses 
escoles de la ciutat. Val a dir que en un principi aquesta 
trobada era a nivell provincial, però va ser el 2005 a 
Rubí quan aquesta s'amplià a nivell de tot el territori 
català.

Text i fotos: Sergi Galocha

Text: Marçal Anvaró
Fotos: Geganters Cabrils



TALLERS A BADALONA

Aquest any, a Badalona, hem començat la 
temporada d’una manera ben peculiar i diferent  que 
altres vegades: des de la Colla de Geganters de 
Badalona hem muntat tot un seguit de tallers 
orientats cap a un públic general (de totes les edats) 
per tal d’apropar el món geganter i tot allò que 
l’envolta als badalonins i badalonines.

Tot va començar el dissabte 18 de febrer a les 17h 
amb el taller de capgrossos. Molta gent s’apropà a 
conèixer de primera mà les diverses comparses que 
han anat sortint al carrer al llarg del temps (encara 
es conserven els capgrossos de 1982 i els que 
surten actualment, datats de 1946). A més de tot 
això es va fer un joc de caire teatral i és que el ball 
de capgrossos no deixa d’ésser una barreja de 
teatre i dansa. També se’ls ensenyà part de la 
coreografia del Ball de Gegants i Capgrossos de 
Badalona.

Dissabte següent, 25 de febrer, fou el torn dels 
gegants. Començant per la història de les 12 figures 
que actualment porta la colla, als assistents se’ls 
mostrà com es munta un gegant, la tècnica que hi ha 
rere del ball o simplement per aixecar-los, com es 
construeix un gegant i tot el que hi ha rere la Festa 
Major. També varen posar-se sota les faldilles del 
Follet, els més menuts.

Per acabar la tongada d’activitats, dissabte 10 de 
març, a mitja tarda, es va fer el Taller de Música 
Tradicional, on la gralla, la tarota, la caixa i el flabiol, 
entre d’altres instruments, foren les peces troncals. 
S’explicà de manera molt didàctica l’evolució de la 
música tradicional catalana, els diversos tipus de 
formacions musicals, des dels tres quartans fins a la 
cobla sardanista, tot ben amanit amb varis temes 
interpretats pels músics de la colla. A més, en 
acabat, tots els que varen venir pogueren treure el 
cap a l’assaig que estàvem fent de manera que 
foren testimonis de les primeres passes d’aquesta 
temporada.

Sens dubte, una experiència molt enriquidora, amb 
ganes de repetir-la, tant per continuar difonent la 
nostra cultura com per la motivació que han mostrat 
els més de 150 assistents que ens han visitat al llarg 
dels tres dissabtes a la Masia de Can Canyadó.

5Text: Geganters de Badalona
Fotos: Pedro García i Anaïs Lopez
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BÒBULS I MARGARIDASSES

El passat 26 de febrer, i per tercer any consecutiu, els Bòbuls i les Margaridasses varen tornar a 
sortir al carrer, amb algunes novetats prou destacables. Treballant en els tallers des del mes de 
novembre, organitzats per Tallers per la Festa (de FUSIC), hem anat muntant tot allò que volíem 
que fos la novetat. I de fet ho hem aconseguit. Els tallers d’enguany han estat el de vestuari dels 
Puputs i Escorpins,  el de dansa i el d’interpretació teatral per la subhasta.

Varem decidir donar protagonisme a les dues societats que, a principis de s. XX, rivalitzaven, els 
escorpins i els puputs. Tots ells vestits d’igual manera però diferenciats pels colors de les 
mànigues i les caperutxes, uns de vermell i els altres de blanc. La rivalitat havia de ser animada 
per una altra novetat, així que,  hem substituït la banda de música pels Laietans, un grup de 
música tradicional maresmenc amb una versió especial XXL, que, a més de les gralles i la tarota, 
els acompanyaven una tuba, un sac de gemecs, el flabiol i tamborí i un trombó de vares que 
van fer les delícies dels participants i del públic amb temes d'allò més contemporanis

Després d’arribar a plaça es procedí a la tradicional subhasta de tots els objectes “robats” per les 
cases durant el cercavila previ. Els amics del teatre amateur EMLED ho van saber amenitzar 
d’allò més bé. Aquell moment seria l'idoni per la presentació en societat del  "Banc dels Banyuts" 
que, gràcies al FMI  (Fòrum de Meuques Internacional), el BM, (Bancarrota Mundial) i el BCE 
(Bandarres del Cercle d'Economia) i amb la injecció de  crèdit, varem aconseguir crear la 
"Fundació de les Calçasses". Aquesta “fundació” va poder donar crèdit a tots aquells que volien 
participar a la subhasta.

Per acabar, tal com diu la tradició, l’alcalde va convidar a tothom a un tast de caldo fet pels amics 
del Casal de la Gent Gran "Els Xurravins".

Text: Joan Vilà
Fotos: Laia Vilà



LA REVISTA GEGANTS PREMIADA

La nostra revista "GEGANTS" ha rebut el guardó 
especial (juntament amb la cinquantenària Cavall Fort) 
pels seus 25 anys de trajectòria durant els 13ns Premis 
APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català). 

L'acte es celebrà a Barcelona el passat 29 de febrer. El 
guardó fou recollit pel president de l'Agrupació, David 
Roy, amb l'acompanyament dels membres del consell 
de redacció Ricard Vinyets (coordinador) i Amadeu 
Muntalà.

La revista Gegants és tot un referent en el món 
geganter a Catalunya i Europa. És la primera, però no 
única, edició periòdica dedicada exclusivament als 
gegants i la imatgeria festiva. Actualment gaudeix d'una 
bona salut i només queden quatre números per arribar 
al centenari d'edicions.

7

CONTA CONTES A “FAL·LERA GEGANTERA”

El passat  mes de gener, el programa “Fal·lera 
Gegantera”, de MataróRàdio, conduït per Enric Serra, 
va presentar una novetat interessant. Gràcies a la idea 
original de la vilassarenca Anna Maria Mas, el 
programa estrenà una secció on, a partir d'aleshores, 
s'explicarien contes dels diversos gegants de la 
comarca.

El primer va ser el dels Bòbuls i les Margaridasses de 
Sant Vicenç de Montalt, i el segon (durant l'abril) va ser 
sobre els gegants de Masquefa. Tot i que aquesta vila 
no és del Maresme, s'explicà degut a la proximitat de la 
Ciutat Gegantera pel proper juny. Així doncs, cada mes 
s'aniran explicant contes de la comarca.

Per altra banda, val a dir que durant el programa del 
mes d'abril es va entrevistar al coordinador del present 
butlletí, Xavier Navarro. Així doncs, des d'aquí em resta 
felicitar els esforços dels artífex del “Fal·lera 
Gegantera” per la seva gran tasca. I alhora desitjar 
llarga vida a aquesta col·laboració mútua entre els dos 
medis: “Fal·lera Gegantera” i “Maresme Gegant”.

Text: Ricard Vinyets
Fotos: Santi Riba

Text: Xavier Navarro



HISTÒRIA DE LA COORDINADORA (i VI)

Maresme, la “comarca del bon rotllo 2.0”

Corria el 2006 quan, amb els canvis generacionals, la 
Coordinadora es va anar renovant amb noves 
incorporacions que van propiciar la bona relació. Seria en 
aquell moment quan es comença a parlar del terme la 
“Comarca del Bon Rotllo”. Just aquell any es contracta un 
autocar exclusiu pels caps de colla per anar conjuntament 
a l’Assemblea anual de l’ACGC, celebrada a Montblanc. 
Aquest precedent seria seguit fins a l’actualitat. Per fer 
més palesa la bona entesa, al 2008  es celebraria el 
primer sopar de la coordinadora, on hi assistirien tots els 
membres que trimestralment assisteixen a les reunions 
de la vocalia. 

Així doncs, i degut al bon relleu generacional, el 2007 la 
vocalia s’inicia dins els medis de comunicació. Seria 
aleshores quan neix la primera web de la coordinadora. 
També dins les xarxes socials (Facebook, Youtube..), i es 
crea un butlletí propi. Per si no fos poc, gràcies a la 
complicitat de diverses colles, la vocalia s’ha fet sentir a 
través de diversos medis locals o comarcals. D’especial 
èmfasi és MataróRàdio que el 2009 estrenà un programa 
inèdit. S’anomenaria “Fal·lera Gegantera” i seria conduït 
pel mataroní Enric Serra. Inicialment seria un programa 
pròpiament de Mataró, però amb la col·laboració de la 
caldenca Roser Ercilla, aquest programa acabaria 
abraçant el Maresme.

No ens hem d’oblidar diversos medis, tan escrits com 
audiovisuals, que han fet promocionar el Maresme 
geganter i també la coordinadora (sobretot l'any del 20è 
aniversari). Són exemples RadioArenys, Televisió 
Maresme (que sempre fa extensos reportatges de les 
trobades geganteres de la comarca i les seves festes 
majors), o el setmanari “La Clau” que l'any 2012 va 
publicar un calendari de temàtica gegantera.

8 Text: Xavier Navarro

(1) 2n sopar del Maresme. 2008. 
Foto: Geganters de Santa Susanna.

(2) Imposició de la banda a la Bonadona de 
Premià de Dalt. Santa Susanna, 2008. 
Foto: Àlex García.

(3)  Plantada de gegants a la trobada 
comarcal de Santa Susanna. De fet, fou el 
darrer lloc on es reuniren totes les pubilles 
escollides fins al moment.
Foto: Àlex García

(4)Gran plantada de gegants en motiu de la 
comarcal. Mataró, 2006. 
Foto: Carles Villar.



Maresme Gegant

L’any 2008, i gràcies a la vocal susannenca Anna Gambín, es creà el butlletí de la vocalia. 
S’acabaria escollint el curiós nom de “Maresme Gegant”. Aquest butlletí començaria a recollir la 
nostra història més recent. És aquí on vull anar a parar, perquè encara podríem parlar de 
moltes altres anècdotes de la coordinadora: el Tour de França al passar pel Maresme el 2008 
(proposta de l’ACGC per tal de promocionar el món geganter, tot i que tingué poc seguiment ja 
que des de la nostra comarca hi participaren tres colles), les Fires del Món Geganter, la 
execució de la Dansa del Maresme a Vic, el 20è aniversari de la Coordinadora, el canvi de 
pubilla a hereu, etc. Com també la incorporació de noves colles com Palafolls, Arenys de Mar 
(colla amb llarga trajectòria, però fins al 2010 no entraria en el món associatiu) o Santa 
Coloma de Gramanet  (consolidant així l’estreta relació amb el Barcelonès Nord, justament 
l’any en que Badalona és seu de la trobada del Maresme). Tot un seguit d’anècdotes que no té 
sentit recuperar ja que el present butlletí, en anteriors (i futures) edicions, ha estat l’encarregat 
de preservar-les.

Així doncs, m’agradaria donar per tancada aquesta secció de la “Història de la Coordinadora”, 
no sense abans agrair a tots aquells que hi han posat el seu granet de sorra en la seva 
reconstrucció! 

Moltes gràcies a tots!
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Agraïments: David Roy, Albert Abellan, Joan Tarradas, Cesar Carmona, Joan Vilà
Bibliografia relacionada:
- A Pas de Gegant, Història dels Gegants a Caldes d'Estrac: Manel Azuaga i Marta 
Moresco
- Gegants i capgrossos de Riudoms, Una panoràmica actual del món geganter català i 
internacional: Joan R. Corts, Josep M. Toda. 

Dalt a l'esquerra: antic anagrame del butlletí Maresme Gegant. Dalt dreta: el Tour de França al pas per Santa 
Susanna. A sota a la dreta, la pubilla de 2009 al costat de l'imponent gegant de Maastrich a Cassà de la Selva. 
Sota dreta: plantada de la trobada del Maresme a Badalona.



AGENDA GEGANTERA

XXVII Ciutat Gegantera de Catalunya (9 i 10 de juny): Masquefa

Centenari dels Gegants de Vilassar de dalt ( 25 i 26 d'agost)

XXII Trobada Comarcal del Maresme (11 de novembre): Caldes d'Estrac

BREUS

Esparriots:  El Mastegamosques de Calella és present en l'exposició itinerant “Capgrossos, 
Pigues i berrugues” que passarà per Barcelona, Vic, Figueres i Olot. Els Bobuls i les 
Margaridasses també hi són referenciats en aquesta mostra d'esparriots d'arreu del territori.

QUÍ SOM???

Edita: Coordinadora de Geganters del Maresme
Fitxa tècnica: Número 14, 2a etapa, any V, gener de 2012
Han col·laborat en aquest número: Roser Ercilla (Caldes d'Estrac), Sergi Galocha (Mataró), 
Joan Vilà (Sant Vicenç de Montalt), Geganters de Badalona, Ricard Vinyets (Molins de Rei), Núria 
Abellán (Badalona).
Coordina: Xavier Navarro (Badalona)
Vocals de comarca: Marià Parera (Llavaneres) i Roser Ercilla (Caldes d'Estrac)
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A fons: En el número 96, d'hivern 2012, de la revista GEGANTS de 
l'Agrupació, s'ha inclòs un escrit que parla de la història de la nostra 
vocalia i els seus actes del 20è aniversari. Elaborat per en Xavier 
Navarro, el monogràfic consta de 4 pàgines. Si voleu aconseguir un 
exemplar, visiteu www.gegants.cat . Curiosament a la portada surten 
els gegants de Montgat.
Com a últim apunt hem de mencionar que al reportatge hi posa, 
erròniament, que la primera trobada comarcal fou el 20 d'agost de 
1991. Així doncs, hem de dir que aquesta fou el 20 de juliol del '91.

Internacionals: Entre el 27 i 29 d'abril tres colles mataronines  
viatjaran a la ciutat de Steenvorde. En les mateixes dates la colla de 
Sant Vicenç de Montalt anirà a Suïssa i els d'Arenys de Mar a 
Budapest, Hongria (a l'agost). En propers números repassarem 
aquests fets.
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