
Més de nou-cents gegan-

ters de 23 colles del Mares-

me es van concentrar el  

dissabte 4 d’octubre a Santa 

Susanna per celebrar la XVIII 

Trobada de Gegants del Ma-

resme. 

A banda de les colles partici-

pants, també van estar pre-

sents a la jornada seguidors, 

petits i grans, de diferents 

pobles de Catalunya que no 

es van voler perdre aquesta 

multitudinària festa gegantera. 

La celebració va comptar 

amb diferents activitats que 

es van allargar durant tota la 

tarda: plantada de gegants a la 

rambla dels Països Catalans, 

cercavila pels carrers del 

poble, el ball del Maresme i 

l’acte de proclamació de la 

Pubilla 2008. 

La Susanna va passar la banda 

de geganta pubilla a la seva 

successora, la Bonadona de 

Premià de Dalt. D’aquesta 

manera, la seva colla serà 

l’encarregada d’organitzar la 

propera Trobada Comarcal 

de l'any vinent. 

L’organització de la Troba-

da va anar a càrrec de 

l’Esbart Dansaire/Colla de 

Geganters i Grallers de 

Santa Susanna, amb la 

col·laboració de diversos 

establiments comercials i 

industrials, i el suport i la 

col·laboració de l'Ajunta-

ment de Santa Susanna. 
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Aquest butlletí infor-
matiu virtual que ara 
encetem, pretén fer 
difusió a totes les co-
lles de les notícies 
del món geganter 
que afecten a la co 
marca del Maresme, 
així com estar obert 
a les informacions 
que les colles hi vul-
guin fer arribar, tant 
de trobades, aniver-
saris, estrenes, can-
vis, etc, com també 
articles d’opinió, que 
hauran d’anar neces-
sàriament signats.- 

LA BONADONA, LA 
NOVA PUBILLA DEL 

MARESME  
FELICITATS A LA 

COLLA DE GEGAN-
TERS DE PREMIÀ DE 

DALT !!! 

La nostra web : http://www.gegants.cat/coordinadores/maresme 
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LA TROBADA COMARCAL EN IMATGES  

BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA COORDINADORA DE GEGANTERS DEL MARESME 
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18-19 D’OCTUBRE  FIRA DEL MÓN 
GEGANTER A SANT QUIRZE DEL VALLÈS  
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La Coordinadora Ge-
gantera del Maresme ha 
estat present amb es-
tand propi a la Fira del 
Món Geganter que s’ha 
celebrat a Sant Quirze 
del Vallès els dies 18 i 19 
d’octubre.  La Fira ante-
rior s’havia celebrat a la 
nostra comarca, a Pine-
da de Mar. 
L’estand es va ornamen-
tar amb els mocadors 
de les colles geganteres, 
els records que s’han 
donat a les diverses tro-
bades comarcals i algu-
nes projeccions sobre 
diferents Trobades de la 
Comarca. 
El dissabte la Fira va es-
tar una mica deslluïda 
per la pluja que va caure 
sobre Sant Quirze, però 
ja el diumenge es va po-
der seguir amb normali-
tat el programa  d’actes. 
La Colla Gegantera de 
Premià de Dalt va ser 
present els dos dies a la 
Fira, doncs la Bonadona 
s’estrenava com a repre-
sentant de la Comarca 
del Maresme. 
A més dels concursos, 
xerrades i cercaviles, 
s’ha designat també ón 
es durà a terme la pro-
pera Fira del Món Ge-
ganter, serà a Cassà de 
la Selva. 



CALENDARI DE TROBADES  
I SORTIDES 2009 

 
L’ACGC ja està preparant el CALENDARI DE TROBADES I SORTI-
DES 2009.  Per figurar en el mateix, podeu omplir el formulari que 
trobareu a www.gegants.cat/calendari 2009/ i ón heu de fer constar 
el nom de l’acte, la població i comarca, la data, l’horari i qui ho envia. 
 

TENIU TEMPS FINS EL 22 DE NOVEMBRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

IMPORTANT :  Perquè figuri a la nostra web i a propers butlletins, 
recordeu comunicar-ho també a : fran_bdngegon@hotmail.com 

 

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 

Núm. 0 —Octubre 2.008. 

Podeu fer arribar les vostres informacions o suggeriments  a : annagambin@telefonica.net 

Fotografies : Colla de Geganters i Grallers de Santa Susanna. 

Vocals de la Coordinadora : Anna Gambín i Agnès Julià  
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Aquest és el número “0” del nostre Butlletí, diguem el butlletí-prova. 
El primer que hauríem de fer és “batejar-lo”, és a dir, posar-li un nom 
original, dinàmic, que “enganxi”, relacionat amb la comarca i el món 
geganter.   Us hi atreviu ?  Esperem les vostres propostes, les podem 
valorar el dia 28 de novembre, tot sopant al restaurant l’Encanteri   
d’ Arenys de Munt !!!   
 
I també podeu fer suggeriments sobre qualsevol altre aspecte: amb 
quina periodicitat l’editem, idees per continguts, etc, etc...   L’hem de 
fer entre tots !!  

 
BÚSTIA DE SUGGERIMENTS  


