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TOTS Vinga, vinga, vinga, 

fem barrila i gresca 

perquè els Caps de Colla 

avui anem de festa. 

 ROSER I ANNA M (FOLLONERES) 

 Amb aquesta cançoneta 

us volem anar explicant 

dèries d’alguns Caps de Colla 

o coses que han anat passant. 
 JOAN (SANT VICENÇ)  

Per fi ha arribat el gran dia 

pel qual m’he estat preparant: 

el sopar de la Comarca 

per fi ja estem celebrant. 

JOAN (TEIÀ)  

El sobre de l’assemblea 

crec que m’han manipulat: 

no trobo la papereta 

ara no podré votar ! 

 CÈSAR (VILASSAR)  

Quina pubilla més “xula” 

ens va muntar Premià. 

I el joc de la Bonadona 

el vam guanyar Vilassar! 

DAVID (ILURO)  

Cèsar t’has passat tres pobles! 

No t’hi jugaràs un duro? 

El joc de la Bonadona 

jo dic que el va guanyar Iluro! 

  JAUME (CALELLA)  

Quina feinada més bèstia, 

en quin “follón” m’he ficat: 

la fira serà a Calella 

Déu m’agafi confessat !   

JOAN (PINEDA) Pensava que això ja 
estava, 

que me n’havia salvat, 

(però) aquestes dues malparides 

de mi no s’han oblidat ! 

 TOTS Vinga, vinga, vinga, 

fem barrila i gresca, 

Perquè els Caps de colla 

Avui anem de festa !  

El divendres 27 de novembre vam celebrar el tercer so-
par de Caps de Colla al Restaurant l’Encanteri d’Arenys 
de Munt.  Com sempre, la Roser es va encarregar de 
l’organització, cosa per la qual ja ha quedat nomenada per 
al 2010 , i juntament amb l’Anna Maria de Vilassar de Dalt, 
es van encarregar d’”animar” la festa, nomenant-se 
“Folloneres Majors”. 
Amb la “nostrada” música d’”Ande, ande, ande ... La Mari-
morena”, van composar la lletra de la nadala que veieu al 
marge, que van començant cantant elles mateixes, i repar-
tint estrofes per diversos caps de colla, mentre la resta 
dels assistents corejavem plegats la tornada, ... i després 
del sopar, ballaruques i gresca a la discoteca, que els més 
valents van aguantar fins altes hores.  
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El passat desembre es van desvetllar els set 
tresors materials culturals de la Ciutat de Ba-
dalona. Cal destacar que s’elegiren , entre 
d’altres propostes,  com a tresors el Monestir 
de Sant   Jeroni de la Murtra, o el conegut Anís 
del Mono.  Així doncs, el 7è tresor va     re-
caure als gegants Anastasi i Maria, amb més de 
150 anys, de la Ciutat de Badalona.  
Aquesta iniciativa, que ja s’ha fet en d’altres 
ciutats del món, sorgeix com a preludi del que 
serà la Capital de la Cultura Catalana 2010.   
Durant tot l’any s’aniran organitzant diversos 
actes adherits a la capitalitat (entre ells la Tro-
bada de la Coordinadora del Maresme).  

ANASTASI I MARIA : 7è TRESOR MATERIAL 
DE BADALONA 

Per anar fent boca us proposem que visiteu el web de la capital:  

http://www.badalona2010.cat/ 

El diumenge 13 de desembre 
es va celebrar a Caldes 
d’Estrac la Trobada de Colles 
Geganteres.  
L’hora de la plantada eren les 
nou d’un matí molt fred, així 
que els assistents varen escal-
far-se amb un bon esmorzar a 
base de botifarres i cansalada, 
per entrar en calor.  
A 2/4 de dotze es va posar en 
marxa la cercavila amb totes 
les colles convidades : Pineda 
de Mar, Teià, Tordera, Arenys 
de Munt, Argentona, Sant Fe-
liu de Llobregat i Sant Pere de 
Vilamajor, acompanyant la co-
lla de Caldes d’Estrac. 

TROBADA GEGANTERA A CALDES D’ESTRAC 

La plantada de gegants, mentre els membres de les colles 
s’escalfaven amb el bon esmorzar preparat per la Colla de Caldetes. 
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Això és el que pensaven els membres de 
la Colla Bogeria Gegantera quan el pas-
sat 28 de novembre, un cop acabat la 
festa de la Trobada de Presentació i Ba-
teig de la Geganta Elisenda, un projecte 
encetat dos anys enrera, miraven orgu-
llosos la seva nova geganta, i s’anaven 
acomiadant dels amics que els havien 
acompanyat. 

El misteri de com seria la nova geganta 
es va desvetllar a la seva entrada a la Pla-
ça de l’Ajuntament d’aquell dissabte… 
l’Elisenda, que llueix una corona molt es-
pecial, plena de cristalls de’swarovski i 
just al mig l’escut de la ciutat de  Mataró, 
va arribar ballant a la Plaça de 
l’Ajuntament sota una pluja de confetti i 
acompanyada pels Grallers de la Colla 
Gegantera d’Iluro.  

BOGERIA GEGANTERA : JA HA PASSAT TOT !!! 

L’Elisenda, ben mudada, esperant el mo-
ment de la seva presentació i bateig. 

Un gran aplaudiment per part de tots els assistents va donar-li la benvinguda i la 
va acompanyar fins a plantar-se entre els seus dos padrins, l’Alarona de la Colla 
Gegantera d’Iluro i en Lucius Marcius de l’AV de Peramàs Esmandies. 

Va encetar la cercavila la Colla Gegantera de l’Angeleta, seguida per la Colla 
Gegantera de la Web dels Gegants de Mataró, els Gegantons dels Blaus de Gra-
nollers, l’A.G.G. de la Vall de Sitges, els Geganters d’Argentona, la Colla Gegan-
tera d’Iluro, l’Elisenda i en Lucius Marcius que tancava la Cercavila amb els seus 
tabalers. 

Els carrers estaven plens de gom a gom i un cop acabada la cercavila, va comen-
çar l’acte més protocolari de la Trobada… L’Elisenda ballant amb els seus pa-
drins, i després intercanvi de pergamins i recordatoris.  

La benvinguda a l’Elisenda i moltes felicitats a la colla BOGERIA GEGANTERA. 

(Extracte de l’article enviat per l’Aitor Garrido, Cap de Colla) 
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I DES DE SANT VICENÇ DE MONTALT ..... 
Una any més la Trobada de Ge-
gants i Capgrossos de Sant Vicenç 
de Montalt ha estat dels actes 
més participatius de la Festa Ma-
jor d'hivern. Un matí que amena-
çava pluja i amb previsions no gai-
re bones. Però tot i això, el matí 
va córrer segons el guió establert, 
i la Plantada va precedir a una cer-
cavila amb els carrers plens de pe-
tits i grans picant de mans al so 
de les gralles i amb els balls dels 
gegants i capgrossos. 
Aquest any entre les colles que 
ens han visitat, hi ha les de la co-
marca com Iluro, Palafolls, Malgrat 
de Mar i les de la resta del país 
com Sant Boi de Llobregat, Sant 
Joan Despí,  Puig-reig, l'agermana-
da Taradell no podia faltar. Cal 
destacar què ens ha visitat la Co-
lla de Sant Julià de Lòria que des 
del dia abans ja els teníem a Sant 
Vicenç i que van passar-ho molt 
bé en el concert de dissabte al 
vespre. 

Ara el que ens queda, és pensar en el proper 6 de març, data que tornen els Bòbuls i les 
Margaridasses, una festa que recuperem 75 anys després d'haver-se fet, que consistia en uns 
personatges disfressats que sortien per Carnestoltes i Pasqua Florida.  
Cap a 2/4 de 6 sortiran els Bòbuls i les Margaridasses de les dues societats, les puputs i els 
escorpins, des de llocs diferents i simultàniament, posteriorment es trobaran a la Plaça del 
Dr Cornudella per des d’allà sortir en cercavila amb els gegants disfressats i al so de la 
música de la Banda de Matadepera. 
Els Bòbuls i les Margaridasses picaran les portes i els timbres per treure a tothom al carrer, 
i també agafaran objectes de valor. També empaitaran a tots aquells que intentin fer entre-
maliadures.  Per acabar i en arribar a la Plaça del Poble, l'Esbart Dansaire d'Arenys de 
Munt ballarà la Dansa de Sant Vicenç, però amb una particularitat, ho farem agafant a pare-
lles voluntàries. Aquesta tasca ha estat possible, gràcies a l'assessorament de Pompili Massa, 
reconegut autor de llibres de dansa popular catalana. No us perdeu la festa pròpia de Sant 
Vicenç de Montalt. 

BÒBULS I MARGARIDASSES 



AGENDA GEGANTERA 
29 de gener:  Reunió de la Coordinadora del Maresme a Badalona. 
6 de febrer : Assemblea General de l’ACGC a Tàrrega. 
20 de febrer , 9 del matí : Revisió del material de l’Agrupació. 
C/ Miguel de Cervantes, 8 - Sant Feliu de Llobregat. 
7, 8 i 9 de maig : 25a. CIUTAT GEGANTERA a Manlleu. 
2, 3 i 4 de juliol : 6a. TROBADA NACIONAL DE CAPGROSSOS a Juneda. 
25 i 26 de setembre : FIRA DEL MÓN GEGANTER a Calella. 
3 d’octubre : Actes de cloenda del 25è. Aniversari de l’ACGC a Vic. 
10 d’octubre : 20a. TROBADA de la Coordinadora del Maresme a Badalona. 

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 
Núm. 5 — gener 2010 
Podeu fer arribar les vostres informacions o suggeriments  a :  
annagambin@telefonica.net 
Fotografies : Roser Ercilla Colla de Geganters de Caldes d’Estrac, Xavi Navarro, 
Joan Vilà, Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt, Bogeria Gegantera. 
Vocals de la Coordinadora : Agnès Julià i Albert Abellán.  
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El programa Fal.lera Gegantera, que s’emet per Ràdio Mataró 89.3 o a la web : 
www.mataroradio.cat, i que dirigeix l’Enric Serra amb la col.laboració de la Ro-
ser Ercilla, ha emès durant l’any 2009 els següents programes i continguts: 
 
GENER  (Caldes d’Estrac) 
FEBRER  (Alella  ) 
MARÇ  (Sant Vicenç de Montalt) 
ABRIL  ( Vilassar de Dalt ) 
MAIG  (Entrevista al Regidor de Cultura de Tàrrega, Ciutat Gegangera 2009) 
JUNY  (Santa Susanna ) 
JULIOL ( Vilassar de Mar ) 
AGOST  (Recordatori agenda dels mesos de juliol/agost/setembre) 
SETEMBRE  ( Colla de Calella ) 
OCTUBRE  ( Badalona—Pubilla de la Coordinadora del Maresme 2009 ) 
NOVEMBRE  ( Entrevista al membre de l’ACGC Cèsar Carmona sobre la Fira 
del Món Geganter a Cassà de la Selva. 
DESEMBRE  (Resum de totes les colles durant l’any i valoració del pas de la 
Roser per la Ràdio.) 
Si voleu estar ben informats  ....escolteu FAL.LERA GEGANTERA !!!!!! 

PROGRAMA DE RÀDIO “FAL.LERA GEGANTERA” 


