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20a. TROBADA COMARCAL DEL MARESME 
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La XXa. Trobada Comarcal del Maresme es va celebrar 
el passat 10 d’octubre a Badalona, sota l’amenaça d’un 
pronòstic metereològic totalment advers. Tot i així, la 
Colla de Badalona no es va acovardir i al matí les co-
lles que anaven arribant plantaven els seus gegants a la 
Rambla de Badalona, prop del mar.   Alguns gegants, 
involuntàriament, es van quedar pel camí, com els de 
Santa Susanna per culpa d’una avaria, però la colla amb 
els grallers no van faltar a la festa.  Però a mig matí la 
pluja va fer acte de presència i es va haver de traslla-
dar la festa al Pavelló de Pomar, que ja s’estava prepa-
rant pel dinar i el fí de festa. Així que tots els gegants 
cap a dintre i van començar els actes protocolaris de 
la Trobada i l’Elecció de la Pubilla. Amb la presència 
dels gegants, gegantons i capgrossos de l’Agrupació, es 
van encetar els balls a càrrec de les colles de Juneda i 
Manlleu. Després es va ballar el Ball del Maresme i un 
falcó va creuar el Pavelló volant i portant en un mis-
satge el nom de la nova Pubilla: la Minerva de Sant An-
dreu de Llavaneres, que enguany ha celebrat també els 
seus 25 anys.  Dinar de germanor i fi de festa amb el 
grup “Safareig” que va animar tothom amb els seus 
balls. Malgrat els canvis que va provocar la pluja, la fes-
ta va ser un èxit i cal felicitar la colla de Badalona per 
l’excel.lent organització. I felicitar també la Colla de 
Sant Andreu de Llavaneres, que assumeix a partir d’ara 
la suplència de la Vocalia del Maresme, i l’encàrrec 
d’organitzar la XXI. Trobada Comarcal del Maresme. 

A sota, la Rambla, amb sol i pluja, i a la dreta, el record de la trobada, una bonica 
figura de la Badamar, Pubilla del Maresme 2009. 
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MARESME GEGANT 

EL MARESME D’EXPEDICIÓ A VIC  
EN ELS 25 ANYS DE l’ACGC 

Mai fins ara el Maresme havíem tingut un vo-
lu! Si si! Un volu! Normalment els volus els 
tenen els grups de música, de malabars o les 
mateixes colles geganteres. Però enguany, per 
primer cop, els Geganters del Maresme vam 
actuar com un sol grup. Un grup que, fins i 
tot, disposava de samarreta propia color blau 
marí, fent-se així el primer uniforme de la co-
ordinadora.  
Però anem a pams! Tot això ve perquè el pas-
sat 2 i 3 d’octubre Vic acollia els actes cen-
trals del 25è Aniversari de l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya. 
Una celebració que tenia la intenció de reunir 
tots els balls comarcals de Catalunya. No hi 
eren tots però quasi. Set eren el nombre de 
comarques, o zones, que van oferir els seus 
balls propis: Comarques Gironines, Bages/
Berguedà, Vallès (Oriental i Occidental), Oso-
na, Selva i Baix Llobregat. El Maresme, com 
no, no va faltar a l’esdeveniment amb la seva 
Dansa del Maresme. A una setmana de la 
trobada comarcal, la nostra vocalia 
“preestrenà” el seu ball. Amb la interpretació 
dels músics de Badalona, i amb la 
col·laboració de Vilassar de Dalt, els diversos 
gegants de la comarca dansaren al bell mig de 
la Plaça Major de Vic. Van ballar els gegants d’ 
Iluro de Mataró, Tordera, Premià de 
Mar (mar), Premià de Dalt, Teià, Vilas-
sar de Dalt (muntanya) i Badalona (al mig). 
Un cop finalitzats els balls comarcals, foren 
totes les Ciutats Geganteres presents qui fe-
ren el Ball Nou. De les nostres terres ballà 
Vilassar de Dalt, seu de la 3ª Ciutat Gegan-
tera de Catalunya. 
Amb tot això, val a dir que, malgrat que no hi 
fóssim totes les colles, l’experiència de Vic 
fou força enriquidora pel que fa a la cohesió 
de la nostra coordinadora. Una experiència 
que fins i tot fou emesa pel programa Nydia 
del Canal 33, ho podeu veure a l’enllaç http://
www.tv3.cat/videos/3141150.                            

 
 Xavier Navarro -  Colla de Geganters de Badalona 
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Després que el 2006, els veïns de Pineda de Mar 
celebressin la primera Fira del Món Geganter, en-
guany Calella n’ha celebrat la seva quarta edició. 
Fou durant els dies 25 i 26 de setembre. Coinci-
dint amb la 30ª Fira de l’Alt Maresme, una cin-
quantena d’expositors del món geganter 
col·locaren els seus estands al Passeig Marítim. 
Coordinadores, constructors, músics, colles, entre 
d’altres. La nostra coordinadora no faltà a l’acte. 
D’especial èmfasi fou la mostra de balls de gegants. 
Una mostra, amb un fil conductor, on la majoria 
de colles balladores eren de la nostra coordinado-
ra: Iluro, Caldes d’Estrac, Malgrat de Mar, Sant Vi-
cenç de Montalt i, com no, Calella (amb la Llopa, 
en Mastegamosques i en Quirze i la Minerva que 
feien 75 anys d’història). Tampoc hi van faltar els 
grallers de Malgrat de Mar en la mostra de músi-
ques tradicionals. El diumenge també fou un dia 
atapeït amb una gran cercavila, amb un centenar 
de gegants, per la vila de Calella. A més, i com a 
tret final, es donà a conèixer la nova seu de la cin-
quena fira: Ulldecona! Moltes felicitats a Ullde-
cona i, sobretot a Calella! 
     Xavier Navarro 

   FIRA DEL MÓN GEGANTER A CALELLA 

Entre el 26 i  el 31 d’agost Geganters de Badalona vem po-
der gaudir d’un especial viatge a Romania. Erem convidats, 
juntament amb d’altres entitats, al “X Festivalul Medie-
val Transilvane” de la ciutat de Sibiu. Era el primer cop 
que anàvem tan lluny i, realment, estàvem una mica nervio-
sos. Però el tracte i l’hospitalitat de Sibiu va fer minvar els 
dubtes. Varem ser un dels sis convidats especials entre els 
quals hi havien grups de Eslovènia, Sèrbia, Croàcia i 
Alemanya. La resta eren grups de Romania. Vam arribar a 
la nostra destinació el dijous 26 d’agost cap a la una del mig-
dia. No vem trigar a muntar els gegants, que venien amb un 
tràiler. Amb l’expectació del públic, vers els gegants, varem 
participar en l’obertura del festival a les 9 del vespre . 
L’anomenat Parada Festivalul que era un passacarrers amb 
participació de tots els grups i formacions medievals. Du-
rant els següents tres dies els nostres gegants van estar 
dansant al bell mig de la “Piaţa Mare” (Plaça Gran). 
D’aquesta manera, i  durant 4 dies més, els nostres gegants, 
Jeroni i Badamar, van lluir per tot el poble romanès de Si-
biu. En definitiva, una experiència del tot enriquidora i molt 
especial que recordarem per sempre.   
      Xavier Navarro 

ELS GEGANTERS DE BADALONA A ROMANIA  



 

 

SOPAR DE CAPS DE COLLA 

 

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 

Núm. 8 —  octubre 2010 

Foto portada : Carme Dalmau—Composició portada : Xavier Navarro. 
Fotografies :  Carme Dalmau, Xavier Navarro, Aitor Garrido,  Joan Vilà, Gemma 
Gambín -Colla de Geganters i Grallers de Santa Susanna.  

Podeu enviar informacions, comentaris o suggeriments : annagambin@telefonica.net 

Vocals de la Coordinadora : Albert Abellán i Marià Parera.  
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QUAN ?????????????  El divendres, 26 de novembre. 

ON ?????????????  Restaurant l’Encanteri d’Arenys de Munt. 
QUIN MENÚ ???????????  Menú Mar i Muntanya, amb un primer plat de montaditos i un segon a 
escollir entre combinat de peix o graellada de carn, més postres, etc...  i una copa a l’ALQUIMIA. 

I QUANT EM COSTARÀ ???? 30 €. 

ON M’APUNTO ???? Doncs, com sempre, amb la Roser de Caldetes : roserpins@hotmail.com 

NO HI FALTEU, PASSAREM LLISTA  !!!!!!!!!!!!!! 

NOTÍCIES BREUS 
10 ANYS DEL CONCURS FOTOGRÀFIC “EL FET GEGANTER” .-   
Fins al 20 de novembre teniu temps per fer arribar les vostres fotografies a la seu de l’Agrupació. Hi 
ha bons premis que podeu consultar a les bases: http://www.gegants.cat/wp-
content/uploads/2010/10/foto2010_bases.pdf. 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I NOVA SEU DE L’ACGC.-  
Va tenir lloc el 23 d’octubre a les 6 de la tarda, a la mateixa seu, C/ Anselm Clavé, 3 de Sant Feliu de 
Llobregat. Sembla que ja tenim seu, almenys per deu anys, gràcies al Conveni subscrit amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pel qual cedeixen l’ús parcial de la nau baixa de Can Bertrand, 
compartida amb l’exposició de la mostra i divulgació de la cultura tradicional i popular de Sant Feliu. 

CALENDARI D’ACTIVITATS 2011.- 
Recordeu de comunicar les dates de les vostres trobades, festes i esdeveniments per a l’any 2011, a la 
Vocalia del Maresme :  badalonamaresme@gmail.com 


