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OCTUBRE—2011 

NÚM. 12 

"20 anys de Pubilles,  
20 anys de coordinadora i  

20 anys de FESTA!!!"    

Festa del 20è Aniversari de la Coordinadora a Arenys de Munt, el 16 d’octubre de 2.011  

         Foto : Oriol Rodriguez  
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La nostra web : http://webs.gegants.cat/maresme 



FESTA DELS 20 ANYS DE LA 

COORDINADORA DEL MARESME 
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El passat diumenge 16 d’octubre el Parc de Can 
Jalpí (on hi ha el famós  monument a la independèn-
cia) d’Arenys de Munt es veia atapeït de gegants. 
Tots ells tenien la particularitat que eren del Mares-
me. I és que aquella data fou l’escollida per celebrar 
els actes centrals del 20è aniversari de la coordina-
dora. L’assistència fou d’una quarantena de figures. 
La festa s’inicià a les 12.00 i cada una de les figures 
executà les seves danses pròpies (algunes més 
pròpies que d’altres).  

 
La festa va finalitzar amb la execució de la Dansa 
del Maresme amb la participació de 15 parelles a 
la vegada! Tot finalitzà amb uns breus parlaments 
per part del cap de colla d’Arenys, la regidora de 
cultura arenyenca, el vocal de comarca i, finalment, 
el president de l’ACGC. Val a dir que algunes colles 
estrenaren el seu ball propi tot aprofitant la festa. Es 
el cas de la colla amfitriona d’Arenys de Munt que 
realitzà el seu nou ball inspirat en la coneguda Dansa 
d’Arenys de Munt. 

Les colles participants foren: Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Tordera, Teià, Sant Andreu de Llava-
neres, Premià de Dalt, Palafolls, Iluro de Mataró, Escola El Turó de Mataró, barri de Cirera de 
Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar, Calella, Badalona, Arenys de Mar, Alella i Arenys de Munt. 
Si voleu veure la festa amb tots els seus detalls us podeu dirigir al treball que ha realitzat l’equip de ElsGegants-
Som: http://youtu.be/18OnJFTsSWg 

Moltes gràcies a tots per la participació! Per molts anys!!! 

Dues imatges de la festa del 20è. Aniversari a Arenys de Munt. Autor : Xavier Navarro 
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El passat 1 i 2 d’octubre la població de les 
Terres de l’Ebre, Ulldecona, va celebrar la 
cinquena edició de la Fira del Món Geganter. 
Era a les 10.00h quan s’obrí el recinte firal. 
Com ja va sent costum entre els diversos ex-
positors hi era present la nostra vocalia amb 
un estand doble. A l’estand hi havien diversos 
productes i jocs del Maresme i també de Lla-
vaneres (ja que enguany n’eren els encarre-
gats de cuidar-se’n). Una novetat fou la estre-
na d’un parell de cavallets i també d’un 
“memory”.  Era a les 11 del matí quan es feu 
la obertura institucional amb la presència del 
cap de colla de Calella que en feu el traspàs 
de l’anterior fira. Val a dir que durant tot el 
dia s’anaren concentrant, davant de l’estació, 
diverses colles. Des del Maresme s’hi van 
atansar les figures de Llavaneres (en qualitat 
de pubilla), Palafolls i Arenys de Mar. A les 
20.30  s’inicià l’espectacle Batxilleries 
(xafarderies en el dialecte ulldeconí), una es-
cenificació de la història local amb la partici-
pació de gegants, capgrossos i bèsties d’arreu 
de Catalunya, i també del País Valencià. Just 
en aquest espectacle hi participaren tres cap-
grossos que baixaven justament des de Bada-
lona i Caldes d’Estrac. La jornada finalitzà 
amb un gran cercavila final, un bon sopar i una 
sessió de ballables folk. 
L’endemà la fira s’obrí a les 10 en punt. A les 
10.45, en una de les carpes, hi hagué la pre-
sentació de diversos llibres del món dels ge-
gants. Entre ells hi hagué la de “Gegants i Fi-
gures Festives a Mataró”. Per cloure la festa 
hi hagué un cercavila final amb la presentació 
de les noves estrenes de 2011. Des de les 
nostres terres hi hagué el capgròs Astèrix 
d’Arenys de Munt i el gegant Tortellet de 
Sant Andreu de Llavaneres. Així doncs, amb 
el ball de mantons d’Ulldecona, i també el ball 
d’Aniversari es cloïa finalment la fira. Una 
clausura que, malauradament, no es pogué 
anunciar el municipi que agafaria el relleu de 
la fira. No obstant, i segons va dir el president 
de l’ACGC, durant el proper any s’acabaria 
anunciant. 

 

        FIRA DEL MÓN GEGANTER A ULLDECONA 

Estands, gegants, capgrossos, festa i espectacle a 
la Fira del Món Geganter 
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IVa part :  Capgrossos i el nou 
mil.leni a la Coordinadora.-  

 
Els aires del nou mil·lenni corrien amb  ne-
guit, doncs el mitificat “efecte 2000” espanta-
va a més d’un. Però la vida continuà i el Ma-
resme geganter no parava. L’octubre de l’any 
2000 se celebrà al Castell de Tordera la clo-
enda dels 15 anys d’en Treball i na Cul-
tura en un entorn i festa pròpiament medie-
val. 
En un altre registre, el dels capgrossos, po-
dem anomenar amb força èmfasi l’esforç 
d’aleshores de la colla d’Argentona. Aquesta 
colla organitzà, el 17 de gener de 1999, la 1a 
Trobada de Capgrossos del Maresme (i 
de moment única), en motiu de la restauració 
dels seus caps. Aquesta devoció pels capgros-
sos no és casual, doncs Argentona fou funda-
dora de l’anomenada Comissió de Cap-
grossos de l’ACGC, juntament amb Cape-
llades, Esplugues, Benicarló i Manresa. I és 
més, el juny de 2002 Argentona acollí 
(després de la primera edició a Capellades), 
la 2a Trobada Nacional de Capgrossos. 
Un esdeveniment bianual que, a hores d’ara, 
ha arribat a les cinc edicions i que, malaura-
dament, la continuïtat no és la desitjada. 
Ja entrant en matèria podem dir que els anys 
2000 hi ha un augment en quan a la persona-
litat de la Coordinadora. Doncs resulta que 
en una reunió de juliol de 2001 es trià l’actual 
anagrama que identifica la Coordinadora. Es 
tracta d’una proposta de Cèsar Carmona de 
Vilassar de Dalt. La “M” de Maresme, tot 
emulant una parella de gegants reis, seria el 
nou logotip de la vocalia. 
Per altra banda, a Teià, al 2000, s’organitzà la 
desena trobada de gegants del Maresme, que, 
per quarta vegada, comptaria amb en Treball 
i na Cultura. Allà s’escolliria la geganta Remei 
d’Arenys de Munt com a successora. I a Are-
nys, s’elegiria la Genisa, de Vilassar de Dalt. 
Val a dir que a la trobada de Vilassar de Dalt 
hi hauria la incorporació de la colla de Ca-
brils. Aquesta colla tornaria a particpar du-
rant els anys 2006, 2007 i 2009.  Així 
doncs, a Vilassar de Dalt s’eligiria la ge-
ganta Minerva de Calella.  
 

Els geganters d’Arenys de Munt i Vilassar de Dalt  

Celebren l’elecció de la Genisa pubilla 2001 
Foto : Geganters de Badalona 

Trobada del Maresme a Teià: moment de l’elecció de la 
Pubilla 2000.    Foto : Geganters de Teià. 

Imposició del ram i la banda a la Remei d’Arenys de Munt 
com a pubilla de l’any 2000. 

Foto: Geganters de Teià. 
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La Dansa del Maresme 
Era l’any 2003 quan la trobada comarcal del Maresme se celebraria a Calella. Seria aquest indret l’elegit per 
estrenar la peça de la Dansa del Maresme. S’estrenaria només la peça musical, composta pels calellencs San-
ti Prat i Aniol Noguera, degut al poc temps d’assaig de la respectiva coreografia.  Així doncs, i finalment, la 
coreografia s’estrenaria a la trobada de l’any següent a El Masnou. En aquella ocasió hi participarien un re-
presentant gegantí de cada colla, sent així com la Dansa del Maresme seria estrenada per totes les colles 
presents a la festa (un total de 18 figures). La dansa fou elaborada per diverses colles i en especial la de 
Sant Pol de Mar. El document del ball incorpora una variant on dins del mateix ball hi hagi la possibilitat 
d’escollir la geganta pubilla (sent com els gegants amfitrions, que estan al mig s’intercanviïn les posicions 
amb els escollits). La complexitat d’execució de la variant ha fet prevaldre la coreografia actual. Així doncs, 
és a partir d’Alella (2005), quan s’agafa l’actual model on hi ballen els gegants per parelles i al bell mig de la 
dansa els amfitrions. A Alella, a Mataró i a Sant Vicenç,  hi participaren 11 parelles; a Santa Susanna el 2008 
14, a Premià de Dalt i a Badalona 13. Per finalitzar durant el 20è Aniversari de la Coordinadora, hi partici-
paren 15. No fou tan participativa la Dansa que es feu a Vic en motiu del 25è Aniversari de l’ACGC (en una 
trobada de balls comarcals), primer cop que el ball es fa fora de context, amb la presència només de 7 pa-
relles de la comarca. Val a dir que la música en cada trobada ha sigut interpretada per la colla respectiva 
que acull la festa. A excepció de les trobades de Mataró i Santa Susanna que es contractà un grup professio-
nal. Com a darrera referència val la pena esmentar que l’any 2007 la peça és arranjada i editada, per la Prin-
cipal de la Nit, a l’àlbum de Balls.cat, on hi consten la resta de balls comarcals de Catalunya.   

Foto dalt esquerra : Primera Dansa que es va fer, El Masnou l'any 2004. Foto: Meritxell Royuela 
Dalt dreta : El ball del Maresme a Alella el 2005. Foto: Gerard Picó 
Baix esquerra :  Al bell mig de la Plaça Major de Vic, executant la Dansa en motiu dels 25 anys 
de l'ACGC. Foto: Geganters d'Iluro 
Baix dreta :  Caràtula de l'àlbum Balls.cat 
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El Maresme, lloc d’esdeveniments  

importants 

 
És interessant explicar que el Maresme, a 
part de les trobades comarcals, també ha 
celebrat esdeveniments importants dins del 
món geganter.  
Fins ara ja hem mencionat la 3a Ciutat Ge-
gantera (a Vilassar de Dalt), o la 2a Trobada 
Nacional de Capgrossos (a Argentona el 
2002), o la cloenda del 15è Aniversari d’en 
Treball i na Cultura a Tordera. Però més 
recentment hi ha hagut altres esdeveni-
ments.  
Es el cas de la celebració, a Vilassar de Dalt, 
de la Cloenda del 20è Aniversari de 
l’ACGC (com a primera colla portadora 
d’en Treball i Cultura) el 2005. Aquí 
s’estrenaren els nous vestits d’en Treball i na 
Cultura, i també es pogué veure, per primer 
cop (i després de la celebració a Montserrat 
dels 10 anys dels gegants de l’ACGC), la 
execució conjunta de totes les Ciutats Ge-
ganteres presents a la festa fent el Ball 
Nou.  
Així doncs, era el 2007 quan a Pineda de 
Mar se celebraria la primera Fira del Món 
Geganter. Una celebració que fins ara ha 
arribat a les 5 edicions (val a dir que des de 
la primera edició la vocalia del Maresme hi 
ha sigut present amb el muntatge d’un es-
tand promocional i també la geganta pubilla). 
Així doncs, l’any 2010 l’acollia Calella. 
Aquesta ciutat es presentava 2011 com a 
candidata per a ser Ciutat Gegantera 2013. 

                   **************    
 

La història de la Coordinadora del Maresme, 
publicada en els números  9,10, 11 i 12 del 
Maresme Gegant de l’any 2011, s’ha fet amb 
motiu del 20è. Aniversari de la Coordinado-
ra i ha estat confeccionada, tant en textos 
com en recull de fotografies,  per en Xavier 
Navarro i González, de la Colla de Geganters 
de Badalona.  Malauradament, la història no 
està completada ja que amb els 8 capítols 
no hi ha hagut prou espai pels 20 anys. Tot i 
això, intentarem anar desvetllant la història 
que resta en  propers números . 

Foto dalt : Ball Nou de totes les Ciutats Geganteres a Vilassar de 
Dalt, 20 anys de l'ACGC l'octubre de 2005.  Foto: Gerard Picó 

Foto central: Plantada de Gegants en motiu de la Ia Fira del Món 
Geganter a Pineda de Mar. Foto: Xavier Navarro 

Foto baix : Ball dels gegants de Calella durant l'espectacle 
"Històries de la Cort", realitzat a la seva població en motiu de la 
seva fira del món geganter. Foto: Geganters de Sant Vicenç de 
Montalt. 
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La Coordinadora, des dels seus inicis, ha funcionat per-
què sempre hi ha hagut un líder que ha fet encaminar la 
vocalia i l’ha representat quan i on calgui.  
Els primers anys anava una mica a la voluntat d’aquelles 
colles que formaven la vocalia. Però no va ser fins el 1996 
quan es va estipular que el vocal sigui aquell qui hagi orga-
nitzat la darrera trobada comarcal. Sent així com es crea 
la figura del vocal suplent, que serà aquell qui la seva ge-
ganta hagi estat escollida. Així doncs, es produeix un im-
portant un relleu generacional en els càrrecs.  

Els vocals han estat els següents:  

Antoni Cecília – Sant Andreu de Llavaneres (1991-1992) 

Josep Ma. Puigvert  -  Sant Pol de Mar (1992-1993 )* 

Manel Azuaga – Caldes d’Estrac (1993-1996) * 

Joaquim Perajoan – Argentona (1996-1997) 

Jaume Juan – Caldes d’Estrac (1997-1999) 

Felip Ramos – Vilassar de Mar (1998-2000) 

Montse Tarradas – Teià (1999-2001) 

Eduald Illa – Arenys de Munt (2000-2002) 

Alfons Cusidó – Vilassar de Dalt (2001-2003) 

Aniol Noguera – Calella (2002-2004) 

Josep Fàbregas – El Masnou (2003-2006) 

Miquel Rué – Alella (2004-2006) 

David Roy – Iluro de Mataró (2005-2007)  

Joan Vilà – Sant Vicenç de Montalt (2006-2008)  

Anna Gambín – Santa Susanna (2007-2009)  

Agnés Julià – Premià de Dalt (2008-2010)  

Albert Abellán – Badalona (2009-2011).  

Marià Parera – Sant Andreu de Llavaneres (2010-2012) 

 
Val a dir que els noms que vagin acompanyats d’un * vol 
dir que les dades dels anys són posades una mica a ull 
degut al vuit d’informació corresponent a aquestes dades 

 

 

A la dreta, composició feta amb les vint Pubilles del 

Maresme 

ELS VOCALS DEL MARESME 
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Com sabem enguany és l’any del 20è aniversari de la nostra Coordinadora del Maresme. Però durant el 
2011 també han passat altres aniversaris de diverses colles i gegants de la vocalia: 
Badalona: La colla de Badalona fa 25 anys que treu a passejar i fer ballar els gegants de la ciutat. Els actes 
centrals s’iniciaren el 13 d’agost amb la representació de l’espectacle 5x5. Es tractava d’una mostra de 
balls que interpretava la Cobla Sabadell. Un nen i el seu avi eren el fil conductor de l’espectacle on ex-
plicaven la història de la Colla. Entre mig els diversos gegants de Badalona anaven realitzant les seves dan-
ses pròpies. Un parell foren estrenes: A La Lola Lila i el I Per Què No?  
Per finalitzar, fou el 22 d’octubre quan es va realitzar un cercavila pels carrers de la ciutat amb totes les 
parelles badalonines. 

Sant Vicenç de Montalt: Es curiós, però podem afirmar que aquesta colla, i la Badalona, les uneix un 
fet considerable. I resulta que ambdues colles foren creades just el mateix any, i en la mateixa data! El 15 
d’agost de 1985! Es just en aquesta data, però de l’any 2011, quan s’estrenà la sardana “Els Gegants dels 
Xurravins” composta per Joaquim Homs. La celebració continuà i el 27 d’agost es presentà l’espectacle 
“Uns xurravins molt especials”. Es tractava d’una escenificació on hi intervenien totes les figures sant 
vicentines: els tres gegants i la comparsa de vuit capgrossos. Aquest espectacle fou amenitzat pel conegut 
grup de Els Laietans. I com a punt final, val a dir que durant la trobada, celebrada al gener, els gegants 
Bòbul i Margaridassa, reberen un gran pastís del 25è. 

Foto esquerra :  Estrena de A La Lola Lila, l'agost de 2011 a Badalona. Foto: Leandre Benito 
Foto dreta dalt :  Cercavila de gegants pels carrers de Badalona, el passat octubre. Foto: Oriol Rodrí-
guez 
Foto dreta baix :  Espectalce "Uns Xurravins Molt especials", a l'agost. Foto: Geganters de Sant Vicenç. 
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Caldes d’Estrac.-  Molt a prop del poble 
santvicentí, de fet a tocar, hi ha el municipi 
de Caldes d’Estrac. Aquesta vila enguany 
ha celebrat els 30 anys dels seus gegants 
Busquets i Fàtima. El 6 de setembre de 
1981 a Caldes d’Estrac van néixer els pri-
mers gegants de la vila. Serien apadrinats 
per en Tallaferro i la Flor d’Alba 
d’Arenys de Mar, i en Robadaves i Ge-
ganta de Mataró. Ell cristià i ella musul-
mana han transmès la història de Caldes, 
també conegut, popularment, com a Cal-
detes. Els actes s’iniciaren el 26 d’agost 
amb la inauguració de l’exposició dels 30 
anys a la Sala Cultural de l’Ajuntament. A 
més, el 10 de setembre se celebrà la 30a 
Trobada de Gegants amb la participació 
de 13 colles. Fou allà on els gegants rebe-
ren un suculent pastís d’aniversari. 
Pineda de Mar.-    Els gegants de Pineda 
de Mar (Gerau I i Ermessenda), i la seva 
colla, celebraren els seus 25 anys 
d’història amb una gran trobada 
d’aniversari. Hi van participar les colles 
geganteres d’Arenys de Munt, Caldes 
d’Estrac, barri dels Abells de Canet de 
Mar, Palafolls, Navarcles, Dosrius, Ribes 
de Freser, Santa Susanna, Teià i Tordera. 
A més de convidats especials com els de 
Manacor (Mallorca), Vilafranca de 
Conflent (França) i la colla castellera dels 
Angelets del Vallespir. Val a dir que 
com a final de festa els gegants reberen un 
pastís sorpresa! 
Teià.-   Els teianencs celebren enguany 
l’aniversari d’en Pere Noguera i la Elionor 
de Noguera. No ho celebren sols i és que, 
juntament amb  la seva colla, i els Dimo-
nis i l’Esplai Itaca també fan 25 anys! Es 
per això que el passat 28 d’octubre 
s’inaugurà la exposició de la seva història 
“conjunta” al CMC Unió. I serà el proper 
13 de novembre quan se celebrarà la 25a 
trobada de gegants. 

Foto dalt :  Exposició del 30è aniversari dels 
Gegants de Caldes d'Estrac. Xavier Navarro 

Foto central i baix : Els gegants de Pineda de 
Mar ballant a la festa del seu aniversari i el 
pastís dels 25 anys.  Iris Lambert 



CANDIDATURA CIUTAT GEGANTERA !!! 

AGENDA GEGANTERA 
20 de novembre : 21a. TROBADA de la Coordinadora del Maresme a  
Sant Andreu de Llavaneres. 
26 de novembre :  Assemblea extraordinària de l’ACGC a Sant Feliu de Llo-
bregat i inauguració de la nova Seu de l’ACGC “La Nau”. 
2 de desembre : Vè. SOPAR DE CAPS DE COLLA al Restaurant l’Encanteri 
d’Arenys de Munt 
 

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 
Núm. 12 — octubre 2011 
Podeu fer arribar les vostres informacions o suggeriments  a :  
xaviernavarro89@gmail.com 
Vocals de la Coordinadora : Albert Abellán i Marià Parera.  
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Si voleu estar ben  
Infomats .... Escolteu FAL.LERA GEGANTERA !!!!!!!! 

CADA COSA AL SEU LLOC .... 
Al passat número, (pàgina 4) a la Història del Maresme, dèiem en una foto, on sortien en Treball i 
na Cultura ballant, que era feta a Argentona en motiu de la trobada. Doncs bé, gràcies a correccions 
podem dir que la foto en realitat està feta a Dosrius. Per tant, aquests gegants entre 1995 i 1997 
visitaren les trobades comarcals. 

A la passada reunió del Maresme, celebrada 
a Llavaneres el setembre, vem tenir la gran 
sorpresa que la colla de Calella es presen-
tava com a candidata de la Ciutat Gegante-
ra 2013! Tot una sorpresa, doncs el Mares-
me tan sols ha comptat amb una ciutat ge-
gantera: la de Vilassar de Dalt el 1987. 
Així doncs, no serà fins l’Assemblea Gene-
ral de l’Agrupació, a La Seu d’Urgell el fe-
brer de 2012, quan finalment se sabrà si 
Calella optaria amb l’assol·liment d’aquest 
títol. Mentrestant des de la Coordinadora 
del Maresme mirarem de donar el màxim 
de suport que sigui necessari. 


