
El divendres 24 de novembre, va tenir lloc al Restaurant l’Encanteri d’Arenys de Munt, 

el segon sopar de caps de colla i col.laboradors.  Enmig d’un bon ambient, ens vam 

aplegar  més de quaranta persones, amb ganes de passar una bona estona, gaudir d’un  

sopar plegats i fer una estona de gresca que, alguns, van allargar fins altes hores.  Un 

agraïment especial a la Roser de Caldetes per l’organització del sopar i l’elecció del 

Restaurant, i que per unanimitat ha estat escollida per aquesta tasca de l’any vinent. 
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Aquest butlletí infor-
matiu virtual, pretén 
fer difusió a totes les 
colles de les notícies 
del món geganter que 
afecten a la coordina-
dora del Maresme, 
així com estar obert a 
les informacions que 
les colles hi vulguin fer 
arribar, tant de troba-
des, aniversaris, estre-
nes, canvis, etc, com 
també articles d’opi-
nió, que hauran d’anar 
necessàriament sig-
nats.- 

La nostra web : http://www.gegants.cat/coordinadores/maresme 
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EL BUTLLETÍ SEGUEIX SENSE BATEJAR, A DALT HI HA ALGUNES DE LES PROPOSTES 
QUE ENS HEU FET ARRIBAR COM A NOM DEL BUTLLETÍ.  JA QUE L’HEM DE DECI-
DIR ENTRE TOTS, VOTEM EL NOM QUE MÉS ENS AGRADI I LI POSAREM EL QUE 
ESCULLI LA MAJORIA.  (Voteu a :  annagambin@telefonica.net i ho decidim a la propera 
reunió de Coordinadora). 



LES COLLES ENS INFORMEN ... 
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DES DE SANT VICENÇ DE MONTALT... 
Un any més, Sant Vicenç ha tingut la seva Trobada de Gegants. Com sempre plena de grans i 
petits ballant i xalant al so de les gralles i tabals de les Colles vingudes de Catalunya. 
La Colla amfitriona hem estat acompanyats per 13 Colles de diversos indrets de Catalunya, 
amb les Colles del Maresme del Ceip Sant Jordi de Sant Vicenç, els veïns de Caldes d’Estrac, 
Vilassar de Mar, La Faràndula de Badalona, Vilassar de Dalt i Argentona, més les Colles de Ri-
bes de Freser, Prats de Lluçanès, Pallejà, Cornudella de Montsant, Manlleu, La seu d’Urgell i 
els agermanats de Taradell. 
De bon matí les brases ens escalfaven els cossos del fred què ens calava els ossos. Mentre 
anaven arribant les Colles i és disposaven a omplir l’estòmac abans d’iniciar el recorregut de 
la Cercavila cap el casc antic i arribant a la Plaça de l’Església, sent rebuts per una multitud 
aplegada per gaudir de l’espectacle. 
Aquest any, cal destacar tres fets:  
-la presentació de les Colles feta per els adolescents, amb un alt grau de implicació. 
-la nova fornada de grallers què han estrenat la seva participació.  
-totes les figures, Gegants i Capgrossos surten junts, sent un motiu de satisfacció per la gent 
de la Colla, ja què no és tasca fàcil.  
La Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt ens informa de l’adhesió de la Colla a les 
celebracions del 50 anys de la mort de Joan Amades, que es duen a terme aquest any 2009.  
La seva participació serà, que durant totes les sortides els seus Gegants i Capgrossos durant 
un anagrama de la celebració, en els cartells d'activitats l'anagrama sortirà en lloc preferencial i 
també a la web. 

FAL.LERA GEGANTERA !!! 
L’Enric Serra, de la Colla del Turó, ens recorda que cada primer divendres de 
mes, de 6 a 7 de la tarda, s'emet el programa que parla del mon geganter 
"Fal·lera Gegantera" a Mataró radio al 89,3 de la FM i també es pot escoltar per 
internet a l'adreça www.mataroradio.cat,  on es pot escoltar el programa en di-
recte des de qualsevol lloc. 



Revisió del material de l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya 

3 

 
Tal i com ja es va fer l’any passat, els membres de les colles del Maresme han 
col·laborat en la revisió del material de l’Agrupació, tot i que aquest any caldria 
estirar unes quantes orelles, perquè hi ha hagut forces colles que han fet campa-
na. 
De totes maneres, cal agrair i molt, l’esforç de totes les colles que van venir a 
col·laborar en la revisió. 
 
Una quarantena de persones van passar en algun moment per Argentona, que és 
la població on es guarda tot el material. Tenint en compte que era un dissabte a 
les 8 del matí, aquest esperit de col·laboració encara té més mèrit. Anàvem tots 
ben abrigats esperant que sortís el Sol, fins que va arribar l’hora d’esmorzar i de 
mica en mica ens va anar passant el fred. 
Ben mirat, què pot ser millor que passar un dissabte al matí acompanyat dels ge-
ganters de la comarca, podent anar a esmorzar tots junts i explicar-nos les nos-
tres penes?  He dit les nostres, no els nostres. 
 
Parlant seriosament, és molt important poder portar a terme aquestes revisions 
periòdiques, per tenir garantit el bon estat del material, ja que un dia o altre el 
podem necessitar, i no hi ha com tenir-lo a la comarca per anar-lo controlant. 
Penseu que només es fa un cop l’any... 
 
Des d’aquestes línies, m’agradaria agrair la col·laboració de les colles de Teià, Ar-
gentona, Santa Susanna, Tordera i l’Escola Junfrau de Badalona, així com els vocals 
de les Terres de l’Ebre, Bages-Berguedà i Baix Llobregat, les colles de Mataró del 
Sol-Ixent, Cor de Maria, Colla de Geganters d’Enlloc, Iluro i Senyor Carretero, i 
com no, als meus companys 
de Junta Executiva. 
 
Moltes gràcies a tots. 
 
David Roy 
Agrupació de Colles de 
 Geganters de Catalunya 
Adjunt a Presidència 



AGENDA GEGANTERA 

Aquestes són les properes dates a tenir en compte : 
 
7 de febrer— ASSEMBLEA GENERAL DE L’ACGC A  
   SANT VICENÇ DELS HORTS 
27 de febrer— REUNIÓ DE LA COORDINADORA  
   A PREMIÀ DE DALT  
10 de març— FINALITZA EL TERMINI PER PRESENTAR 
   SOL.LICITUDS D’AJUT PELS CURSOS DE 
   MÚSICA A L’ACGC 
 
INSCRIPCIONS A LA CIUTAT GEGANTERA a 
www.tarrega.cat/ciutatgegantera 2009 

 

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 

Núm. 1 — Gener 2009. 

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

Fotografies : Joan Vilà,  David Roy. 

Vocals de la Coordinadora : Anna Gambín i Agnès Julià  
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Els canvis al web de gegants.cap han fet que durant un temps tinguessim pro-
blemes amb el correu electrònic i també en el traspàs dels continguts  publi-
cats de l'antic sistema al nou que ara s’utilitza.   Ara aquesta situació s’està nor-
malitzat i la nova web de la coordinadora ja està en marxa i amb la informació 
recuperada, però l’hem de completar . 
Com sempre, podeu adreçar les vostres notícies, activitats o opinions per la 
web a en Xavi Navarro al mail fran_bdngegon@hotmail.com 
També ja podeu actualitzar les vostres webs de colla (els que no ho heu fet), ja 
que les que no s’utilitzin, seran desactivades per deixar més espai per les webs 
que tenen un manteniment freqüent. 
Per qualsevol dubte us podeu adreçar a: suportgegants@dactil.info  

NOVA WEB DE LA COORDINADORA 


