
Ens trobem en plena temporada de festes, aplecs, trobades, ...  La primavera ens ha portat 

moltes d’aquestes trobades geganteres, però també ens ha portat molta pluja, que n’ha des-

lluït algunes, com la del dia 26 d’abril a Montgat, organitzada per l’Ajuntament per engrescar 

de nou la colla gegantera.  En canvi a l’Aplec de l’Erola i a Arenys de Munt el sol va lluir de va-

lent, coses del temps !!!  També els gegants es passegen pels seus pobles amb motius ben di-

versos : Sant Jordi, Fires d’Entitats, Fira del Ram ...  A Tarragona, s’hi ha celebrat la gran festa 

gegantera escolar de Catalunya, amb la participació de catorze col.legis i un grup d’alumnes de 

Batxillerat de la població noruega de Roros.  A Badalona, pel mes de maig,  hi ha tot un seguit 

d’actes: exposicions, mostra de balls, trobada de gegants centenaris. Però sens dubte, la festa 

gran, la que tots els gegants estan esperant, és a Tàrrega, ón els dies 29, 30 i 31 de maig tindrà 

lloc la XXIV Ciutat Gegantera de Catalunya, amb 171 colles inscrites al moment de tancar 

aquest butlletí. Hi haurà mercat geganter, mostra de balls, plantades de gegants i cercaviles, 

activitats infantils, concentració de capgrossos, sopar i esmorzar populars, i a la nit, pels gegan-

ters, concerts i revetlles ben animades. Si encara no us heu inscrit no perdeu el temps ... Cap a 

Tàrrega hi falta gent !!!  (Encara que del Maresme, ben poca ... VINT I VUIT COLLES INSCRI-

TES !!!! 

FESTES, APLECS, FIRES, TROBADES ... 

MARESME 
GEGANT 

ABRIL—2009 

NÚM. 2 

Aquest butlletí informatiu virtual, pretén 
fer difusió a totes les colles de les notícies 
del món geganter que afecten a la coordi-
nadora del Maresme, així com estar 
obert a les informacions que les colles hi 
vulguin fer arribar, tant de trobades, ani-
versaris, estrenes, canvis, etc, com també 
articles d’opinió, que hauran d’anar ne-
cessàriament signats.- 

La nostra web : http://www.gegants.cat/coordinadores/maresme 
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LES COLLES INFORMEN : APLECS I TROBADES ... 
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TROBADA GEGANTERA A ARENYS DE MUNT. 
I el diumenge 19 d’abril, sota un sol radiant, trobada gegantera a Arenys de Munt. Les colles de 
Lliçà de Munt, Ribes de Fresser, Arenys de Mar, Vilassar de Mar, Tordera, Malgrat de Mar, 
Caldes d’Estrac, Pineda de Mar, Dosrius, Santa Susanna, Calella i Bossost, van acompanyar en 
Martí, la Remei i tota la seva mainada a un bon esmorzar i després a l’animada cercavila i balla-
da final a la plaça de l’Església.  

 
 Tot i que vam gaudir d’un matí excel.lent, els 
núvols es van tornar amenaçadors cap a migdia, 
sort que la feina ja estava feta !!! 

 

Per cert, preneu nota, l’any que ve fan ... 

VINT-I-CINC ANYS !!!!!!!!!!! 
 

 
GEGANTS A L’APLEC DE L’EROLA 

 
El dilluns de Pasqua es va celebrar a Hortsavinyà el tradicional 
Aplec de l’Erola. Les colles de Pineda de Mar, Calella i Santa Su-
sanna, van pujar els seus gegants, com ja venen fent tradicional-
ment.  Sortint de missa, van acompanyar a la gent que va voler 
anar fins a l’ermita a cantar els goigs. Allà mateix van fer una 
ballada i de nou cap avall ón es va fer el ball conjunt i el lliura-
ment dels records.  Després, dinar de franc, amb paella i 
“mona” de postre, enguany dedicada als deu anys de l’Escola 
d’Hortsavinyà. 

Aquest Sant Jordi, la Colla de Geganters ha signat el 
conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant 
Vicenç. 
Va ser un acte emotiu, què d'aquesta manera és re-
coneix la tasca de la Colla de Geganters, però els 
més feliços son En Bòbul, Na margaridassa, En Toni 
Sors, el dimoni, la minyona, l'avi mariner, l'avi pagès, 
el majordom, el pinxo, el boig i l'avi Pera, tots ells 
se'n senten satisfets de veure reconeguda la seva 
tasca. 
De ben segur què és el camí a seguir per obtenir el 
reconeixement fet per molta gent, que durant molts 
anys han lluitat per el món geganter 
Felicitem-nos!!! 
COLLA DE GEGANTERS DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

CONVENI AJUNTAMENT— COLLA DE SANT VICENÇ DE MONTALT  



Programa Fal.lera Gegantera 
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Cada primer divendres de més, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Mataró, al dial 89.3 o bé a través 
de la web www.mataroradio.cat, podeu escoltar en directe el programa FAL.LERA GEGAN-
TERA. 
 
Jo faig una petita col.laboració, consistent en parlar, un cop al mes, d’una Colla del Maresme. 
De moment, ja hem fet quatre colles. En primer lloc, Caldes d’Estrac, la segona va ser Alella, la 
tercera, Sant Vicenç de Montalt i la quarta Vilassar de Dalt. Pel programa del dia 1 de maig, 
parlarem sobre Tàrrega, la propera Ciutat Gegantera. 
 
El contingut d’aquesta col.laboració es basa en cercar informació o parlar amb el Cap de la 
Colla que tractem, comentant la història de la Colla, la història dels gegants, el calendari de 
sortides que tenen previst, les activitats que participen en el poble o fora del poble, i tot el 
què tingui a veure amb la Colla que tractem. 
 
També faig un recordatori de les trobades que hi haurà durant el més següent a la comarca i 
un resum de les que hi hagut en el mes anterior i com han anat. Faig recordatori de què aviat 
tenim Ciutat Gegantera i cal fer les inscripcions definitives, i també demano que les colles pas-
sin informació a la Coordinadora per possibles articles pel Butlletí, o bé per anar actualitzant la 
web del Maresme. 
 
Agraeixo la col.laboració de totes les colles, a l’Enric Serra, director i locutor del programa 
que em dona aquesta oportunitat,  i sobretot dels oients que fan possible que poguem seguir 
fent aquest programa.  Moltes gràcies a tots. 
 
Roser Ercilla 
Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac. 
 
 

  L’Enric Serra i la Roser Ercilla,  en plena emissió del programa “Fal.lera Gegantera” 



Fa anys, moltíssims anys, a la Vila 
Primiliana, hi vivien dos germans 
que habitaven un castell.  

Des d’allí, intentaven defensar al po-
ble dels atacs dels pirates, que arri-
bats a la costa, enfilaven riera 
amunt, per apoderar-se de tot el que 
trobaven  

FA MOLTS ANYS ... 

MARESME GEGANT 
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Un dia de calma, els dos germans, 
l ’ A l t e m i r  i  l a  B o n a d o n a , 
descansaven pels camps, segurs dins 
del l ímits de la propietat. . . 
 
-menja raïm i díga’m : que els dona-
rem a tanta gent?  
-de quina gent em parles germaneta ?  
-doncs, de la gent que vindrà de totes 
les contrades a celebrar el meu pubi-
llatge!  

Mentre la Bonadona repassava 
els seus millors vestits, apare-
gué l’Altemir que venia de l’hort. 
-Ja ho sé, els donarem sopa de 
carbassa !  
-i uns quants tortells de cabell 
d’angel ! va contestar la germana 
gran .  

Estaven ben arruinats, els pirates 
el havien deixat sense provisions, 
els havien pres fruites, verdures, 
gotims de bon raïm per fer vins, 
fusta dels arbres per reparar les 
naus, anyellets innocents...,  

No els quedava res de res.  
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Fins que un dia, la Bonadona que era més gran que l’Altemir i a 
més molt espavilada, va dir al seu germà:  
 
- això s’ha acabat! Fem-hi alguna cosa! 
 
-sí, però, què? -va dir el noi- 
-pensar, pensar i pensar, pensar i pensar! 
contestà la noia. Encara no sé com,  
però et puc assegurar que farem una  
gran festa ! Una festa que no oblidaran ! 
 
I aquí de monent, s’acaba aquesta petita història de l’Altemir i la 
Bonadona, dos grans personatges de Premià de Dalt.  

Continuarà ... 



AGENDA GEGANTERA 
Aquestes són les properes dates a tenir en compte : 
8 de maig        REUNIÓ DE LA COORDINADORA  
      A PREMIÀ DE DALT  
29,30,31 de 
Maig   TÀRREGA CIUTAT GEGANTERA  
INSCRIPCIONS DEFINITIVES A LA CIUTAT GEGANTERA a 
www.tarrega.cat/ciutatgegantera 2009 
Recordeu :  
Informació per la web de la Coordinadora a : fran_bdngegon@hotmail.com 

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 

Núm. 2 — Abril 2009. 

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

Fotografies : Joan Vilà,  Roser Ercilla, Colla de Geganters i Grallers de Santa Susanna 

Conte de la Bonadona i l’Altemir : Agnès Julià. 

Vocals de la Coordinadora : Anna Gambín i Agnès Julià  
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Les colles geganteres es caracteritzen per donar cabuda a totes les franges d’edat. Així és normal que a la 
mateixa colla hi hagi avis, fills i néts. Volem encetar un apartat dedicat als més veterans de cada colla que 
després pot continuar amb els més petits ....  
La Colla de Santa Susanna té alguns veterans i veteranes. Avui hem volgut parlar amb en Florian Cubel, mem-
bre actiu que acompanya els grallers amb el so del seu bombo. 
- Quan vas començar amb la Colla de Geganters de Santa Susanna ? Doncs va ser l’any 1.999, quan em vaig 
assabentar que buscàven gent per formar una colla de grallers, doncs l’any anterior s’havien estrenat els ge-
gants i no hi havia grup de música. 
- Perquè t’hi vas apuntar ?  Perquè m’agrada la música, encara que no tinc formació musical, m’agrada partici-
par-hi, i també passar-ho bé i participar de totes les festes. I els gegants són una festa ben alegre. 
- Tens algun record especial de tots aquests anys ?  Tinc un bon record de totes les sortides, però sobretot 
dels viatges a Konin (Polònia) i a Riomaggiore (Cinque Terre, Itàlia), i també de l’anada a Montserrat per cele-
brar els 50 anys de l’Esbart Dansaire, ón se’m va presentar al pare Abat com al més veterà de la Colla. 
- I algún moment especialment emotiu ?  Sens dubte 
el més emotiu va ser la tabalada que vam dedicar a en 
Sidru Plademunt totes les colles convidades a la nos-
tra trobada de l’any 2007. Era el vicepresident de 
l’Esbart i i ens havia deixat el dia abans, després d’una 
llarga malaltia.  També se’m va posar la pell de gallina 
quan a Montblanc, Ciutat Gegantera, vaig entrar dins 
el Pavelló on dormien centenars de gegants disposats 
en fileres, i el dia de la nostra Trobada Comarcal a 
Santa Susanna, al veure el resultat de la festa després 
de tota la feina que ens va portar la seva organització. 
- Suposem que no pensaràs en la jubilació ? I tant que 
no, em tindreu aquí fins que em volgueu. 

- Doncs moltes gràcies, Florián. 
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE SANTA SUSANNA 

ELS MÉS VETERANS  


