
Gegants per tot arreu : la gran Festa 
Gegantera es va celebrar a Tàrrega 
l’últim cap de setmana de maig. Una 
bona representació de la nostra coor-
dinadora, 28 colles inscrites, va fer 
que el Maresme hi fos ben present, 
gaudint i patint de la Festa ... Per això 
de tornada, a la reunió del 4 de juliol a 
Premià de Dalt, hem llançat aquesta 
reflexió:  És el model de Ciutat Ge-
gantera actual el que volem ? 
La propera fita important dins del 
món geganter –deixant de banda la 
Trobada de la nostra Coordinadora, 
molt important per nosaltres-, és la 
Fira del Món Geganter que es cele-
brarà els dies 10 i 11 d’octubre a 
Cassà de la Selva. Ens agradaria molt 
que també, un cop més, la Coordina-
dora del Maresme hi tingués una re-
presentació important, tant en la par-
ticipació de les colles en l’estand i tot 
el què representa, com en la partici-
pació dels membres de les colles gau-
dint de la Fira i de les diferents activi-
tats programades, amb gegants o sen-
se ... Engresqueu les vostres colles a 
visitar la Fira del Món Geganter !!! 
I també la presència dels gegants al 
món de l’esport internacional. Amb 
motiu del TOUR DE FRANÇA, el pas-
sat 9 de juliol, les colles d’Arenys de 
Munt, Sant Vicenç de Montalt i Santa 
Susanna van treure els seus gegants 
per deixar ben patent que ...  ELS  
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La cursa al seu pas per Santa Susanna, sota la supervisió d’en Sidru i la Susanna.- 

La colla de Sant Vicenç esperant impacients el pas del Tour’09. 



LES COLLES INFORMEN : TROBADES, FESTES ... 
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El diumenge 19 de juliol, varem ser a la 
Trobada de gegants de Ribes de Freser què 
enguany celebren els 25 anys d'En Manelic i 
la Núria, què com sabeu son els personat- 
ges de Terra Baixa i de pas, com aquell qui 
no vol, es celebrava la 1ª Vila Gegantera del 
Pirineu Gironí. 
Un orgull ser en aquesta trobada, ja què va 
ser molt concorreguda, amb més de 35 
Colles de tot el país. Curiositats del nostre 
món, sabeu quina era la comarca més ben 
representada ?, doncs si, el Maresme, amb 
les Colles de Teià , Vilassar de Dalt, Arenys 
de Munt, Vilassar de Mar, i la nostra Sant 
Vicenç de Montalt. 

A més aquesta trobada la recordarem sem-
pre, ja què des de fa temps tenim a la colla 
una parella de per si molt especial. 
  
El Pedro Curado és un invident amb una 
força d'afany de superació inimaginable. Ens 
va dir què li agradaria pertanya  a la Colla 
de Geganters col·laborant amb el què fos. 
Nosaltres evidentment li varem obrir les 
portes a tots dos, per què la seva dona 
l'Àurea, també hi posa de la seva part, sem-
pre la veiem ajudant a vestir gegants, a mun-
tar els cavallets, ens ha fet coixins, etc. 
 
Però ara bé  el més bo. Un dia el Pedro ens 
va dir què volia dur gegants, es clar a tots 
ens va estranyar  pensant com podíem aju-
dar-lo per portar gegants, ens ho va posar 
fàcil, dient-nos què no féssim res, ni modifi-
cacions ni res de res. Ell ho volia fer com un 
més, sense complicar-nos  la vida. 
Recoi si hi ha fet, aquest diumenge el Pedro 
va dur en Toni Sors, com un més, però en-
cara hi ha més, va fer ballar el gegant al so 
de les gralles. 
Brutal, espectacular, emocionant. La gent de 
la Colla varem flipar i algú va arribar dir, 
què aquest home ens enganya què no podia 
ser , evidentment en broma, per què si algu-
na cosa té el Pedro, és què desdramatitza la 
seva discapacitat i això ens ha ajudat a no-
saltres a admetre'l com un més. 

El següent repte doncs, que vol aprendre a tocar la gra-
lla. No em digueu què lo d'aquest home no té mèrit. El 
seu afany de superació no té límits i  a més , estem tre-
ballant en un projecte què de ben segur serà engresca-
dor no solament per la nostra colla, si no per el món 
geganter.  
En recollir els records, l'Alcalde de Ribes de Freser és va 
fer ressò de l'esdeveniment i va ressaltar la importància 
de què la integració dels discapacitats sigui un fet normal. 
També se'l va fer entrega d'un record per haver estat 
Ribes de Fresser l'estrena del nou portador. 
 
Joan Vilà 
Colla de Geganters i Grallers de St. Vicenç de Montalt 
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SOPAR I 
GRESCA A 
CALDETES 

El dissabte 25 de juliol, la colla de 
Caldetes va preparar per tercer 
any, un sopar per quatre-centes 
persones, anomenat “SOPAR I 
GRESCA”. Comprant un tiquet 
de 15 euros, tots els assistents 
van poder gaudir un sopar consis-
tent en un pica-pica, coca de re-
capte, fusta d’embotits, gelat de 
postre, cafè i copa. El grup de 
grallers i timbalers i els gegants, 
animen el sopar tocant i ballant 
entre les taules.  Per acabar, el 
duet Esquitx va fer un animat ball 
fins a les quatre de la matinada. A 
la mitja part es va fer el sorteig 
de tots els obsequis donats per 
les botigues i veïns del poble.  El 
muntatge i preparació del sopar 
el fa la Colla Gegantera, una bona 
feinada, que es veu recompensada 
per l’assistència massiva de gent 
al sopar. 

COLLA DE GEGANTERS I 
GRALLERS DE CALDES 

 

ENS FEM MÉS GRANS !!! 
Dues noves colles han mostrat el seu interès per incorporar-se a la Coordinadora del Maresme 
i posteriorment a l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. 
 D’una banda, la colla BOGERIA GEGANTERA de Mataró, que el proper dia 28 de novembre 
estrenarà una geganta, l’Elisenda. 
 De l’altre, a Palafolls s’està acabant d’enllestir els gegants i ja tenen colla formada. El cap de co-
lla, en Valentí Arisa es va parlar de la nova colla a la darrera reunió de la Coordinadora a Premià 
de Mar. El bateig dels seus gegants serà el dia 6 de setembre i en seran padrins els gegants de 
Pineda de Mar i els de Blanes. 

Donem la benvinguda a les dues colles !!! 
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Després de molt pensar, pensar i pensar varen demanar ajuda a tots als que habitaven 
aquells paratges, fins i tot als habitants d’altres masies disseminades pels camps.  

Aquests, els devien molt a l’Altemir i la Bonadona, doncs els havien ajudat cada vegada 
que els pirates desembarcaven a la platja i pujaven com una plaga de llagostes per arra-
sar amb tot i aprovisionar les seves naus. Ara era el seu torn, i tots, llauradors, ferre-
ters, forners, pastors, vinaters,... varen posar-se a treballar i carregats com mules, van 
començar a recollir de tot, pans, pastenagues, enciams, i també tota mena d’estris : 
canyes, branques, rodes, cordes, escallots, drapots... i ho portaven a un cobert que ja 
no es feia servir.  

Van explicar a l’Altemir i a la Bonadona la idea que acabaven de tenir i tots entusias-
mats van començar a treballar. Els dies que van seguir van ser de frenètica activitat, 
tots volien col·laborar-hi. Esperaven amb ansia aquella gran celebració. Encara, però, 

Continuarà ... 



AGENDA GEGANTERA 
Aquestes són les properes dates per apuntar a la vostra 
agenda: 
4 de setembre   REUNIÓ DE LA COORDINADORA  
         A PREMIÀ DE DALT  
4 d’octubre       XIXa. TROBADA DE GEGANTS DE LA 
COORDINADORA DEL MARESME A PREMIÀ DE DALT 
10 –11 d’octubre   FIRA DEL MÓN GEGANTER A CASSÀ 
DE LA SELVA  

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 

Núm. 3 — Juliol 2009. 

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

Fotografies : Colla de Sant Vicenç de Montalt, Colla de Caldes d’Estrac, Joan Ribot.  

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

Vocals de la Coordinadora : Anna Gambín i Agnès Julià  
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Des de finals de 2007 la Coordinadora de Geganters del Maresme compta amb una web on 
s’hi veuen reflectides totes les novetats i notícies de la vocalia. Durant una temporada la 
web ha estat inoperativa però des de fa uns mesos que torna a estar activa.  
Un dels apartats més espectaculars, per dir-ho d’alguna manera, és el de “Les Nostres Co-
lles” on la intenció és mostrar totes les colles, una per una, amb els seus elements festius i 
contacte amb la respectiva colla que els du. També disposem d’un apartat de les Activitats 
2009 on s’hi reflecteixen totes les actuacions geganteres de l’any que organitzen les diver-
ses colles de la vocalia i comarca. Com no, també disposem d’uns apartats retrospectius on 
hi ha la història de la coordinadora, les pubilles que hi han hagut i també la història de la 
Dansa del Maresme. A més de la secció on s’hi troben penjats els diversos butlletins de la 
coordinadora. 
Tot això, i molt més, ho podeu gaudir a la web de la vocalia: http://webs.gegants.cat/
maresme  
Però el més important és que vosaltres hi poseu el vostre grà de sorra. És per això que us 
demanem la vostra ajuda perquè ens feu arribar qualsevol informació sobre les vostres acti-
vitats i així les podrem publicar a la web com cal. També volem que si teniu idees per a la 
web ens les feu arribar. 
Per posar-vos en contacte amb nosaltres podeu enviar un correu electrònic a 
fran_bdngegon@hotmail.com 
Esperem notícies vostres!   
 
Xavi Navarro. 

LA WEB DE LA COORDINADORA AL DIA 


