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20 ANYS DELS GEGANTS D’ILURO 
2 

El cap de setmana dels dies 26 i 27 de juny, la Colla Gegantera d’Iluro va celebrar els actes centrals de 
la commemoració dels seus 20 anys d’història. 
A Mataró hi ha molts gegants i es fan moltes cercaviles, degut a la gran quantitat de gegants que hi ha a 
la ciutat. És per això, que la colla va pensar que havien de fer una cosa diferent. Aportar alguna cosa no-
va a la ciutat. Finalment, es va decidir realitzar una Mostra de balls de Gegants. 
La festa va durar tot el cap de setmana. Dissabte, amb la Mostra de Balls de Gegants, i diumenge, amb la 
tradicional cercavila de gegants, amb la participació de 20 colles geganteres convidades, per celebrar 
aquests 20 anys. 
Sens dubte, la Mostra de Balls de dissabte va ser l’acte més solemne de tot el cap de setmana. Els ge-
gants de Badalona, Malgrat de Mar, Anglès, Vilafranca de Conflent, Orduña (País Basc), Gegants, Gegan-
tons i Capgrossos de l’ACGC, la Família Robafaves de Mataró, i l’Iluro i l’Alarona, van deixar bocabadats 
a tots els mataronins que van assistir en massa a l’esdeveniment. Realment, el nivell demostrat per les 
colles va ser molt alt, tant pel que fa a les coreografies com pel que fa a l’acompanyament musical. 
Exposats tots els gegants a la Plaça Santa Anna de Mataró, nucli històric de la ciutat, es va donar la sorti-
da que consistia en una petita cercavila que va portar a tot el públic assistent, a la Plaça de l’Ajuntament, 
on es van realitzar tots els balls. 
Diumenge, es van incorporar a la festa, els gegants d’ Alella, Vilassar de Dalt, Caldes d’Estrac, Vilassar 
de Mar, Sant Vicenç dels Horts, Els Pallaresos, Camprodon, i els gegants vells d’Argentona i Sant Joan 
Despí, com a padrins de l’Iluro i l’Alarona. 
Una ballada entre l’Iluro i l’Alarona i els seus padrins, va tancar aquest cap de setmana tant gegant que 
es va viure a Mataró. Després de l’èxit de la jornada, la colla ja ha confirmat, que l’any vinent, hi haurà la 
2a Mostra de Balls de Gegants de la Ciutat de Mataró. 
I ara, a esperar el dia 18 de setembre, quan celebraran un sopar amb totes les persones que han format 
part de la colla en algun moment de la seva història, amb una reproducció de fotografies i vídeos 
d’aquests 20 anys.       David Roy—Colla Gegantera d’Iluro 

Estrena del Ball dels Gegants d’Iluro i foto de família amb els padríns, d’Argentona i Sant Joan Despí, vinguts especialment pels 20 anys.- 
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.... I 25 ANYS DELS GEGANTS DE SANT  
ANDREU DE LLAVANERES 

El diumenge 17 de juliol, en Jaume Llull i 
la Minerva varen lluir la seva millor imat-
ge per rebre els convidats a la festa de 
celebració dels seus 25 anys.  No tan sols 
hi van convidar els seus amics gegants, 
també una variada mostra de la cultura 
popular i tradicional catalana va passejar 
pels carrers del poble, i va acabar amb 
una gran actuació final al Parc. 
La colla de Santa Susanna va tenir l’honor 
de ser una de les colles geganteres convi-
dades juntament amb altres com la Seu 
d’Urgell, Tavertet, Argelés sur Mer, Lu-
cius Marcius de Mataró, Vilassar de Mar, 
els seus fillols de Sant Vicenç de Montalt, 
acompanyats tots ells per en Treball i Na 
Cultura, i tota la seva família de gegan-
tons i capgrossos de l’Agrupació de Co-
lles Geganteres de Catalunya, portats per 
les colles de Manlleu i de Juneda.   
A elles s’hi va afegir l’Esbart Folklòric 
d’Horta, que va actuar abans i després de 
la cercavila, els bastoners de Santa Eulàlia 
de Ronçana, els Falcons de Llorens del 
Penedès, cavallets, trabucaires, i gaiters, 
que anaven oferint les seves actuacions 
durant la variada i acolorida cercavila 
pels carrers del poble. 
Per acabar, un bon sopar per tots els as-
sistents al pati del Casal, amb la presèn-
cia dels amfitrions. 
I si voleu estar ben informats de la Festa 
Major de Sant Andreu de Llavaneres, i 
per tant de la trobada de gegants, no us 
perdeu el reportatge de Maresme Digital 
TV que podeu trobar a  
http://maresmedigital.xiptv.cat/video/27590?
a7eca8862593b770ffa28e0532e39562 

 

Colla de Geganters i Grallers 

De Santa Susanna 

PER MOLTS ANYS, JAUME LLULL I MINERVA, I FELICITATS A TOTA LA COLLA 
DE GEGANTERS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 



 

 

 
MARESME GEGANT 

ELS GEGANTS DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
AMB LA ONCE 

 
El passat 6 de juny la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt, varem iniciar un projecte engrescador amb 
col·laboració amb ONCE Catalunya. És tracta de integrar els discapacitats visuals al món geganter. Un projecte què 
l'objectiu final ha de ser crear la formació d'una colla amb membres discapacitats. 
De fet el projecte de col·laboració comença amb la Recuperació dels Bòbuls i les Margaridasses, en la que ONCE 
va finançar el vestuari acreditatiu de la colla. Però és el 6 de juny, amb motiu dels actes de celebració i homenatge 
als discapacitats visuals a Montserrat, la Colla de Geganters va ser convidada per fer una demostració de com era 
una jornada gegantera. 
En arribar a l'abadia, els gegants eren plantats per què tothom ho pogués veure..., veure ? No! Evidentment, els invi-
dents no els poden veure, per tant se'ls havia d'explicar quin era el motiu d'una plantada. Tot seguit un bon esmor-
zar per agafar forces i a continuació com no, la cercavila, que al davant de curiosos anàvem fent camí fins a la plaça 
de l'entrada del monestir. 
Allà varem comprovar el grau de sensibilitat dels invidents. Una vegada varem arribar i fer les ballades correspo-
nents, havíem d'aconseguir que anessin venint voluntaris per portar i els més agosarats fer ballar gegants. I tant que 
ho varem aconseguir i sense cap dificultat, anaven venint poc a poc, al principi amb recança, però de mica en mica, 
perdien la por per posar-se sota els gegants. 
Però no va quedar aquí la nostra feina. Els discapacitats volien saber com eren els gegants, i dit i fet, gegants a terra 
i els invidents s'acostaven per "tocar" els gegants, comprovant el vestuari , els accessoris, la fisonomia, etc. Com-
panys, va ser molt emocionant, com els invidents preguntaven pel coixí de puntes, el barret, el piolet, els barrets, 
per el nassos tant grans, les mans, etc. Ens va arribar molt a dins, molt emotiu, no podem descriure el grau de satis-
facció de la gent de la colla i l'emoció que sentíem. 
Tot seguit els actes varen continuar en el dinar de germanor, on varem oferir un record de la darrera Trobada de 
Gegants de la Vila, en la què és representava les màscares dels Bòbuls i les Margaridasses. El camí de tornada a casa 
va ser ple de comentaris amb les anècdotes de la jornada. 

Ara però, arriba la feina més feixuga. Captar portadors pels gegants, què aviat podrien ser una realitat. 

Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç de Montalt 
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Les persones invidents van voler conèixer els gegants.                  Tota la Colla de Sant Vicenç de Montalt a Montserrat. 
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SOPAR GEGANTER A CALDETES 
El dia 31 de juliol, la Colla de Geganters de 
Caldetes, va organitzar el sopar geganter, que 
és un sopar típic geganter a base de pica-pica 
(espàrrecs, olives, patates i coca de recapte) i 
de segon plat, botifarra amb truita de patates, 
pa amb tomàquet, postres, cafè i copa. 
Tot seguit hi va haver un animat ball amb dis-
coteca mòbil a càrrec de WATIO.  
En aquest sopar, els geganters munten les tau-
les, preparen el sopar, i en acabat, músics i ge-
gants ballen pel mig de les taules i es fa un sor-
teig amb regals cedits per col.laboradors i boti-
gues del poble. 

Colla de Geganters de Caldetes 

MANLLEU, CIUTAT GEGANTERA 
7, 8 i 9 de maig de 2010 

“Una imatge val més que mil paraules” 



 

 

AGENDA GEGANTERA 
25 i 26 de setembre : FIRA DEL MÓN GEGANTER a Calella. 
2 i 3 d’octubre : Actes de cloenda del 25è. Aniversari de l’ACGC a Vic. 
10 d’octubre : 20a. TROBADA de la Coordinadora del Maresme a Badalona. 

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 

Núm. 7 —  juliol 2010 

Composició portada : Xavier Navarro. 
Fotografies :  David Roy—Colla Geganters d’Iluro; Joan Vilà-Colla de Geganters de 
Sant Vicenç de Montalt,  Susanna Gambín i Gemma Gambín -Colla de Geganters i 
Grallers de Santa Susanna; Roser Ercilla—Colla de Geganters de Caldetes. 

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

Vocals de la Coordinadora : Agnès Julià i Albert Abellán.  
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     FINS SEMPRE, RICARDO !!! 

 
La Colla de Geganters i Grallers de Cal-
detes vol fer palès el seu record per  En 
Ricardo Pérez de la Hoz, que n’havia es-
tat un membre destacat, i que va morir el 
28 d’abril als 61 anys després d'una llarga 
malaltia. En el moment de la seva mort, 
era el president de l'agrupació local del 
PSC de Caldetes i regidor municipal del 
partit socialista de l’Ajuntament. 
 
Des de la coordinadora de Geganters del 
Maresme ens afegim a aquest record, per 
coneixement personal o per haver com-
partit amb ell l’estima pel món dels ge-
gants. 
Fins sempre, Ricardo !! 


