Senyor Alcalde, senyor regidor de Cultura, colles
convidades.
Molt bona tarda a tothom!
Primer de tot; moltes gràcies a tot el públic que, any
rere any, compartiu amb nosaltres la Mostra de Balls.
Sense vosaltres res d’això tindria cap sentit!
La Mostra arriba a la setena edició i amb ganes de
continuar durant molts anys més.
Un any més hem tornat a omplir Mataró amb deu
colles de gegants d’arreu del territori perquè ens
mostrin els seus balls propis que representen:
costums, èpoques, i moments diferents, cadascun
arrelat a la seva població.
Avui farem un viatge des de la prehistòria, passant
pels romans, pels medievals, i arribant a l’actualitat. I
també, viatjarem de Mataró fins Oliana passant per
Sant Vicenç de Montalt, el Masnou, Santa Coloma de
Gramenet, Girona, Cervelló, Sant Quirze del Vallès,
Moià, Tàrrega, i Barcelona.
Un any més, tornem a omplir la plaça de públic de
totes les edats. I és ben cert que a través dels
gegants, tenim la capacitat d’ajuntar des dels més
petits, seguidors incondicionals, fins als més grans.
I és així com creem cohesió social, i és així com
compartim tradicions i com fem Mataró més ciutat. Des
de la cultura realitzem l’esforç d’ajuntar i compartir
entre nosaltres, transmeten uns valors comuns de
suma i esforç, sempre positius. Molt sovint no ens

adonem de la gran feina que ens aporta aquesta,
perquè després sigui la primera de la qual prescindir.
Res del que fem es perd i sempre en algun lloc, la
feina continua.
I per sort, Mataró sempre ha estat i és terra de
gegants.
Som afortunats de tenir més d’un centenar de figures
que representen; entitats, associacions,particulars,
escoles...
I tot i que no vivim un dels moments més àlgids,
Mataró té la gran sort de viure envoltada de gent que
estima els gegants!
I que junts assumirem grans fites, i que junts farem
una mica millor aquest món. Junts el farem cada dia
una mica més alegre i divertit!
Junts farem ballar els gegants al ritme de les gralles i
els flabiols cada dia del nostre calendari!
Geganters de Mataró!
Animem-nos! Reprenem l’activitat gegantera fins al
màxim! Obrim les portes a noves generacions sense
oblidar qui som i cap a on anem! Tenim temps però
marquem-nos com a fita ser la capital dels gegants!
Fem-ho des de l’altruisme que és el que ens
caracteritza, fem cultura popular!
Gràcies per tot el suport que hem rebut des de les
institucions, sobretot l'ajuntament!

Visca Mataró! i Visca els gegants de Mataró! Pr'o Iluro
més!
Moltes gràcies!

