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BUTLLETIINFORMATIU nO 1
AGRUPACiÓ DE COLLES DE GEGANTERS

DE CATALUNYA
MARÇ 1986
PRESENTACiÓ

Benvolguts amics geganters:
A vui teniu davant vostre una nova realitat de la nostra Agrupació. Si bé l'edició d'aquest primer número del butlletz' es limita
a reflexar el resum del que va ésser la darrera Assemblea celebrada
.et 15 de febrer a la Creu Alta de Sabadell, espero que els propers
serveixin ja per incloure-hi les nostres activitats, projectes i inquietuds.
Per aixó no puc fer ·res més que encoratjar-vos a que vosaltres
hi col.laboreu fent-nos arribar els vos/res articles i documents
gràfics.
Aquest butlletí és obert a qualsevol col.laboració, per aixó,
si voleu participar-hi, tant en la seva edició com enviant algun
article, us podeu posar en contacte amb:
Josep Güell.
IC/.Dr. Tarrés, 35 - Tel. 872 88 76
SANT JOAN DE VILATORRADA IBarcelonal

. Rebeu una cordial salutació
Josep Ma. Sotoca
President Agrupació
C. G. de Catalunya
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RESUM DE L'ASSEMBLEA GENERAL DEL DIA 15 DE FEBRER

Conclusions de l'Assemblea General del 15 de febrer de 1986 a la Çreu
Alta de Sabadell, a l'Hotel Urp í.
Primer de tot es va procedir a la lectura i aprovació de l'acte anterior.
Després el President va explicar els problemes administratius que hi havien
amb la legalització dels estatuts reformats, però que s'estan resolent. Com a
punt de l'ordre del dia es va abordar el tema de la construcció dels Gegants
de l'Agrupació. Es va explicar que després de moltes gestions amb la Gene·
ralitat s'estava esperant una resposta del ·Conseller de Cultura per saber si
aquest es faria càrrec de la construcció d'aquests Gegants. Es va proposar
fer una petició als respectius Ajuntaments per tal que fessin pressió a la
conselleria de Culrura si la resposta del Conseller era negativa.
També es va proposar que cada colla podria pagar una quota extra de
2.000 ptes. per col.laborar en la construcció dels esmentats Gegants.
A hores d'ara el Conseller ja ens ha contestat que la Generalitat donarà
una subvenció de la mitat del pressupost per contribuir a la construcció dels
Gegants de l'Agrupació; per tant ja es podrà tirar endavant aquest projecte
mentres es segueix buscant altres mitjans de finançament . (entre altres' la
quota extra de l'Agrupació).
Per seguir aquest ordre del dia es van presentar després els comptes de
l'any 1985 que us adjuntem en aquest fullet.
Es varen repartir les llistes de pobles que tenen Gegants, que també
us adjuntem.
Es va parlar de fer '.ma exposició de fotografies itinerant que fos propie·
tat de l'Agrupació. Per això es va acordar que cada Colla prepararia un plafó
de fusta amb una fotografia dels seus Gegants, de les mides que us diem en
el fullet adjunt i un historial de la Colla.
Havent de marxar alguna Colla abans de dinar es modificà l'ordre del
dia i S'abordà el tema del Xè. aniversari del Diari Avui, a la que estan convi·
dades les Colles de Geganters de l'Agrupació. Es decideix que les Colles que
vulguin participar en aquesta festa del dia 25 de maig a Montjuich (Barce·
lona), ens donaran una resposta per telèfon abans de finals de febrer. La
Junta de l'Agrupació coordinarà aquesta sortida reèollint els diners que es
pagaran per les despeses de transport i repartint· los entre les Colles parti·
cipants.

Es confecciona un calendari de les Trobades que es faran durant l'any
1986, que també us adjuntem.
Finalment es va arribar al tema més important del dia : l'elecció de la
lla . Ciutat Gegante'ra , Dos pobles varen presentar candidatura: Tona ï
Igualada. Després d'escoltar les dues argumentacions es va procedir a la
votació. El resultat va ser de 24 vots per a Tona, 7 per a Igualada i 1 vot en
blanc. Per tant, va ser Tona la que va ser elegida lla. Ciutat Gegantera de
Catalunya.
Després es va explicar que si alguna Colla està interessada en contractar
una assegurança individual pels seus Geganters o Gegants" ho pot fer adreçant.
se a Manel Rived de Santpedor.
A la tarda es varen presentar dues propostes de la Junta Directiva.
Una era la d'ampliar.'la Junta amb representants territorials de Tarragona i
Lleida, però els presents d'aquestes terres no estaven autoritzats per agafar
aquesta decissió . Per tant, es va acordar considerar·los (els de Riudoms i Malle·
russa' delegats de la Junta en les seves terres, de moment, per tal que es
fessin ressò de les activitats de l'Agrupació. L'altra proposta era la de crear
dues comissions: una que tingués cura dels problemes plantejats a l'entorn
de la música i dels grups musicals acompanyants dels Gegants, i l'altra, que
s'encarregués de fer un full informatiu. Aquestes dues comissions podrien
tenir un representant que també s'integrés a la Junta Directiva de l'Agrupació
a fi de tenir entre tots una més gran eficiència i una millor coordinació.
Pel que fa a la comissió musical, de moment no es va presentar cap candidat
per encarregar·se d 'aquest tema, però la Junta va ésser autoritzada a buscar
grups interessats en aquesta qüestió. I pel que fa al tema del full informatiu
veieu que ja és una realitat amb aquest butlletl núm. 1 que arriba avui a
les vostres mans.

Això és el que es va tractar en aquesta última Assemblea General.
El que us volem demanar també és que, si encara no heu pagat la quota
anyal , ho feu enviant un taló de 3 .000 ptes. a Guillem Mora, plaça de Berga 7
Santpedor, El tema de la coLlaboració de 2.000 ptes. per colla per constru ir
els Gegants de l'Agrupació es tractarà en una propera Assemblea.
Comptant amb la vostra coLlaboració rebeu una molt cordial salutació ,

La Junta Directiva
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ESTAT DE COMPTES
Comptes a la Caixa d'Estalvis de Catalunya
Comptes a la Caixa d'Estalvis de Manresa
INGRESSOS 85
Quotes pagades 37 colles x 3.000 ptes.....•.............. 111.000
fnici compte .................... . .. . .. .... . ...... . . .. 1.000
_'

TOTAL INGRESSOS ....

0. ,

••

••••

..••

112.000

DESPESES 85
1. Funcionament i secretaria . ... • .. . ..• ... ... ........... 13.270
2. Muntatge assemblea ...... ..... ... .. ... .. ........ .. ... 6 .650
3. Assegurança contractada . .. ........ . .. . . ............. 24.000
4. Sobres i fotocòpies convocatòria .......... . .. ........... 6.701

TOTAL DESPESES .... .... .... . . ... 50.621

INGRESOS .. . . . . .... 112.000
DESPESES . .. . ... .. . . 50.621
TOTAL .. ... ... .. .... 61.379

Si encara no heu pagat la quota de l'Agrupació, podeu fer·ho mit·
jançant el 8anc o Caixa, per transferència al compte núm. 698·6 de la
Caixa d'Estalvis de Manresa, a Santpedor, posant el nom de la colla que
fa l'ingrés o bé enviar taló bancari a Guillem Mora. PI. 8erga, 7 de Sant·
pedor.

"PLAFO" FOTOGRAFIA i HISTÒRIA DE LES COLLES
- 1

En l'Asemblea General del dia 15 de febrer de 1986, es quedà
d'acord en que cada colla de geganters prepararia un "Plafó" per poder·
los reunir tots en una "EXPOSICIÒ DE L'AGRUPACIÒ" ITINERANT.
Tindrien dret a fer· ne ús totes les colles de l'Agrupació.
A continuació detallem les normes per a la seva confecció:
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HISTORIAL

Material: Aglomerat d'I cm. de gruix fons blanc, 60 cm. amplada x
90 cm. alçada.
Superficie utilitzada : 50 cm. x 80 cm. (5 cm. per banda) .
Foto de 50 cm. d'ample x 60 cm . d'alçada en color.
Reste de l'espai utilitzable: petit historial i d'altres elements .

CALENDARI DE TROBADES TEMPORADA 86
MARC:
ABRIL:
MAIG:

16:
6:
20:
1:
11 :

17:
;

.
JUNY:

18:
25:
1:

8:
15:
22:
29:
JULIOL:

27:

AGOST:

9:
10:

17:
23:
24:
31 :
SETEM.:

7:

13·14:
21 :
28:
GENER
11 :
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Avinyó, matí.
. Arenys de Munt, matí.
Manlleu, mati.
Vilassar de Dalt, matí.
Riudoms, matí.
Igualada Poble Sec.
Cambrils,
Lleida, tarda.
Mollerussa, tarda.
Sabadell Creu Alta, matí.
AVUI, matí.
Sant Just Desvern .
Santpedor, mati.
Viladomiu Nou .
Sant Joan de Vilatorrada, matí.
Olesa. tarda .
Montmeló, matI.
Canet, tarda.
Vacarisses, maU.
Sant Pol, tarda.
Cubelles, tarda.
Moià, tarda .
Castelló d'Empúries, matí.
Sta. Ma. del Corcó, tarda .
Navarcles,
Gualba,
Sta. Ma. d 'Oló, tarda.
Argentera.
Centelles, matI.
Matadepera, matí.
Collbató, mati.
Aiguafreda.
Igualada. Poble Sec, matr
TONA. CIUTAT GEGANTERA.
Esplugues, matI.
Molins de Rei, matI.
Argentona, mati

CÒPIA DE LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE DANYS
A TERCERS CONTRACTADA PER L'AGRUPACIÒ
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Per més informació o aclariment :
Tel. 832 04 01 de Santpedor (Manel Rived)

ANAGRAMA DE l 'AGRUPACIÓ

.'

Creiem interessant fer públic per tot arreu el nostre anagrama per tal
d'aconseguir que tothom s'assabenti de la nostra existència. També hi ha qui
s'ha interessat per incloure en els seus impresos " que pertanyen a l'Agrupació
de Colles de Geganters de Catalunya? per tant, hem pensat en publicar en
aquest butlletí tres tamanys diferents de l'anagrama perque el pogueu fer servir per reproduir-lo en les vostres publicacions.

