
 

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya (ACGC) és un lloc de trobada de totes les colles 
federades/agrupades de Catalunya al País Valencià, les Illes Balears, Navarra i Euskadi. L’ACGC és 
doncs un dels principals agents en l'àmbit nacional en el món de la Cultura Popular i l'Associacionisme. 
L'ACGC considera que la situació de les colles i del teixit associatiu català és alarmant. Moltes fa dos 
anys que estan en una situació d'inactivitat i està en risc la seva continuïtat com a projecte, cosa que 
representa un risc per l’interès públic. 
 
Alhora, considera que l’administració (PROCICAT: Salut i Interior) va anunciar un pla de represa de la 
cultura popular que no s’adequa a la situació epidemiològica actual. 
Bàsicament, és el mateix que l’any passat. 
 
Mentre hem vist que a determinats sectors de la vida social catalana on es mouen les grans indústries 
culturals, les mesures es flexibilitzaven, hem vist com la cultura popular no és a l’agenda política del 
Departament de Cultura. Veiem que ningú ha mogut ni un dit per flexibilitzar-la. 
 
Sense anar més lluny, fa poc es van fer públiques les condicions en què es pot obrir l’oci nocturn a 
Catalunya. Sempre que hi hagi mascareta no calen distàncies i l’aforament a l’aire lliure pot arribar al 
100% de la capacitat (al 50% en espais tancats). 
 
Estem veient per mitjans de comunicació diverses proves pilot per l’oci nocturn però cap per la 
Cultura Popular Tradicional: Fent proves antígens massives en festes majors o posant espais on les 
associacions puguin fer-se proves ràpides. 
 
Des del teixit associatiu, enviem al sector tot l’escalf després d’uns mesos complicadíssims per ell. Ara 
bé, no entenem per què no es poden aplicar els mateixos criteris en el cas de les cercaviles, 
processons, ballades… En un món que sempre ha estat el germà petit de la cultura a Catalunya i que 
necessita tornar a la plena activitat. 
 
Per tant, demanem a la nova Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme que posi sobre la 
taula una flexibilització en la línia de poder fer cercaviles, processons i ballades a la via pública sense 
limitacions d’aforaments. Amb l’ús obligatori de mascareta per part de públic i participants del 
seguici. 
 
 ● Convidem a totes les federacions, entitats i associacions del món de la Cultura Popular de 
Catalunya a assumir aquest posicionament, aprovant-lo i fent-ne promoció. 
 ● Instem al Departament de Cultura a modificar el punt 3.1 del Pla de Represa de la Cultura 
Popular per suprimir perímetres i la necessitat de fer els actes amb el públic assegut (cosa que fa 
inviables la celebració dels actes per l’infrafinançament del sector). Sempre en horari diürn i, si cal, 
amb un mínim servei d’ordre per tal de garantir el correcte ús de mascaretes per part del públic i del 
seguici. 
 
Des de l’Agrupació i les colles geganteres d’arreu us volem expressar que ara més que mai, volem 
cercaviles per les places i carrers d’arreu del territori on tornin els somriures dels infants i on tota la 
societat pugui gaudir-ne de la nostra cultura popular i tradicional. 
 
Ara més que mai, #volemcercaviles! 


