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Castellbisbal, Ciutat Gegantera de Catalunya. Breu descripció del projecte.
INTRODUCCIÓ
Pocs infants no s’han sorprès davant les imatges gegantines que es passegen fent festa pels carrers
i places de viles, en les dates més assenyalades. Molts són els que esperen l’arribada de la Festa
Major per tornar a gaudir de la presència dels seus gegants, amb els seus balls. Darrere d’aquests
actes, però, hi ha un ampli i fort moviment associatiu que ençà els anys vuitanta s’encarrega, de
manera voluntària, de fer sortir els gegants dels seus pobles, barris o entitats per les festes locals i
a d’altres d’arreu del país i l’estranger.
El dia 23 de gener de 1994, s’estrenaren a la vila de Castellbisbal dues figures gegants que no van
deixar ningú indiferent. L’home es deia Manel, el flabiolaire, i representa el conegut músic potaroig que va tocar per a tants i tants grups de cultura popular del país. La geganta, a diferència d’en
Manel, no ha existit mai com a persona real. Porta el nom de Vicenta, perquè Sant Vicenç és el
patró del poble. Representa una noia treballadora i conscient que al costat de la seva mare, ha
après les feines que li cal saber sobre la vida de pagès, un ofici molt arrelat a Castellbisbal.
Durant tota aquesta trajectòria, s’han organitzat 25 trobades geganteres, han participat activament
en el seguici popular i encetada de la Festa Major de l’Aigua i la Llum, han vist néixer i créixer a la
gegantona Rita, com també els més petits, Manelet i Vicenteta. Han viatjat per tota Catalunya,
Zamora, Navarra, País Valencià, França, Bèlgica, etc. L’entitat ha aportat al municipi el resultat d’un
estudi sobre la vida del personatge del Josep Pidelaserra, el Manel. Haimpulsat el naixement i
consolidació d'altres elements d'imatgeria com ho són la Mulassa i els nans Aigua i Llum.
Actualment compta amb el seu propi grup de música que, de forma autodidacta i desinteressada,
fa ballar les nostres figures.
L’any 2019 farà ja 25 anys que Castellbisbal compta amb els seus propis gegants que, al llarg d’un
quart de segle, han esdevingut un referent en les festes locals i elements indispensables de les
seves festes majors.
La Colla Gegantera ha cregut que la millor manera de celebrar-ho, és demanant el reconeixement
de la nostra tasca esdevenint Ciutat Gegantera de Catalunya. Un títol que, sense cap mena de
dubte, fa que ens convertim en els representants nacionals del món geganter i, a més, seria tot un
honor i una responsabilitat per a la Colla Gegantera de Castellbisbal, representar durant tot un any
el món geganter català, custodiant i fent ballar, per ciutats i viles, en Treball i na Cultura, els
gegants de Catalunya.

QUÈ ÉS LA CIUTAT GEGANTERA?
La Ciutat Gegantera de Catalunya és el títol que concedeix, anualment i des de l’any 1985,
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya (ACGC) a la ciutat que ha organitzat els actes
centrals del dit nomenament i que durant un any ha estat el cap i casal del món geganter català.
Aquest títol comporta l’organització de diferents activitats relacionades amb el fet geganter i de
promoció de la cultura popular, així com la custòdia dels gegants de l’Agrupació, en Treball i na
Cultura, els gegants representatius de Catalunya, fins a la proclamació de la següent Ciutat
Gegantera.
La població proclamada Ciutat Gegantera de Catalunya és escollida per l’Assemblea General de
l’ACGC, en la qual tenen veu i vot cada una de les colles federades. Després de la presentació de les
candidatures, si se’n surt escollit, comença un període de prop d’un any i escaig de preparació dels
actes centrals de caràcter més festiu, els quals es duen a terme durant un intens cap de setmana.
Paral·lelament s’organitzen altres activitats relacionades amb el món geganter des del moment en
què s’és proclamada Ciutat Gegantera, fins que una altra població n’agafa el relleu. Qualsevol colla
associada a l’ACGC pot presentar candidatura i pot ser escollida, sempre que compti amb el suport
del ple de l’Ajuntament i presenti les bases del projecte de Ciutat Gegantera, amb les dates ja
fixades.
L’estructura general de la festa és fixada pel protocol i el reglament de règim intern de l’ACGC.
Aquesta consta en les cercaviles de dissabte tarda, diumenge matí, la mostra de balls i l’acte de
traspàs. La resta d’actes que s’hi vulguin organitzar són proposats per la comissió organitzadora.
Fins a la data d’avui, els municipis que han estat Ciutat Gegantera de Catalunya són:
1985. Sallent, Bages
1986. Tona, Osona
1987. Vilassar de Dalt, Maresme
1988. Molins de Rei, Baix Llobregat
1989. Sant Celoni, Vallès Oriental
1990. Manresa, Bages
1991. Sant Julià de Lòria, Andorra
1992. Matadepera, Vallès Occidental
1993. Reus, Baix Camp
1994. Palamós, Baix Empordà
1995. Lleida, Segrià
1996. ---------1997. Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat
1998. Móra d’Ebre, Ribera d’Ebre
1999. Vic, Osona
2000. Barberà del Vallès, Vallès Occidental
2001. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat
2002. Sant Carles de la Ràpita, Montsià

2003. Mollet del Vallès, Vallès Occidental
2004. El Prat de Llobregat, Baix Llobregat
2005. Capellades, Anoia
2006. Montblanc, Conca de Barberà
2007. Sant Joan Despí, Baix Llobregat
2008. Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat
2009. Tàrrega, Urgell
2010. Manlleu, Osona
2011. La Seu d’Urgell, Alt Urgell
2012. Masquefa, Anoia
2013. Calella, Maresme
2014. Cervera, Segarra
2015. Terrassa, Vallès Occidental
2016. ---------2017. ---------2018. Sant Climent de Llobregat, Baix Llobregat
2019. Castellbisbal, Vallès Occidental

OBJECTIUS
Objectius Generals
-

Assolir amb èxit l'organització de la Ciutat Gegantera 2019.
Celebrar, de manera transversal, els 25 anys dels gegants de Castellbisbal.
Potenciar el món gegantera i la cultura popular i tradicional a Castellbisbal.
Donar a conèixer la vila de Castellbisbal, especialment a nivell cultural, a la població
catalana.
Representar el món geganter català durant l'any de Ciutat Gegantera.

Objectius Específics
Dels actes centrals de Ciutat Gegantera i de la programació d'actes
-

Celebrar un esdeveniment únic i excepcional a Castellbisbal.
Fer una festa oberts a la participació dels geganters i del públic general.
Aconseguir la participació de gegants d'arreu de la geografia catalana.
Potenciar el comerç local i la promoció econòmica de la vila.
Dissenyar un programa d'actes engrescador.
Programar activitats prèvies i posteriors de difusió del món geganter destinat a tota la
ciutadania.

De la custòdia dels Gegants de Catalunya
-

Assumir la responsabilitat que implica portar el Treball i la Cultura, gegants de Catalunya.
Vetllar per portar-los dignament amb música i balls de qualitat.

De la comunicació
-

Crear una imatge gràfica que identifiqui i representi l'efemèride.
Ús de les xarxes socials i creació d'una web pròpia.
Donar a conèixer les activitats programades en motiu de la celebració.
Establir vincles amb la premsa local, comarcal i nacional.

De la logística
-

Aconseguir una bona coordinació dels recursos per garantir el bon funcionar dels actes.
Amb la capacitat i infraestructura del municipi, aconseguir que la festa sigui un punt de
trobada de referència per tot el món geganter català.

Del finançament
-

Ajustar les despeses, sense que vagi en detriment de la qualitat dels actes.
Aconseguir els fons necessaris, tant públics com privats, per poder tirar endavant amb
solvència les activitats previstes.

-

Establir col·laboracions amb empreses i comerços que puguin esdevenir patrocinadors o
mecenes de la celebració.

Dels voluntaris
-

Aconseguir mobilitzar un cos de voluntariat suficient per cobrir les tasques necessàries,
agraint i valorant la seva tasca que, també serà imprescindible pel bon funcionament dels
actes.

Del projecte educatiu
-

Implicar les Escoles i Escola Bressol del municipi en el projecte de la Ciutat Gegantera.
Programar activitats especialment dirigides al públic infantil per tal de potenciar el
coneixement i aproximar el món geganter als infants de la vila.

De l'espectacle “Manel i Vicenta, vivències d'uns fets reals”
-

-

Estrenar l'espectacle que, d'una forma dinàmica i innovadora, donarà a conèixer la història
dels nostres gegants amb personatges que faran d'actors i amb la participació d'alguns
gegants especialment convidats.
Crear un text i una imatge que siguin el fil conductor de l'espectacle.
Impulsar la participació de música en directe que s'encarregaran d'interpretar els diferents
balls que es realitzaran.
Convertir l'espectacle en un element central de la celebració dels actes de Ciutat Gegantera.

De la “Trobada Internacional de Gegants Músics” i “La tarda dels 25”
-

Commemorar el 25è aniversari dels gegants de Castellbisbal, Manel i Vicenta, celebrant
dues trobades temàtiques.
Aconseguir la participació d'elements singulars i emblemàtics del país.
Apostar per la qualitat dels balls i músiques.
Estrenar un ball propi commemoratiu del 25è aniversari.

PROGRAMA D'ACTES
Per commemorar aquest aniversari d’alçada, volem oferir a la població de Castellbisbal tot un
ventall d’activitats, des dels més menuts fins als més grans, posant la mirada en el passat per
recordar la nostra trajectòria, explicant el present i sense deixar de buscar el futur.
Per aquest motiu, les activitats que plantegem estan pensades en tres grans blocs, que anomenem
a continuació:
Festa Major de Sant Vicenç 2019
o

18, 19 i 20 de gener:
Roda de premsa dels 25 anys
III Trobada de Bestiari Festiu i Popular de Castellbisbal

o

26 i 27 de gener:
28a Trobada de Gegants de Castellbisbal i Trobada Internacional de Gegants Músics.

En aquest primer bloc festiu, volem donar importància i concurrència a les figures de l’entitat, al
Manel i a la Vicenta, fent un reconeixement al que representen i els valors que transmeten allà on
van, com a uns dels principals ambaixadors dels pota-rojos arreu.
XXXII Ciutat Gegantera de Catalunya, Castellbisbal 2019
o

7, 8 i 9 de juny:
Pregó institucional
Espectacles i mostres de balls
Actes centrals de traspàs dels Gegants de Catalunya

Com a segon bloc festiu, trobem el fet de que Castellbisbal rebi el títol de XXXII Ciutat Gegantera de
Catalunya, un fet que permetrà que Castellbisbal sigui durant tot un any capital nacional del món
geganter.
Aquest títol vol ser el reconeixement de tants anys d’esforç, balls i en definitiva, de promoure el fet
geganter intensament en el nostre municipi.
La tarda dels 25
o

18 d’agost:
Mostra de balls
Recepció institucional de les colles
Passejada i festa final

La tarda dels 25, serà la festa que culminarà la part festiva dels 25 anys. En aquest cas, volem fer
una celebració estrictament pensada amb les vincles geganters que tenim els membres de la colla
gegantera i que s’han cultivat al llarg d’aquests 25 anys: padrins, fillols, amics en general.
Una tarda festiva, en clar de solemnitat i reconeixement.

A part d'aquests tres grans blocs que, sens dubte, són els més visibles i representatius, hi ha també
una sèrie d'activitats a tenir en compte i que marcaran el calendari de l'entitat, com ho són:
Setembre 2017 a juny 2018 – Tallers i activitats a les quatre escoles de primària i a l'escola bressol.
Novembre 2017 a juny 2018 – Assajos de música i balls
25 i 26 de desembre de 2017 i 2018 – Quinto de Nadal
23 d'abril de 2018 – Diada de Sant Jordi: venda de llibres i samarretes
Juny de 2018 a maig de 2019 – Sortides arreu del territori català amb en Treball i na Cultura, els
gegants de Catalunya.
16 d'agost – Festa Major de l'Aigua i la Llum: actes tradicionals (Seguici popular de festa major i
Encetada)
Febrer de 2020 – Acollir l'Assemblea General Ordinària de l'Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya (ACGC).

Actes centrals de Ciutat Gegantera (7, 8 i 9 de juny)
Divendres, 07 de juny de 2019
19.30 Hores – Auditori del Centre Cultural d’Els Costals
Pregó institucional de Ciutat Gegantera i concert de les músiques de Castellbisbal
20.45 hores – Sortida des del Centre Cultural d’Els Costals fins a plaça Lluís Companys
Passejada de gegants i inauguració del monument commemoratiu de Ciutat Gegantera
22.30 hores – Sortida des de l’avinguda Pau Casals
Cercastanya, passejada nocturna de la Mulassa amb la xaranga MúsX

Dissabte, 08 de juny de 2019
11.00 hores – Plaça de l’Església
Activitats infantils i xocolatada popular
11.00 hores – Nucli
Oferta de ruta patrimonial pel municipi: Museu de la Pagesia, Museu del Tractor i el nucli
antic. Cal inscripció prèvia.
17.30 hores – Can Margarit i fins la plaça de l’Església
Seguici Popular de Festa Major de Castellbisbal extraordinari i rebuda del Seguici de Sant
Climent de Llobregat

18.30 hores – Plaça de l’Església
Rebuda dels Gegants de Catalunya i mostra de balls de lluïment dels seguicis de
Castellbisbal i Sant Climent
20.00 hores – Casal Cultural i Recreatiu
Sopar popular
21.30 hores – Parc Folch i Torres
Espectacle Manel i Vicenta, vivències d’uns fets reals
00.00 hores – Plaça de l’Església
Nit de concerts amb Hotel Cochambre
Diumenge, 09 de juny de 2019
07.00 hores – Pels carrers de la vila
Matinades de Grallers
09.00 hores – Carrer Major i plaça Catalunya
Plantades de gegants i esmorzar colles
11.00 hores – Pels carrers de la vila
Passejades de gegants
•
Recorregut Llum i Seny: Plaça Catalunya, carrer Pi i Margall, plaça de l’Església, carrer Major,
carrer Orient, carrer Pompeu Fabra i parc Folch i Torres
•
Recorregut Aigua i Rauxa: Carrer Major, avinguda Gaudí, avinguda Pau Casals i parc Folch i
Torres
12.15 hores – Parc Folch i Torres
Espectacle central, acte de traspàs i rebuda del títol de XXXII Ciutat Gegantera de Catalunya
13.15 hores – Centre Cultural d’Els Costals
Tancada dels gegants

PLA DE DIFUSIÓ
Canals de comunicació i disseny
Imatge gràfica
Per l’elaboració de la imatge gràfica, comptarem amb un equip professional.
La proposta concreta de la imatge gràfica del nostre títol és que tot tingui una continuïtat i sentit.
No volem que es faci un logo, posteriorment un cartell, la web, etc. Tot ha d’anar agafat de la mà i
per aquest motiu, es busca la continuïtat comunicativa.
Amb els creadors de la imatge gràfica, també s’ha fet un estudi comparatiu de les diferents imatges
gràfiques de les anteriors Ciutats Geganteres i dels diferents actes de Castellbisbal, per trobar la
manera més dinàmica de trobar la fórmula precisa i original pel projecte, sense perdre de vista la
referència que són els 25 anys del Manel i la Vicenta, gegants de Castellbisbal.
Pàgina web
Seguint la imatge gràfica del projecte, la pàgina web serà el portal de referència de les novetats i
eina de treball per les diferents colles i mitjans de comunicació.
El seu contingut ha de ser bàsic, contundent i molt intuïtiu. Per aquest motiu, els diferents apartats
que es proposen pel web serien els següents:
o
Notícies
o
Història gegants i Ciutat Gegantera
o
Programa
o
Inscripcions: voluntaris i colles
o
Patrocinadors/Mecenes
o
Galeria gràfica: logos, material de suport, etc.
o
Botiga (samarretes, llibres, CD’s...)
o
Contacte
A més, afegir a la plana principal, baner amb enllaç a les xarxes socials i un segon baner amb els
patrocinadors de l’activitat.
Xarxes socials
Utilitzar els perfils actuals de l'entitat i valorar la creació d'específics per a Ciutat Gegantera:
- Facebook: Informarà d’allò més destacat. Primer de tot, s’enllaçaran tots els links d’allò on s’hagi
parlat alguna cosa de la Ciutat Gegantera 2019, ja siguin diaris, reportatges, televisió, blogs, etc.
- Twitter: Serà la xarxa que contínuament informarà tant dels actes que es facin com d’informació
necessària en aquell moment, sobretot per incidències o canvis de planificació a causa, per
exemple, d’una possible pluja. Serà la via directa, acompanyada de les altres, que informarà ”minut
a minut”
- Instagram: Hem de ser conscients tot el que ens permet l’aplicació. Fer publicacions fixades al
mur, 1 o 2 de cada activitat. Stories a destacats que podríem fer-ne 1 per activitat feta o per dia. En
les storiestambé es pot anar informant de la programació i de les colles convidades. Lives,
anunciats amb previsió.

- Youtube: Aquesta xarxa ens permetrà penjar vídeos al perfil ja creat “Colla Gegantera de
Castellbisbal” o si hi hauria la possibilitat de crear-ne un especialment “Ciutat Gegantera 2019”. El
que està clar és que els vídeos haurien d’anar encapçalats per un molinet de pocs segons que fos
igual per tots els vídeos, a no ser que anunciï l’activitat en concret.
Mitjans divulgatius de difusió
S’informarà a diferents mitjans de comunicació, per mitjà de notes de premsa, la realització de
l’esdeveniment de “Ciutat Gegantera”. Mitjans com diaris, televisions i ràdios de pobles i ciutats del
voltant de Castellbisbal, així com també a mitjans més grans, com TV3 i Catalunya Ràdio. També
se’ls pot oferir la possibilitat de venir a cobrir l’acte i que en facin un reportatge o una connexió en
directe.
Material divulgatius de difusió
A banda dels mitjans de comunicació mencionats anteriorment, no ens podem oblidar del suport
físic de comunicació. En aquest aspecte, el diferents materials a realitzar serien els següents:
Cartell de l’activitat
Diferents cartells de activitats complementàries del 2019
Revista de Ciutat Gegantera
APP de l’Ajuntament (Castellbisbal a prop)
Banderoles faroles
Pancartes a diversos espais

Els col·laboradors. Una peça clau del projecte.
PROPOSTA CONCRETA DE COL·LABORACIÓ
Per fer possible la celebració de la Ciutat Gegantera de Catalunya i els actes derivats, a banda dels
fons propis i les col·laboracions de les diferents administracions públiques, volem aconseguir i és
indispensable, la participació activa del món empresarial i comercial de la vila, la comarca, i també
d’àmbit nacional, així com aportacions de particulars. Establim diferents categories segons el nivell
de col·laboració.
GRANS PATROCINADORS. Aquelles empreses que realitzin una col·laboració econòmica >3.000 €
Agraïment:
Presència del logotip en el cartell de la festa. Això implica també:
•
•
•

Portada a la Revista de Ciutat Gegantera
Presència en la publicitat enviada als mitjans de comunicació
Presència en les lones publicitàries

Presència de la marca en un lloc rellevant i fixe de la pàgina web.
Possibilitat de presència de la marca en actes centrals de la celebració de Ciutat Gegantera.
Anunci destacat d'una pàgina a la Revista de Ciutat Gegantera sota la categoria de Gran
Patrocinador, anunciant ser el patrocinador d’un dels següents actes (s’aniran assignant per ordre
de demanda):
•
•
•
•
•
•
•

CERCACASTANYA
SEGUICI POPULAR
ESPECTACLE “Manel i Vicenta, vivències d’uns fets reals.”
NIT DE CONCERTS
RECORREGUT: Llum i Seny
RECORREGUT: Recorregut Aigua i Rauxa
ACTE DE TRASPÀS

Logotip en el díptic de la Trobada Internacional de Gegants Músics.
Presència del logotip al cartell de la Trobada Internacional de Gegants Músics.
Minutatge a la pantalla gran de l'Espectacle Manel i Vicenta, vivències d’uns fets reals.
Presència de la marca en el vídeo resum de la festa.
PATROCINADORS. Aquelles empreses que realitzin una col·laboració econòmica >2.000 €
Agraïment:
Presència del logotip en el cartell de la festa. Això implica també:
•
Portada a la Revista de Ciutat Gegantera
•
Presència en la publicitat enviada als mitjans de comunicació
•
Presència en les lones publicitàries

Presència de la marca a la pàgina web.
Anunci destacat d’una pàgina a la Revista de Ciutat Gegantera.
Menció nom de l'empresa en el díptic de la Trobada Internacional de Gegants Músics.
Minutatge a la pantalla gran de l'Espectacle Manel i Vicenta, vivències d’uns fets reals.
Presència de la marca en el vídeo resum de la festa.
COL·LABORADORS. Aquelles empreses que realitzin una col·laboració econòmica >1.000 €
Agraïment:
Presència de la marca a la pàgina web.
Anunci de mitja pàgina a la Revista de Ciutat Gegantera.
Menció nom de l'empresa en el díptic de la Trobada Internacional de Gegants Músics.
Presència de la marca a la pantalla gran de l'Espectacle Manel i Vicenta, vivències d’uns fets reals.
Presència de la marca en el vídeo resum de la festa.
MECENES. Aquelles empreses que realitzin una col·laboració econòmica >500 €
Agraïment:
Presència de la marca a la pàgina web.
Anunci d’un quart de pàgina de l’empresa a la Revista de Ciutat Gegantera.
Menció nom de l'empresa en el díptic de la Trobada Internacional de Gegants Músics.
Menció nom de l’empresa en el vídeo resum de la festa.
MECENES. Aquelles empreses que realitzin una col·laboració econòmica <500 €
Agraïment:
Presència de la marca a la pàgina web.
Menció nom de l’empresa a la Revista de Ciutat Gegantera.
Menció nom de l'empresa en el díptic de la Trobada Internacional de Gegants Músics.
Menció nom de l’empresa en el vídeo resum de la festa.

PROJECTE DELS
25 ANYS DE LA
COLLA GEGANTERA
DE CASTELLBISBAL
I CIUTAT GEGANTERA
DE CATALUNYA
PATROCINIS

