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L’AGRUPACIÓ INFORMA 
 
 
 
Full Informatiu 
 

La nostra jove Agrupació ja te coses per a contar, per tant s’ha cregut 
convenient que en un principi i amb una periodicitat  bimensual, apareixi 
aquest full que donarà a conèixer la vida dia a dia de l’Agrupació.  

Tots els Geganters que tinguin alguna cosa que fer saber poden 
adreçar-se a la redacció del full  i enviar tot allò que es vulgui comunicar al 
correu de l’Agrupació que és gegantsdebalears@hotmail.com. Tots els 
articles o comunicats que es rebin es publicaran al full íntegrament. 
 
 
 
 
Reunions 
 

Com tots sabeu el passat dia 30 d’octubre va tenir lloc a Sant Lluís 
de Menorca la primera reunió de la recent estrenada Agrupació de les Illes 
Balears. Aquesta reunió es va dur a terme tal i com havia comunicat el 
President  a les festes de Sant Lluís quan es varen entregar els estatuts a les 
colles de l’Illa de Menorca; així mateix, la primera reunió que es va 
realitzar a Mallorca es va celebrar a Inca el dia 4 de novembre. 

 A les dues reunions es van tractar mateixos punts de l’ordre del dia a 
excepció de l’aprovació del Reglament de Règim Intern que s’aprovà a 
Menorca.  
D’aquesta manera els dos documents importants que han de regir la nostra 
Agrupació (Estatut, que es va aprovar anteriorment a Mallorca i  Règim 
Intern a Menorca) s’han duit a aprovació una a cada Illa. A partir 
d’aquestes dues reunions s’aniran celebrant rigorosament en caire rotatiu 
sempre que sigui possible una a cada Illa.  



 
 
Gegants Illes Balears 
 
Continuen les gestions per a poder tenir als nostres Gegants dins les 
comunicacions informàtiques tal i com és va comunicar a les distintes 
reunions seguint amb l’idea de poder tenir, si és possible, al principi de 
l’any 2005 una pàgina a internet on es pugui consultar tota la vida de la 
agrupació així com l’historia de cada un dels nostres gegants. 
 
Calendari de Trobades i Festes 2005  
 
 
Segons l’acord duit a terme tant a la reunió de Menorca com a la de 
Mallorca s’ acordar tenir un calendari de les distintes trobades i festes on hi 
participin els gegants. Recordau que heu d’enviar les dades de la festa o 
trobada abans de dia 31 de desembre. 
 
 
 
Escut per a l’Agrupació 
 

Totes aquells que vulguin col·laborar en la realització d’un Escut ho 
poden fer enviant els seus dissenys al nostre correu electrònic, 
gegantsdebalears@hotmail.com.  

Tots els dibuixos rebuts seran posats a la consideració de totes les 
colles per tal que la més votada passi a ser l’Escut oficial de la nostra 
Agrupació.  

El termini de presentació acaba el dia 31 de desembre. Les persones 
que vulguin participar-hi han de tenir en compte que l’escut ha de ser 
identificatiu del món geganter així com de les nostres illes  i s’ha de 
procurar que sigui un Disseny de fàcil  reproducció tant en blanc i negre 
com en color.  
 
Agraïment 
 
 
Des de la presidència de l’Agrupació s’han enviat dos escrits als 
Ajuntaments de Sant Lluís i d’Inca per tal d’agrair als Batles la deferència 
per haver deixat els locals per a poder dur a terme la reunió tant a Menorca 
com a Mallorca. 
 
 



 
Finançament butlletí 
 
 

Si coneixeu alguna empresa que estigui interessada en pagar les 
fotocopies d’aquest butlletí a canvi de la cunya publicitària que apareixerà 
al final, posau-ho en coneixement de la secretaria de  l’agrupació. 

Seria interessant que poguessin aparèixer distintes empreses dels 
diferents municipis on hi hagi gegants per tal de fer publicitat del propi 
municipi, si bé no es condició que n’hi hagi ja que el que realment ens 
interessa als geganters és tenir aquest medi de comunicació per tal de que 
estiguem informats i, a la vegada, expressar la nostra opinió. 
 
 
 
COL·LABORACIÓ 
 

 

 
 
 
 
 
 

dóna aquí la teva opinió 
 

participa amb el full informatiu 



 
Agrupació gegantera de Catalunya 
 

El proper dia 27 de novembre l’Agrupació de Colles Geganteres de 
Catalunya celebra la seva Assemblea General. Com és habitual es celebra a 
la ciutat gegantera que a l’Any 2004 és EL PRAT DE LLOBREGAT. En el 
transcurs de la mateixa està previst que es comuniqui oficialment la 
constitució de la nostra Agrupació.  

Una vegada conclosa l’assemblea, de la qual sortirà elegit un nou 
president de l’A.C.G.C., serà quan es començaran les relacions entre 
Catalunya i Balears amb la finalitat d’establir els vincles d’unió entre les 
dues agrupacions ja que nosaltres, tal i com hem parlat en les nostres 
reunions, hem de mantenir sempre la nostra entitat illenca. 

 
 
Govern de les Illes Balears 

 
Tal i com es va informa a les reunions, una vegada registrat l’Estatut 

a la Conselleria de Presidència, s’està a l’espera de mantenir la primera 
reunió amb la Direcció General de Cultura per tal de començar les 
relacions i col·laboracions entre nosaltres i el govern. 

 
 
 
 

 
 
 

Aquest butlletí ha estat possible gràcies a  
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