Nota de premsa
Terrassa, 23 d’abril de 2014

Terrassa serà la Ciutat Gegantera 2015
L’Agrupació de Colles Geganteres va aprovar ahir la candidatura egarenca

Terrassa serà l’any vinent Ciutat Gegantera, acollint l’esdeveniment més important
del calendari geganter de 2015. L’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya va
fer públic ahir l’escrutini de les votacions de les colles membres de l’entitat. El
resultat va ser d’un 87,9% de vots favorables a la candidatura presentada per la colla
Geganters de Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
Com a Ciutat Gegantera, Terrassa acollirà la major trobada de colles geganteres de
l’any, que se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de setembre de 2015. La xifra de colles
participants en aquesta cita podria superar el centenar. Al llarg de tot el cap de
setmana se succeiran les plantades, ballades i altres activitats, amb la cercavila de
diumenge i l’acte de traspàs de ciutat gegantera com a plat fort de la trobada.
A més, durant tot l’any els Geganters de Terrassa seran els portadors dels gegants
propis de l’Agrupació, En Treball i Na Cultura. Al llarg del 2015, la colla local ballarà
aquests gegants a les poblacions que ho requereixin, ja sigui en festes majors o
altres esdeveniments. La previsió és que aquest compromís comporti per als
Geganters de Terrassa unes 5 o 6 sortides més de les habituals. Completant el
programa de Ciutat Gegantera, la colla local organitzarà diferents activitats al llarg de
l’any com ara xerrades o exposicions.
L’Ajuntament de Terrassa va aprovar al ple ordinari del passat mes de gener donar
suport a la candidatura de Terrassa com a Ciutat Gegantera 2015 i, en cas que fos
acceptada la candidatura, aportar els recursos municipals necessaris per a
l’organització dels diferents actes i la seva difusió.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, el
president dels Geganters de Terrassa, Albert Trenchs, i el cap de colla, Santi
Serrano, s’han felicitat per l’aprovació de la candidatura terrassenca i fan una crida a
les entitats, empreses i a la ciutadania a donar suport a aquesta fita, que comportarà
per a Terrassa beneficis tant per la dinamització comercial que suposarà l’atracció
de públic com per la projecció exterior de la ciutat.
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El 2015 serà el 30è any que hi ha una Ciutat Gegantera de Catalunya. L’efemèride
coincidirà amb el 165 aniversari dels gegants vells i el 65 aniversari dels gegants
nous.
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