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Breu resum històric:

El 1995 els veïns del barri de la Verneda van estrenar els primers gegants
d’aquest barri de l’antiga vila de Sant Martí de Provençals.
Els gegants, anomenats per elecció popular Dolça i Martí, representen una
parella de moliners en record de la gran quantitat de molins que antigament hi
havia en aquesta zona.
El 1998 l’artesà Xavier Jansana fa els gegants de nou, amb una escultura i
proporcions més acurades. Des d’aleshores es conserven les dues parelles.
El gegant, de nom Martí, fa 3,40 metres d’altura i pesa 42 kg., la geganta, de
nom Dolça, fa 3,45 metres d’altura i pesa 41 kg.
Entre els anys 2005 s’han anat incorporant figures l’imaginari popular de la
colla. Concretament s’han realitzat 2 gegantons, la Cristi i l’àvia Martina i un
capgròs, l’Albert.
Els gegants de la Verneda de Sant Martí celebrem la seva trobada dins la
Festa Major de la Verneda, per la festivitat de Sant Martí, durant la primera
quinzena de novembre, tanmateix, també participen en d’altres activitats com la
Festa de Primavern, les Festes de la Mercè o d’altres actes d’animació i
cercaviles de les festea majors dels barris veïns.

Objectius de l’entitat:
Els objectius de la Colla Gegantera de la Verneda – Sant Martí es poden
resumir en tres que s’expliquen tot seguit:
•
•
•

Fomentar la cultura popular catalana
Actuar com a agent de dinamització de la participació a les activitats
populars del barri de la Verneda – Sant Martí
Fomentar la convivència, solidaritat i cohesió social de la ciutadania

Promoure la cultura popular catalana
Com a entitat vinculada a la cultura popular catalana, un dels principals
objectius de la Colla Gegantera de la Verneda – Sant Martí és promoure
activitats pròpies dels gegants i capgrossos com la participació en festes
populars. També és un objectiu de la colla realitzar activitats per apropar
aquesta tradició catalana al conjunt de la ciutadania.
En aquest sentit val a dir, també, que la colla forma part de la Coordinadora de
Gegants de la Ciutat de Barcelona.

Dinamitzar les activitats populars del barri
Com a entitat vinculada estretament a un territori concret com és el barri de
Sant Martí de Provençals i també al barri de la Verneda, la colla té com a
objectiu contribuir a la dinamització associativa del barri. Per aquest motiu
participa activament a la Coordinadora d’Entitats del Barri.
A part d’això cerquem donar suport a totes aquelles iniciatives populars en les
que la colla gegantera pugui contribuir i també es cerca la màxima participació i
vinculació amb altres entitats, equipaments i serveis del barri, especialment els
de caire cultural, educatiu i cívic.

Fomentar la convivència, solidaritat i cohesió social
Com a entitat, també tenim l’objectiu de promoure la convivència, solidaritat i
cohesió social. Aquest objectiu es dur a terme, fomentant que ningú quedi
exclòs de les activitats on participen els gegants. Tots els actes que
s’organitzen són gratuïts i les activitats es tenen en compte per tal que tots els
col·lectius i edats hi puguin participar.

Matins infantils:
Durant l’any 2012 s’ha continuat la col·laboració amb el Centre Cívic Sant Martí
per preparar l’activitat dels matins infantils. L’objectiu de l’activitat és crear una
oferta d’activitats per a infants al barri i on participin les entitats, en aquest cas
els Gegants de la Verneda – Sant Martí, amb la col·laboració del Centre Cívic.
El format de l’activitat consisteix en dues parts. La primera part, de 11 a 12 del
matí l’organitza la Colla Gegantera de la Verneda – Sant Martí i consisteix en
activitats vàries relacionades amb els Gegants (manualitats, jocs, percussió,
ball de gegants, etc.). La segona part l’organitza el Centre Cívic i consisteix en
espectacles dirigits als nens i nenes.
L’assistència als matins infantils és d’uns 150 persones de mitjana, i una
tendència creixent.
Durant l’any 2011 s’han realitzat cinc matins infantils

Tallers de capgrossos:
Per tal d’implicar les AMPAs de les escoles del barri des de l’any 2010
s’organitzen tallers de capgrossos a les escoles. L’any 2009 van ser 4 escoles
que hi van participar i l’any 2011 en varen ser 7.
Els taller de capgrossos s’organitzen en tres fases:
• La primera fase de difusió es fa a la pròpia escola. Per part de la Colla
Gegantera, si és possible, s’hi porta algun Gegant o gegantó per a
facilitar la difusió de l’activitat.
• La segona fase és el desenvolupament del taller de capgrossos. Els
gegants hi participem oferint assessorament als pares de com realitzar
els capgrossos, que es fan amb bosses de paper o capses de cartró.
• La tercera i última fase és la participació de les famílies al cercavila de
Festa Major.
(Veure document adjunt amb la descripció de l’activitat)
A part dels tallers de capgrossos a les AMPAs, la Colla Gegantera també ha
organitzat un taller de capgrossos obert a tot el barri on participen diverses
famílies. El taller es va dur a terme el dia 23 d’octubre al Centre Cívic Sant
Martí.

Cercavila de Festa Major:
Durant la Festa Major de la Verneda – Sant Martí, la Colla Gegantera organitza
la Cercavila de Festa Major. L’acte es va realitzar el dissabte dia 5 de
novembre durant tot el matí. Aquest any 2011 hi han participat les entitats
següents:
• Colla Gegantera de la Verneda – Sant Martí
• AMPA Bac de Roca
• AMPA Els Horts
• AMPA Verns
• AMPA els Porxos
• AMPA Adela de Trenquellón
• AMPA Sant Francesc
• Escola La Pau
• Casal Residència de la Gent Gran de la Verneda
• Batucada dels Diables de Sant Boi
• Castellers de Barcelona
• Petit Ballet de Barcelona
L’acte va comptar amb la col·laboració del projecte “Temps de barri” de
l’Ajuntament de Barcelona

Participació en cercaviles d’altres festes:
La Colla Gegantera de la Verneda – Sant Martí ha participat en 4 cercaviles
durant l’any 2011:
• Carnestoltes, el 5 de març
• Festa Major de Poblenou, el 18 de setembre
• La Mercè, el dia 24 de setembre
• Festa Major de Sant Andreu del Palomar, el dia 27 de novembre

Campionat de futbolins:
Dins dels actes de la Festa Major de la Verneda – Sant Martí es va celebrar el
V Campionat de futbolí, amb la participació d’unes cinquanta persones, la gran
majoria públic adolescent i jove (entre 18 i 30 anys).
L’acte es va realitzar, malgrat la pluja, sota els porxos del Centre Cívic Sant
Martí el divendres 4 de novembre.

PrimaVern:
La Colla Gegantera de la Verneda – Sant Martí va participar a les festes de
PrimaVern, concretament al matí infantil que es va organitzar conjuntament
amb els equipaments infantils del barri.
L’acte es va dur a terme el dissabte 14 de maig

Tallers de percussió:
L’any 2011 es va continuar realitzant el taller de percussió amb la col·laboració
de l’Institut Infanta Isabel. Per tal de dur a terme el taller de percussió es va
signar un conveni de col·laboració amb l’Institut pel qual la Colla Gegantera
cedeix els seus instruments de percussió (10 instruments) i fomenta la
participació dels participants del taller a les activitats que organitza. Per altra
banda l’Institut facilita la contractació d’un formador per tal de realitzar el taller i
realitza el taller a les seves instal·lacions.
Actualment hi ha uns 10 adolescents inscrits al taller i que assisteixen
regularment a les activitats que organitzen els Gegants.

