
ESTATUTS COLLA DE GENGANTERS 
EL MES PETIT DE TOTS:

NOM DE L’ENTITAT: 
Colla de Geganters El més petit de tots. Donat que la colla està 
constituida per famílies i treballadors de l’escola Lola Anglada de 
Badalona i un dels personatges més rellevants dins l’obra d’aquesta gran 
escriptora i il·lustradora és “El més petit de tots” va semblar oportú que 
la colla portés aquest nom.

LOGOTIP DE L’ENTITAT.
Hem escollit la fotografia del nostre gegantó per representar el 
personatge  que dóna nom a la colla , per ser també un símbol 
representatiu de l’escola i molt vinculat a la nostra cultura i identitat 
catalana.

PERSONALITAT JURÍDICA DE L’ENTITAT:

La colla de genganters El més petit de tots té personalitat jurídica pròpia 
i no depèn de cap organisme públic o privat.

FINALITATS I OBJECTIUS DE L’ENTITAT

   1.- Procurar pel desenvolupament, perfeccionament, conservació i 
coneixement arreu de Catalunya de la cultura gegantera,  present des de 
temps inmemorials en les tradicions i costums del nostre país.
   2.-  Recolzar, dins les nostres possibilitats totes les trobades de gegants 
i actes similars que es realitzin.
   3.- Promocionar tota mena d’activitats socio-culturals que tinguin a 
veure amb l’activitat de l’associació.
   4.- Col·laborar amb altres entitats per al millor assoliment dels fins 
proposats.



   5.- Mantenir la cooperació i cohesió amb altres colles de geganters i 
grallers.
   6.- Procurar i vetllar per una bona convivència entre persones de totes 
les edats.
   7.- Organitzar activitats socio-culturals , participar i col·laborar en 
d’altres edeveniments que es puguin cel·lebrar en motiu de festes majors 
i diades assenyalades, tan dins com fora de la nostra ciutat.
   8.- En queda exclòs l’ànim de lucre i cap membre de la colla farà un 
mal ús de les seves responsabilitats dins de l’associació, entenent-se 
doncs que cap persona ,membre de la colla, treurà un benefici propi de 
les activitats i  relacions  que es generin.

L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’ENTITAT

L’àmbit territorial de l’associació correspon a Cataluny, però les seves 
activitats es poden estendre a tots el territoris de cultura i parla catalana, 
Aixa com arreu on es porti el món geganter.

ANY DE FUNDACIÓ DE L’ENTITAT.

L’entitat es va constituir  el maig del 2008, any en que vàrem participar 
amb els postres dos gegants al “BADAGEGANTS” de la nostra ciutat.

SEU ADMINISTRATIVA

CEIP  Lola Anglada. C/ Jacinto Benavente nº 13. 08911 Badalona

SEU SOCIAL 

CEIP Lola Anglada. C/ Jacinto Benavent nº 13 , 08911 Badalona



ADREÇA ELECTRÒNICA DE L’ENTITAT

Geganters.el.mes.petit.de.tots°gmail.com

PÀGINA WEB DE L’ENTITAT

Blog AMPA CEIP Lola Anglada de Badalona

FIGURES DE LA COLLA

Dos gegantons: El més petit de tots i la Margarida
Quatre Caps grossos: la Mariona, el Dimoniet, en Pitu, i en Barretina.
Un drac de rua.

UNIFORMITAT

Samarreta blanca amb la fotografia del gegant El més petit de tots i nom 
de la colla  (logotip), mocador vermell amb la silueta del logotip en 
negre, pels nens pantalons verds tipus pirata. ( Els adults i canalla  gran 
poden  dur texans blaus o pantaló verd) . El calçat ha de ser: còmode, 
flexible, sense talons, i lligat.  Es recomana per la canalla  calçat esportiu.

MEMBRES DE LA COLLA

Geganters Actius
Geganters de suport
Portadors dels caps grossos
Grallers
Percusionistes



LA MÚSICA:

Instruments i música tradicional també són temes a valorar i a tenir en 
compte per la nostra entitat.. L’objectiu  no només és fer ballar bé els 
gegants sinó poder dur a cercaviles i ballades la música apropiada.
Així doncs la membre de la Colla Mònica Palao va crear i arranjar un 
ball amb música pròpia per fer ballar els nostres caps-grossos i gegants.
El nostre objectiu és ampliar el repertori i crear noves coreografies.

FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT.

El funcionament de la  colla és majoritariament  asambleari i es prenen 
decisions sobre els diferents assumptes que ens puguin afectar reunits en 
Asamblea i per votació. Tots els membres de la colla formen part de 
l’assamblea per dret propi, irrenunciable i en igualtat absoluta.
Les encarregades de dur a terme els acords presos en les assamblees són 
dues juntes: una junta tècnica i una junta directiva que l’Assamblea 
escollirà d’entre els seus membres un cop cada 4 anys.. El president de 
l’entitat també ho és de la junta directiva. Ambdues juntes estan 
obligades a mantenir periòdicament informats als membres de la colla de 
les tasques realitzades.
        Junta directiva: S’ocupa de l’administració de la colla i està formada 
per un president, un vicepresident  (o més) ,un secretari i un tresorer.
        Junta tècnica. S’ ocupa de la coordinació de les àrees de treball, 
formació de carregadors, aprenentatge de balls, música. Està formada per 
un cap de colla i un cap de música.

En asamblea del 26 de Febrer del 2009 van quedar constituides les dues 
juntes amb la següent distribució de càrrecs:
        Presidència: Núria Silvestre Piedrafita
        Vicepresidència: Mònica Palao Pladevall
        Tresoreria: Sílvia Sánchez Alvarez
        Secretaria: Mar Alonso González
        Cap de Colla:  Núria Silvestre
        Cap Música: Mònica Palao
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