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1- INTRODUCCIÓ.
La Colla gegantera de Blanes es va crear l'any 1992. És una entitat sense ànim
de lucre amb el compromís d’ajudar a mantenir, enriquir i exportar la cultura
gegantera i popular del nostre país, i de la societat blanenca en particular. Els
gegants són patrimoni cultural de Blanes que la representen allà on van.

1.1- ELS OBJECTIUS GENERALS DE LA COLLA, ESTIPULATS
ALS NOSTRES ESTATUTS SÓN:
1- Difondre la tradició gegantera.
2- Participar a les festes populars d'arreu.
3- Participar i promoure activitats culturals dins de l'entorn infantil i
juvenil del municipi de Blanes.
La Colla gegantera de Blanes ha recorregut carrers i places de molts pobles i
ciutats de Catalunya. També s'han fet algunes incursions fora de les nostres
terres (Ardales, França..). Hem divulgat la cultura popular i hem fomentat la
participació de la gent de Blanes (petits i grans) en l’activitat gegantera.
Hem participat en trobades geganteres d’arreu de Catalunya, i potenciant el
TREBALL EN XARXA, hem col·laborat en les festes de Blanes (Festa Major,
Festa dels Copatrons i dels barris), organitzant dinou trobades geganteres
a Blanes i col·laborant amb diferents entitats culturals, educatives i socials de
la nostra vil·la (CAU, ES VIVER, AMPAS, ESCOLES, AA.VV....) per tal
d'apropar el mon geganter als diferents barris i entitats de Blanes.
L’any passat es va dur a terme el projecte del "CONTE GEGANT", dins dels
actes del 25è aniversari de la Colla Gegantera, realitzat pels alumnes de
totes les escoles públiques de Blanes; és un exemple clar del nostre interès
de treballar en xarxa, amb la intenció d'apropar-nos als infants del centre vil·la i
de la resta de barris de Blanes.
Totes les activitats, que s'han pogut realitzar durant aquests anys, han estat
fruit de l’esforç i el treball absolutament altruista i desinteressat de tots els que
han estat membres i simpatitzants de la Colla. Aquests, al llarg d'aquests
anys, s'han trobat sense el suficient suport institucional, MALGRAT QUE
ELS NOSTRES GEGANTS PROMOCIONEN BLANES.
Un dels àmbits de treball per aconseguir els objectius de la Colla és el
relacionat amb el grup de músics de la Colla gegantera, fidels acompanyants
dels nostres gegants en totes les seves sortides.
Des de l'any 2013, es va apostar per millorar la qualitat dels nostres músics. En
aquells moments els grallers i percussionistes que tenia la Colla eren joves
amb pocs coneixements musicals on hi havia més bona voluntat que
coneixença musical. Es va buscar un professor per possibilitar la millora
dels coneixements musicals dels nostres músics, qüestió aquesta que es
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va aconseguir programant dies d'assaig setmanals i amb l'ampliació de peces
musicals del nostre repertori.
Amb el canvi de músics que hem tingut darrerament, amb músics menors de
16 anys, la consolidació de les classes de música amb aquest professor, ha
permès formar als nous músics que tenim.
A més de la formació musical dels nostres músics, cal millorar i renovar
els instruments musicals de la Colla, el que ens ha fet creure convenient
donar continuïtat al projecte ja presentat a la 2a edició de Diners al carrer, a fi i
efecte de poder aconseguir ajut en les despeses per renovar el material
musical de la Colla.

2- PROJECTE:
“MILLORAR ELS INSTRUMENTS DE LA COLLA GEGANTERA
DE BLANES.”
2.1 JUSTIFICACIÓ.
El material i instruments musicals que disposa la Colla Gegantera s'ha de
renovar. La situació econòmica de la Colla ha fet prevaldre altres despeses
abans que renovar el material del grup de músics. Això ha provocat en alguns
moments no poder assumir a nous membres, en no tenir instruments per
assajar, si no els portaven ells mateixos.
La manca d'ingressos econòmics fixes de la Colla Gegantera fa que
subsisteixi dels diners que pot aconseguir de subvencions de l'administració, de
col·laboracions que aconsegueix en la seva participació a les festes de barri,
dels diners que pot aconseguir de les parades de Sant Jordi i Sant Tomàs, i de
la gestió de barres de begudes que en algun moment hem muntat (festa dels
Copatrons del 2016, festa del 25è aquest 2017 i anteriorment de la barra de
begudes de l'Ensorra't).
El total d'aquests ingressos econòmics és insuficient per poder assumir les
despeses de:
a- Trasllat dels gegants amb vehicles de lloguer a altres poblacions, i
participar en trobades geganteres que després ens asseguren la seva
assistència a la nostre trobada gegantera.
b- El cost del professor de música.
c- Les despeses de manteniment de les nostres figures i instruments.
La manca de suficient suport econòmic i logístic per part de l'administració
municipal fa que hàgim de comptar amb la bona voluntat i predisposició dels
membres de la Colla gegantera i simpatitzants per poder mantenir les activitats
dels gegants durant l'any. Però això no és suficient.
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La utilització de figures i instruments ocasiona el seu deteriorament i no s'han
pogut renovar, arranjar suficientment o pal·liar aquest deteriorament per la
manca de fons econòmic destinat a aquest efecte.
És per aquests seguit de raons i en conèixer la possibilitat de poder participar
a la 3a convocatòria de “DINERS AL CARRER” que us presentem aquest
projecte.

2.2 OBJECTIU.
“Adquisició de material
Blanes.”

musical de la Colla gegantera de

L’any 2017 es va produir canvi de Junta a la Colla gegantera de Blanes; això ha
suposat que els fill@s dels integrants de la Junta també han deixat de ser
músics de la Colla. És per això que ens hem quedat sense alguns instruments
que, tot i així, si hem intentat recuperar. Al setembre reprendrem les classes de
gralla i percussió, amb la incorporació de nous músics a la Colla gegantera. És
per això que necessitem adquirir instruments.
Aquest any, tot celebrant el 26è aniversari de la creació de la Colla
Gegantera de Blanes, volem renovar el material musical durant el darrer
trimestre de l'any 2018.

2.3 MATERIAL NECESSARI A RENOVAR O ADQUIRIR
Seguidament fem el llistat del material que creiem oportú adquirir per tal de
donar continuïtat a la secció de música, amb la incorporació i formació de nous
grallers.
- Gralles seques complertes amb funda.............................................................6
- Canyes gralla de recanvi.................................................................................12

2.4 PRESSUPOST DEL COST D'AQUEST MATERIAL
MATERIAL
Gralla SANS complerta
Funda gralla
Canyes gralla recanvi

QUANTITAT
6
6
12
TOTAL

COST
535,54€
93,72€
91,48€
872,10€

S’adjunta pressupost de VIÑAS & MORON SL, Blanes

3. INGRESSOS PREVISTOS :
3.1 AJUNTAMENT
L'Ajuntament de Blanes ens dona cada any 300€ per la nostre participació a
la Festa Major.
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L'Ajuntament també ens va facilitar les infraestructures que vàrem necessitar
en l'acte central del 25è aniversari a la Plaça dels Dies Feiners (escenari, servei
de so i llum, cadires i taules).
Tots els grups musicals i entitats que varen participar l'acte central del 25è
aniversari ho van fer de forma gratuïta el que va fer possible realitzar amb
molt bona assistència de públic.
3.2 AJUTS DEMANATS
S'ha sol·licitat subvenció:
- La sol·licitada a l'Ajuntament de Blanes per les despeses fetes durant
l'any 2017.

4- PROPOSTA:
Per aconseguir nous instruments que facilitin l'aprenentatge de tocar la
gralla a nous membres de la Colla Gegantera us sol·licitem poder beneficiarnos del 70% del pressupost presentat. Això facilitaria la disposició de nous
instruments per tal de possibilitar que nous membres puguin iniciar-se en
l'aprenentatge de la gralla i la percussió.
La Colla gegantera de Blanes es compromet a destinar la col·laboració
sol·licitada al projecte presentat i executat abans de finalitzar l'any 2018.

Blanes, 29/06/2018
Ramon Sànchez Navarro
Vocal de la Colla Gegantera de Blanes
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