
 

 

AMPA Escola Montserrat Solà 

Pl. Alocs, 1 
08304 Mataró  

 
 

 
 

1 

Memòria d’activitats de les Comissions de l’AMPA Escola 
Montserrat Solà 

Curs 2016/2017 

 

 

Comissió de Gegantons 

 

 

1. Presentació 

 

La comissió vetlla per mantenir viva i fer més propera la cultura tradicional a través 
dels gegantons, un símbol que representa l’escola. 

Promoure la tasca en equip amb membres de l’escola de diferents edats: acompanyar 
els gegantons, dur-los a les espatlles, tocar el flabiol per fer-los ballar. 

Fomentar la integració i participació en la vida social i cultural del barri i de la ciutat 

 

2. Integrants de la comissió 

 

Coordinador Míriam Vergés 

Integrants Jordi, Eliseu, David, Gemma, Alba, Maria José, Eli 

 

3. Objectius  
 
 Crear un protocol de sortides a diverses cercaviles 

 Fomentar la participació entre diferents franges d’edats dels alumnes nens 
grans (portadors), mitjans (flabiolaires) petits (acompanyants), així com també 
de pares i mestres. 
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4. Activitats i/o projectes duts a terme  

 

1 Cercavila Festes Sant Simó 

Responsable/s Míriam / David 

 

Realització 

Període  29 d’octubre Durada 3 hores 

Dies Dissabte Horari 16 – 19h 

Lloc Barri de l’Havana Monitor  

Núm. Participants 25 Grups Cicle de petits, mitjans 
i grans, AMPA i 
docents 

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

Festes de Sant Simó. Presentació del nou gegantó de la colla  de Geganters de 
Sant Simó i Cercavila pels carrers del barri de l’Havana. 

  

Incidències / Observacions 

Baixa assistència de membres de la comissió però força participació d’altres 
nens de l’escola durant la cercavila. 

Valoració  

Cal repetir-se ja que és una de les dates assenyalades del calendari de festes 
del barri. Convindria aconseguir una més gran implicació per part dels membres 
de la comissió alhora de dur els gegants fins la plantada i després retornar-los a 
l’escola. 
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2 Diada de l'Ensenyament Públic 

Responsable/s Míriam / David 

 

Realització 

Període  19 de març de 2017 Durada 5 hores 

Dies Diumenge Horari 10 – 15h 

Lloc Cercavila ciutat fins al 
Parc Central 

Monitor  

Núm. Participants 50 Grups Cicle de petits, mitjans 
i grans, AMPA i 
docents 

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

Diada de l’ensanyement Públic. Cercavila pels carrers de la ciutat fins al Parc 
Central on es fa la ballada que donen pas a les diverses activitats preparades 
per a l’esdeveniment 

Incidències / Observacions 

Va ser una diada amb molta participació. Es van afegir els músics i donava més 
consistència a la colla. En casos de bona participació, que seria el sempre 
desitjable, van mancar mocadors identificatius de la colla. 

Valoració  

Per la bona acollida que va tenir l’esdeveniment es valora molt positivament 
tornar a participar d’aquesta diada en futures edicions. 

 

3 VII Trobada de gegants del barri de l’Havana 

Responsable/s Míriam 

 

Realització 

Període  11 de juny Durada 3 hores 

Dies Diumenge Horari 10-13h 

Lloc Cercavila barri 
Havana 

Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  
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Descripció 

VII Trobada de Gegants del barri de l’Havana, final de cercavila a la placeta de 
Can Fugaroles (nou emplaçament) on es fa la ballada i entrega de records. 

Incidències / Observacions 

Es mostra compromís per part dels membres de la comissió però finalment pocs 
acudeixen a primera hora. No acudeixen músics. 

Molta gent va acudir amb la nova samarreta de l’escola i donava més cohesió a 
la colla. 

Valoració  

Bona participació durant la cercavila. 

 

4 V Mostra de Gegants i Cultura Popular de Mataró 

Responsable/s Míriam 

 

Realització 

Període  Del 12 al 22 de juliol Durada 10 dies 

Dies 00 Horari  

Lloc Les Esmandies Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

Particiapació a la Mostra de Gegants de les Esmandies 

Incidències / Observacions 

 

Valoració  

Positiva. En un període en que l’escola està tancada els Gegantons poden 
seguir formant part de la vida dels nens i nenes i de la ciutat. 

 

5. Balanç econòmic 

No s’aplica a la Comissió (sense despeses ni ingressos)  
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6. Valoració final del curs 
 
Positiu: la participació dels nens i nenes de l’escola (que no formen part de la 
Comissió) durant les cercaviles. 
 
Negatiu: Haver de dir que no a alguna sortida (com per exemple la de Sant Jordi) 
per la manca de portadors. 

 

7. Objectius pel curs 2017/2018 

 

Document que preparen en Pep i en Dani ha tingut sortida? 

Implicar més l’AMPA – activitats o tallers de capgrossos 

 

 

       Mataró, a 12 de juliol de 2017 

 

 

Míriam Vergés  

Responsable de la Comissió 

 


