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Gastronomia. El mític Sheyton reobre
avui després de cinc anys tancat.
Art. La Vinya dels Artistes de Mas Blanch
i Jové incorpora una obra d’Eva Lootz.

entitats cultura popular

SOS dels gegants de Guissona

Campanya de la colla gegantera per trobar persones que vulguin portar les seues set figures || Si
no troben nous membres, es veuran obligats a suspendre la temporada
colla gegantera de guissona

a. guerrero

les claus

❘ guissona ❘ Un dels personatges
més característics del Mercat
Romà de Guissona, que se celebra al juliol, és el gegant Bacus.
Tanmateix, aquesta figura que
representa el déu del vi podria
no sortir en aquesta festa, a la
Trobada de Gegants prevista
per al 8 de setembre i no participar en la desena de sortides previstes per falta de persones que
el portin sobre les espatlles. En
la mateixa situació es troben les
altres sis figures (Roc, Plàcida,
Tieta, Abel, Piteu i Llúcia) de la
Colla Gegantera de Guissona,
que s’ha vist obligada a impul-

Bacus, un dels afectats

z La Colla Gegantera de Guissona compta amb Roc (3,4 metres
i 40 quilos), Plàcida (3,3 metres
i 35 kg), Tieta (tres metres i 32
quilos), Bacus (2,6 m i 34 quilos),
Abel (2,95 metres i 28 quilos),
Piteu (2,4 m i 18 quilos) i Llúcia
(dos metres i 16 quilos).

Una desena de sortides
z Hi ha programades una desena de sortides fins a l’octubre
en poblacions com Agramunt,
Reus i la Seu d’Urgell, a banda
de participar en el Mercat Romà, la festa major i la Trobada
de Gegants de Guissona, entre
d’altres.

“Inviable”

“És inviable, tot i la nostra
voluntat, poder organitzar
la Trobada de Gegants”,
explica David Castellana
sar la campanya Els gegants necessitem ajuda per captar nous
membres.
“En els últims dos anys hem
anat perdent socis perquè se
n’han anat a viure a altres pobles o perquè no poden col·laborar per motius laborals. No som
prou persones per participar en
les sortides o per fer una cercavila”, explica David Castellana,
president i cap de colla.
Davant d’aquesta situació, no
descarten suspendre la temporada. Castellana assegura que
“és inviable, tot i la nostra voluntat, poder organitzar al setembre la Trobada de Gegants

Falta de portadors
z L’entitat explica que no és
obligatori assistir a totes les sortides. “No hi ha problema, cada
persona pot assistir a les que
pugui”, expliquen a la campanya. L’edat mínima és d’11 anys
ja que no té figures per a nens
de menor edat.

Requisits
Imatge dels set gegants de la colla gegantera de Guissona.

o fer la cercavila de la festa
major”.
Les sis figures pesen entre
16 i 40 quilos, mesuren entre
2 i 3,4 metres i “són fàcils de
portar”. Busquen majors d’11
anys amb compromís encara
que, com expliquen a la cam-

panya, cada integrant assisteix
a les sortides que pot, que habitualment són en dissabte a la
tarda o diumenge al matí. La
pròxima està prevista per a l’1
de juny a Agramunt. En les cinc
anteriors que ja s’han celebrat
sols han pogut portar un gegant.

Per accedir a la colla només cal
omplir un formulari i pagar la
quota d’inscripció, de 15 euros,
“que són per a la camisa”, matisa Castellana. Esperen que
aquest SOS doni els seus fruits
i els gegants puguin continuar
ballant.

z Per entrar a formar part de la
colla, els interessats només han
d’omplir un formulari i pagar la
quota d’inscripció de 15 euros.
“No hi ha més despeses ni obligacions”, afirmen.

Contacte
z El correu de contacte és collageganteraguissona@gmail.com i
al 696 532 252 (a la tarda).

p. rodellar

iniciatives certamen

Primera fira sobre economia social a
Lleida els dies 7 i 8 de juny a la Seu Vella
p. rodellar

❘ Lleida ❘ El Turó de la Seu Vella acollirà la primera fira sobre economia social i solidària
(ESS) de Lleida, la Ponent Fest,
els dies 7 i 8 de juny, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu
de les Terres de Lleida. L’ESS
se centra en el cooperativisme
i té com a metes principals la
democratització de la riquesa,
l’autogestió, la sostenibilitat i
prioritzar les persones abans
que el capital.

Divendres, el certamen inclourà en una jornada tècnica
a la sala de la Casa de la Volta
amb la taula redona “La rendibilitat i el valor afegit de les empreses cooperatives socials, la
contractació responsable i Mercat Social”, a partir les 11.00
hores, una sessió de networking
i una altra d’intercooperació.
Dissabte, un total de quaranta expositors situats a la Sala
Gran de la Canonja mostraran
els seus projectes sobre habitat-

ge, lleure, tecnologia, educació i
alimentació, entre d’altres.
Així mateix, durant el dia
també estan previstes xarrades,
tallers, activitats i hi haurà un
servei de restauració amb productes de proximitat. “Volem
mostrar a la ciutadania una manera diferent de fer les coses”,
va explicar durant la presentació un dels tècnics de l’Ateneu,
Marcel Vidal.
L’entrada a tots els actes, xarrades i tallers serà gratuïta.

Presentació del Ponent Fest, ahir a la Seu Vella.

