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ACTA COMISSIÓ FESTIVITATS I TRADICIONS

Data Divendres 01/04/2021

Hora 18:00-20:00 h

Lloc Meet

Assistents Jessica, Carles, Arnau, Óscar i Carla

Ordre de

l dia

1. Projecte Xumet Sagrerina

2. Festes primavera

3. Futures activitats

4. Subvenció Cultura popular Generalitat

Acords i

temes

tractats

1. Projecte Xumet Sagrerina

Fem un pluja d’idees per traspassar-la a les responsables de DDGS que

estan gestionant el projecte.

Organització;

Proposem que l’aforament sigui de 5 famílies simultànies. El format de l’acte

s’adaptarà al nombre de passes que s’hagin de fer.

Les famílies s’hauran d’inscriure a la web de la Torre

Comunicació;

Es proposa fer cartell i missatge per whatsap amb el cartell i la cançó de

l’Àngels

Es passarà als següents espais:

La Xalesta

Escola Romany

Escola Bressol Icaria

Mamateca

Miau

Ecotribu
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2. Llegenda del drac volador

La llegenda ja està escrita. Les ombres també gairebé estan totes.

Queda pendent marcar un dia per gravar.

Es representarà el dia 24 d’abril a  les 12 h

Es proposa fer dos passes a les 12 i 12:30 h

Quedem el dijous 8 d’abril per fer la gravació del conte.

Es passarà la llegenda pel grup de whatsap i s’anirà decidint qui fa cada

personatge

3. Corpus

DDGS té intenció de fer una catifa. Es planteja de fer una com a  Federació

de forma col·lectiva fent partícpes a totes les entitats. També convidar a

altres del barri.

Enviarem un email a les entitats per veure qui s’apuntaria. Quan sapiguem

quanta gent s’anima mirem quin format fem.

Es planteja fer-ho a la sala polivalent el dissabte 5 de juny i “destrossar-la” el

diumenge 6 de juny

La Carla envia un email com a Tradifest a la resta d’entitats i la resta

d’entitats de la comissió anima de forma més directa a les entitats.

4. Festes de la Primavera

Des de comissió de festes es demana que utilitzem #FestesLaSagrera

Es posaran totes les activitats a la web i es farà difusió via xxss.

Potser es farà alguna cartell per penjar-los a equipaments culturals i

comunitaris.

Des de la Comissió de festes es proposa dissabte al matí fer una mostra

d’entitats.

Si es pot es muntarà un envelat a la plaça de les rates amb control

d’aforament.

Es proposa fer un mural col·lectiu amb les diferents entitats. Preguntar a les

entitats de la Federació qui hi voldria participar

La Jessica ens passarà un escrit per fer-ho arribar a les entitats.
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