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ACTA COMISSIÓ FESTIVI

Data Divendres 03/03/2021

Hora 19:00-19:45 h

Lloc Meet

Assistents Jessica, Bea, Carles, Gina, Fina, 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

Des de DDGGS es plantegen vincular la figura de la Sagrerina a l’etapa

infantil de deixar el xumet. La idea és fer dos actes l’any on els infants

puguin portar el xumet a La Sagrerina (per Reis i per les Festes de la

Primavera. Fer una especie d’espectacle amb unes danses.

S’explorarà la possibilitat de que l’Àngels Casas faci una cançó per a

l’ocasió que es pugui fer servir sempre durant aquest acte.

Es vol fer un certificat per entregar als infants quan portin el xumet.

La primera acció que es vol fer és durant les Festes de la Primavera.

Es comenta de generar complicitat amb les escoles bressols i fer cartells i

díptics per penjar-los a les escoles i a pediatria del CAP.

2. Festes de la Primavera

Està pendent de saber quin format tindran les festes aquest any. Se sabrà

en la futura reunió de la comissió de festes convocada el dia 9 de març.
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Des de DDGS a part del projecte del Xumet volen fer una exposició a la

Torre de dracs amb una xerrada complementària. També es plantegen fer

una exposició de capgrossos de les escoles del barri.

Per acabar la festa també plantegen un piromusical.

3. Altres activitats

Sant Jordi:

- Presentació del llibre de gegants

- Mural amb roses fetes pels veins

Assaig obert de Sagresamba

Corpus:

- Catifes amb serradures tintades.

La llegenda del drac volador:

- Editar un altre vídeo per la videoteca popular (amb ombres xineses).

El redactat del conte se n’encarrega DDGS i el muntatge audiovisual

entre tota la comissió.

Dibuixos de les bèsties per ser pintats i Story cubes del bestiari de La

Sagrera.

4. Subvenció

Ha sortit una subvenció de la Generalitat. Es decideix presentar-nos per

poder cobrir les despeses d’un cicle de concerts de música d’arrel / popular /

folk.

Entre els membres de la comissió es farà una llista de propostes.
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Per tal de dotar de contingut les festivitats i amb ganes de

popularitzar aquest coneixement que actualment s’ha perdut, ens marquem

l’objectiu d’anar generant un recull de l'origen i curiositats de cada festivitat.

Es generarà un Excell on recollirem totes les dates assenyalades (Aquelles

conegudes i les menys conegudes) ni anar afegint particularitats sobre

cadascuna d’elles.


