Federació Torre de la Sagrera
Berenguer de Palou 64-66
08027 Barcelona
G-67020008

ACTA COMISSIÓ FESTIVI
Data

Divendres 24/01/2021

Hora

18:00-19:20

Lloc

Meet

Assistents

Ordre de
l dia

Acords i

Jessica Quesada, Bea Avís, Carles Fortea, Gina Montesinos, Arnau
Cristóbal, Carla Fontanella.

1. Hivern 2021
2. Calendarització anual i subvenció 2021
3. Comunicació interna i externa

1. Hivern 2021

temes
tractats

Carnestoltes:
Es realitzarà un taller de costura a màquina dirigit a fer disfresses infantils.
La proposta és per a persones que tinguin certs coneixements i tinguin
ganes de fer la seva pròpia disfressa. Les dues sessions aniran a càrrec del
Guillem Amorós.
Es planteja de fer un contacontes al voltant de la Història del Carnestoltes i
la Vella Quaresma. S’acorda que es farà un vídeo que sigui l’inici d’una
videoteca de contes al voltant dels orígens de la cultura popular.
2. Calendarització i subvencions
Mentre estem en la situació de pandèmia i no puguem recuperar l’activitat
habitual del cicle Tradifest es plantegen algunes propostes de cara a
mantenir l’activitat en format virtual o d’activitats culturals estàtiques
(xerrades, concerts, espectacles…)
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Algunes d’aquestes activitats que es tindran en compte dins de la subvenció
2021 són:
-

Videoteca de contes al voltant els orígens de la cultura popular

Enregistrar contes amb diferents formats: mans passant la pàgina,
teatralitzats, titelles, dibuix en directe… Buscar diferents formats atractius
per a fer arribar el coneixement de la cultura popular a tots els públics.
Cal anar amb compte amb els drets d’autor i assegurar-nos de tenir-los si
surten les il·lustracions del llibre.
De cara a fer recerca de contes i diferents models de representació es
crearà un Excel on puguem anar recollint títols i propostes de treballs
manuals.
-

Racons ocults de la cultura popular

Canviar el format. Treure’l de l’oferta de tallers i plantejar-lo com una
activitat.
La primera serà al voltant de la de sexualització de les cançons infantils
populars.
També es planteja una sobre jocs tradicionals desconeguts.
S’acorda fer un doble format; presencial i virtual
-

Festes de primavera

Exposició de les Festes al carrer en col·laboració amb el Centre de
documentació de La Sagrera
-

Dia Internacional de la dansa.

Mostra de danses tradicionals i esbarts. Buscar la complicitat amb l’Esbart
L’Estel.
-

La Dona dels nassos.

Parlar amb l’ICUB perquè la despesa de la creació de la figura sigui
compartida. Es calcula que la Torre hauria de posar uns 2500 € (i 2500 €
ICUB) La idea d’aquesta figura és que sigui un element de ciutat i que el dia
31 de gener vagi a ciutat vella a reunir-se amb l’Home dels nassos. Es parla

Federació Torre de la Sagrera
Berenguer de Palou 64-66
08027 Barcelona
G-67020008

que seria interessant que també es creés un lligam amb el territori i que hi
hagués algun acte o acció pel barri amb relació a la Dona dels nassos.
-

Potenciar les visites escolars amb relació a l’exposició d’imatgeria
festiva. Generar uns recursos pedagògics que estigués dins de la
Guia de recursos pedagògics de Barcelona. La creació dels recursos
pedagògics hauria d’estar feta per professionals. El fet de posar-ho
en pràctica, segons quantes escoles fossin, es podria fer des del
mateix equip de treball o voluntariat

3. Comunicació interna / externa
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.

