Reunió festivitats i tradicions
27 de setembre del 2021
Assistents: Jessica, Bea, Fina i David
Proposta d’activitats i visites a l’equipament en línia de la cultura popular
Arrel d’una demanda d’una escola a fer una visita a La Torre amb demandes relacionades
amb temes de cultura popular (historia de la Sagrerina, de les fades d’aigua….) plantegem
la idea de dissenyar un sistema fixe per tal que les escoles i grups que ho vulguin, puguin
venir a visitar la Torre i aprendre més sobre la cultura popular.
Opcions a fer:
● Power point sobre la cultura popular al barri
● Possibilitat de posar els vídeos grabats amb la llegenda del Darc Volador i el de
Lego sobre els correfocs
● Maleta pedagógica per tal que la visita sigui més autogestionada.
Calendari de cicles festius:
Tot i haver-ho treballat en d’altres ocasions, fem un llistat de cicles festius on seria
interessant participar com a comissió:
● Valorem sobretot el fet dels cicles populars més del barri per a fer actes diversos
● Santa Eulalia
● Castanyada
● Carnaval
Castanyada:
Finalment ja tenim acta fet:
Dissabte 30 d’octubre a les 17 h
Espectacle titellaire + taller de titelles reciclats
La Família de les germanes Algaba
Aquesta és la història de la Joana i la Mariona, dues germanes on una d’elles
haurà d’explicar a la classe que té dues mares.
Per fer-ho rebrà l’ajuda d’una amistat molt especial, l’Adri, un mosquit verd que ve del
Planeta Verd, i serà qui li donarà la joguina perfecta per demostrar que hi ha 83.521
diferents tipus de famílies al Planeta Terra!!!
TALLER DE TITELLES RECICLATS:
Durada: 30 minuts
aproximadament. Un cop acabat l’espectacle es realitzarà un taller de titelles reciclats de
d’una unitat familiar ( per exemple: dos pares i dos fills, una mare soltera i un fill, un pare
solter i una filla, dues mares i dues filles, un pare- una mare – una filla- un fill, dos avies- dos
nets i dues netes....)

El taller serà dirigit per la Mariona i la Joana, el titella, que anirà per les taules de totes les
nenes i nens que realitzin el taller veien quins titelles d’unitats familiars estan creant.
Al acabar el titella totes les nenes i nens els podran provar a la taula on s’ha fet l’espectacle
i podran jugar amb la joguina que l’Adri li ha regalat a la Joana, i també amb la Joana
Algaba, el titella!
Després de l'espectacle i el taller, la castanyera de l’Agrupament Escolta i Guia Pau Casals
ens portarà castanyes i amenitzarà la tarda amb música fins les 20 h
A càrrec de: La boia Teatre i els Raiers i Caravel·les de l’Agrupament Escolta i Guia Pau
Casals
Data de les reunions: Decidim tenir un dia fixa per les reunions, serà l’últim dilluns de mes
a les 18h.
PROPERA REUNIÓ: DILLUNS 25 D’OCTUBRE A LES 18H

