
Federació Torre de la Sagrera
Berenguer de Palou 64-66

08027 Barcelona
G-67020008

ACTA COMISSIÓ FESTIVITATS I TRADICIONS

Data Dilluns 10 de gener de 2022

Hora 18:00

Lloc Meet

Assistents Bea, Jéssica, Pau, Fina

Ordre del dia

Valoració 2021

Hivern 2022

Programació/calendari 2022 i subvencions

Reflexió i propostes comissió

Propera trobada

Acords i

temes

tractats

1. Valoració 2021

Valoració positiva tenint en compte les condicions que hem tingut.

Contents de col·laborar amb les entitats, DDGS.

Sensació de no acabar temes, com que no els concretem no s’acaben fent alguns

projectes. Costa mantenir el ritme amb el canvi de dinamitzadors.

Intentar sortir més al carrer, sortir de la Torre per fer actes/activitats.

Proposem vincular-nos amb Mercat de Pagès i La Sagrera en Femení, per ex.

Pactar amb districte per facilitar permisos i poder fer activitats fora de l’equipament.

Proposta:

Deixar fitxes amb els esdeveniments que ja hem fet, per aprofitar-los ens anys

següents. Anirem omplint el Calendari amb idees per a cada festivitat, però només

farem les que ens veiem capaços d’assumir en cada moment i les persones que

som. Assignar encarregats de les tasques concretes i fer recordatoris per WhatsApp.

2. Hivern 2022

Programem el primer trimestre

Febrer:

● Santa Eulalia (12 febrer) → Post a XXSS explicant història

● Dijous Gras o Llarder (24 febrer) → Taller Torre

● Carnestoltes (26 febrer) → Contacontes → Jéssica busca el conte

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1MORaqBV41niqlxLZ-iK_XMa7zjfE6TaB1EcMJg4QHeQ/edit
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3. Programació/calendari 2022

Per la propera trobada, busquem info i mirem què podem celebrar els propers

mesos:

Sant Medir (3 de març): Jéssica

Diumenge de Rams (10 abril) → Pau

Divendres Sant (15 abril) → Fina

Dilluns de Pasqua (18 abril) → Bea

4. Subencions

L’any passat es van demanar i ens van concedir dues subvencions de cultura

popular, la de la Generalitat i la de l’Ajuntament. La de la Generalitat es va destinar

al cicle Cultura de prop i la de l’ajuntament, al programa de cultura popular i a la

Torre coma Casa de la Festa.

Per a la subvenció 2022, agafarem com a base el que tenim fet de l’any passat,

farem esmenes i propostes per part dels membres de TradiFest.

Es comenta de demanar per fer tallers de cultura popular (gralles), exposicions i

crear una biblioteca amb recursos i llibres de CP.

Es penjarà al Drive aquest document i es convida i demana a tothom participar.

Fins al dimecres 19 per fer propostes i esmenes!!

Termini per presentar la subvenció: 27 de gener.

5. Propera trobada

31 de gener a les 18h, virtualment.

https://docs.google.com/document/d/18IDQRMw_1ogTc4NkR3-6YOgNR3QWYbYOLyn2MtbtGFk/edit?usp=sharing

