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

ACTA COMISSIÓ FESTIVITATS I TRADICIONS
Data

Dilluns 28 de febrer de 2022

Hora

18:00-20:00

Lloc

Meet

Assistents

Bea, Carles, Fina, Gina, Jéssica, Pau

Ordre del dia

Revisió Carnestoltes
Propers esdeveniments
Revisió Carnestoltes

Acords i

Finalment es va reciclar el conte de la Vella Quaresma que ja s’havia fet l’any

temes

passat.

tractats

És una bona opció, podem reciclar la idea per a altres festivitats tot i que hem de
comptar amb temps per preparar-ho.
Vigilar amb els drets d’autor, sobretot si hem de penjar els contes a les xarxes. Es
comenta que hi ha molts vídeos a YouTube amb contes, però no sabem si des del
perfil de la Torre ens hi podem arriscar. Cal consultar-ho (possibilitat de preguntar
directament a l’editorial).
Opció de tunejar o personalitzar els contes i adaptar-los perquè passin al barri, per
exemple. També tenir en compte que si l’objectiu del conte és recuperar-lo, no té
sentit modificar-lo gaire. La personalització ha de ser relativa o en contes ja molt
estesos i coneguts, però li pot donar un valor afegit.
Propers esdeveniments
●

Dilluns de Pasqua (18 abril)

Anteriorment es va proposar fer un taller o activitat de pintar ous, i/o combinar-ho
amb participació de la gent per XXSS.
Ara diem de proposar a les escoles del barri fer un taller de pintar ous durs, després
que ens enviïn fotos i fem difusió/expo.
→ Buscar i escriure un resum de la història ous de Pasqua → Fortea
→ Tutorial senzill, quatre passos per ensenyar com fer l’ou → Bea
→ Vídeo il·lustratiu complementari al tutorial→ Jéssica
→ Cartell + Enviar d’aquí a una setmana (7 març) → Pau
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●

St Jordi

Acció a la Torre de fer una rosa col·laborativa:
-

Base: pila de llibres

-

Tija verda de paper enganxat a la paret

-

Papers vermells en forma de pètal on cada persona que entri a la Torre pugui
escriure i enganxar-la formant una gran rosa.

Temàtica: què significa per a tu la lectura/un conte/una llegenda/llegir històries…?
Concretar una mica més la temàtica però deixar-la una mica oberta perquè cadascú
pugui expressar el que vulgui.
L’activitat es pot fer des d’una-dues setmanes abans de St Jordi fins una setmana
passat el dia, per exemple, perquè més gent hi pugui participar.
Projecte Vella Quaresma
Idea a mitjà-llarg termini de fer una figura gran amb les 7 cames i que cada setmana
alguna entitat/grup li arrenqui una cama i ho compartim fent difusió.
Ho podem fer amb fullola de fusta/tela (proposar a les de patchwork), així també es
pot reaprofitar.
Per l’any que ve, però ho comencem a engegar ja perquè requereix força feina.
Corpus (16 juny)
Volem repetir la catifa de Corpus. Aquest cop, involucrant a més gent, buscant grups
i entitats (Bostik, Espai Jove Garcilaso, SAAC, AFAs…) i fer crida oberta al veïnat
per xarxes.
Proposarem fer-ho a la Torre per facilitat (permisos, protecció de la catifa, etc.).
Fer una trobada amb els implicats i decidir disseny i material amb qui s’apunti.
Propera trobada
Dijous 31 de març a les 18:30 Presencial a la Torre

