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ACTA COMISSIÓ FESTIVITATS I TRADICIONS

Data Dilluns 31 de gener de 2022

Hora 18:00-19:30

Lloc Meet

Assistents Bea, Fina, Fortea, Gina, Jéssica, Pau

Ordre del dia

Subvenció cultura popular 2022

Propers esdeveniments

*Visita Escola Pegaso

Calendari 2022 primer trimestre

Sagrerina, em faig gran

Acords i

temes

tractats

Presentació subvenció

Dimarts passat es va enviar la subvenció general de l’ajuntament.

Document basic 2 - Subvenció AjBCN Cultura Popular 2022.pdf

Al projecte de la subvenció hi ha una proposta d’activitats entorn al calendari festiu,

tenir en compte a l’hora de programar des de la Comi.

Propers esdeveniments

A l’última reunió es van dir unes dates on prevèiem fer coses al febrer:

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

Podem fer una publicació curta explicant l’origen i curiositats (quan plou per

la Mercè és que Sta Eulàlia plora). Ho parlem pel grup de WhatsApp, donem

l’OK i publiquem.

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

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

biblioteca, per si el podem digitalitzar o gravar passant pàgines.

*Visita Escola Pegaso

Al febrer venen a visitar la Torre un parell de dies.

La idea és fer una visita per la Torre i l’hort, passar el vídeo del Drac Volador.

Cal buscar algú que pugui explicar una mica d’historia de la Sagrerina i de les Fades

d’aigua i de les Sagreres. → Ningú de la Comi pot.

https://drive.google.com/file/d/1is6QvsQLsWLLmflD0vHbDloMA0dVxCkW/view?usp=sharing
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Calendari primer trimestre 2022

A l’última reunió es va començar a omplir el calendari de la comi:

calendari comissió festes i tradicions 2022

Ens vam repartir unes dates d’aquest trimestre per buscar info i fer proposta de

possibles activitats:

● Sant Medir (3 de març) → Jéssica

● Diumenge de Rams (10 abril) → Pau

● Divendres Sant (15 abril) → Fina

● Dilluns de Pasqua (18 abril) → Bea

Caramelles, Mona de Pasqua.

https://vilapedia.wikis.cc/wiki/Can%C3%A7ons_i_dites_pasq%C3%BCeres

De les possibles dates, decidim fer alguna cosa per Pasqua. Es proposa fer un taller

o activitat de pintar ous, i/o combinar-ho amb participació de la gent per XXSS.

Buscarem el Costumari Català de Joan Amades per tenir-lo a la Torre, un llibre on hi

ha explicades moltes festes i tradicions catalanes, i com se celebren a cada part del

territori. Trobem opcions de segona mà que estan bé de preu.

Sagrerina, em faig gran

Ens han preguntat si es tornarà a fer, per Festes de Primavera? Nadal?

De moment està aturat per falta d’energies a l’entitat, es trasllada la proposta i

quedem a l’espera. La idea és reprendre-ho si és possible.

Carnestoltes

Comi festes organitza la rua. Es repartirà xocolata i galetes al final. Pau preguntarà a

cau si volen donar un cop de mà i fer xocolatada.

Queda pendent:

- Publicació Sta Eulàlia

- Conte Carnestoltes

- Buscar Costumari Català de Joan Amades

Propera trobada: 28 de febrer a les 18h (online) ttps://meet.google.com/bjk-orep-dkt

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MORaqBV41niqlxLZ-iK_XMa7zjfE6TaB1EcMJg4QHeQ/edit?usp=sharing
https://vilapedia.wikis.cc/wiki/Can%C3%A7ons_i_dites_pasq%C3%BCeres
https://meet.google.com/bjk-orep-dkt

