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ACTA COMISSIÓ FESTIVITATS I TRADICIONS

Data Dijous 31 de març de 2022

Hora 18:30

Lloc Torre de La Sagrera

Assistents Jéssica, Maria, Pau

Ordre del dia

Pasqua

Sant Jordi

Corpus

Vella Quaresma

Acords i

temes

tractats

Propers esdeveniments

● Dilluns de Pasqua (18 abril)

Hem enviat la proposta de pintar ous a les escoles El Sagrer, 30 passos, La Pegaso

i El Turó Blau. Ous de Pasqua - Torre de La Sagrera.pdf

Farem enquesta de participació.

● St Jordi

Acabar de concretar:

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 farà des del 19 d’abril (abans de St Jordi) fins una setmana després (30

d’abril) perquè més gent pugui participar.

Fer difusió a les escoles i entitats del barri en general! Mailing la setmana que ve.

Equip Torre s’encarrega de comprar material.

Programa St Jordi Torre:

https://drive.google.com/file/d/1LkN2b7IlM-7JqZUH9ExJqYn4oNOURa8Z/view?usp=sharing
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- Dv 22: Espectacle de Titelles infantil (Aula ambiental)

- Dv 22: Presentació autories La Sagrera (LSEM x les lletres)

- Ds 23: Presentació autories La Sagrera (LSEM x les lletres)

Per l’any que ve estaria bé sortir de la Torre, per exemple fer-ho a Pl Jardins d’Elx.

Projecte Vella Quaresma

Seguir parlant:

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.

Idea: matí escoles, tarda entitats

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, comi festes…) 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.

Mail BCN Cultura popular:

Bona tarda,

Amb la primavera arriba una de les festivitats barcelonines a peu de carrer que més agrada:

el Corpus Christi, que enguany tindrà lloc del dijous 16 (diada de Corpus) al diumenge 19 de

juny, tot i que ja hi haurà activitats a partir del dissabte 11. Com és habitual des de fa uns

anys, des del Servei de Cultura Popular de l'ICUB treballem en la confecció del programa de

mà amb tota la informació indispensable per gaudir de la celebració.

Per tal d’actualitzar les dades corresponents als espais i entitats participants, preguem que

ens confirmeu el vostre interès, i en cas afirmatiu ens indiqueu les dates i horaris ben

detallats en què celebrareu les activitats que tingueu previstes: ou com balla, catifa floral,

guarniment floral del brollador de la font, jornada de portes obertes, exposicions, concerts,

ballades, processons... així com l’adreça complerta, si és accessible per a cadira de rodes, i

logo actual que voleu que consti al programa (només si ha canviat respecte el de l'any

passat).
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Us agrairem que ens ho feu arribar com a molt tard el dimecres 13

d’abril. No cal dir que la celebració restarà supeditada a l'evolució de la pandèmia, però ara

per ara és probable que es pugui celebrar amb total normalitat.

Col·laboració La Lira, Can Galta i altres equipaments de Districte. Es podria fer un

circuit o recorregut.

Proposta dies:

- Durant la setmana 13-17 juny:  Preparació

- Dissabte 18 juny: Fer catifa

- Diumenge 19 juny: ballada

Caldria pensar quines tasques fa o com participa cada entitat. Així no cal que ens

trobem tots alhora. També és important saber el volum de gent de cada entitat.

Torn obert

Propera trobada

25 d’abril a les 18:00 online.


