
Acta comissió Història i Patrimoni

1. VÍDEOS DE MEMÓRIA VIVA
Ja tenim els 5 videos editats per La Veinal i separats en 4 capítols, en forma resumida els vídeos

parlen del següent: (se que havíem quedat que ens repartiem el fet de mirar el vídeo i fer els resums

però m’he enganxat i m’he vist tota la temporada… Jeje)

1.1 Resum temàtiques vídeos:

Vídeo 1. Capítol 1: Les veïnes i els veïnsPresentació de les persones entrevistades, des de la infancia a

adults. Vincle amb el barri i llocs on treballaven sent adults.

Video 2. Capítol 2: Vida, gent i cultura del barri.

Contacte amb el veïnatge diferent a ara, (apareixen fotos), Societat recreativa de Cal gerrer, cine

imperial. A quina escola van anar?

Vídeo 3. Capítol 3: Rec Comtal, Berenguer de Palou i La Torre.

Lloc on banyar-se i temps lliure al Rec. (fotos de Rec Comtal). Carrer Berenguer de Palou (De

provençals). La Torre (foto de La Torre).

Vídeo 4. Capítol 4: Guerra Civil i refugi.

Inici de la guerra i bombardejos. Refugi i Post guerra.

. Els penjarem en ocult al YouTube per tal de poder mirar-los totes les persones de la comissió.

. Respecte els vídeos ens plantegem el fet de posar una “marca d’aigua” per evitar que el

descarreguin i facin mal ús al respecte.

1.2 Presentació Videos: Presentarem els vídeos la setmana abans de la festa major i així podem

sortir al programa però no queda deslluit amb la quantitat d’actes que ja es porten a terme per la

festa major.

Vídeos interpersonals:

Al canal de Youtube de La torre hi ha els vídeos de cada persona en una qualitat més baixa. El David

ha posat cada vídeo en un USB conjuntament amb els 4 vídeos modificats per la Veinal per tal de

regalar-ho als familiars de les persones entrevistades. (Ja ho he posat tot en els USB, Ara falta

comunicar-ho a les famílies per tal que vinguin a buscar-ho)

Petició de la comissió de festivitats i tradicions:

La comissió de Festivitats i tradicions de la Torre segueix amb la tasca de calendaritzar festivitats i

tradicions del barri que s’han perdut i ens demana suport en la recerca de festivitats. Parlem de la

Revista Arc de Sant Martí on hi ha força coses. En Joan ens diu que ens passarà cosetes.

Proposta nou vídeo de Memòria Viva:

Parlem de l’opció de parlar amb en Josep, un dels últims pagesos de Can Planes que queden a La

Sagrera. En Joan parlarà amb ell per proposar-ho i anar a recollir el seu testimoni.



Propostes d’activitats obertes relacionades amb la temàtica de la comissió:

Parlem de l’opció de fer una mena de “crims” a La Sagrera aprop de Tots Sants. Amb la idea de

explicar dos crims “peculiars” a la Sagrera. Ho trobem interessant. Falta tancar data.

Decidim fer una activitat trimestral relacionada amb història i patrimoni del barri.

Bones vacances, ens tornem a trobar al setembre!

……………


