Sabadell, 18 de març de 2017
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1. Dades identificatives
L’associació Bruixes del Nord, és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1987 a Sabadell,
amb uns estatuts que regeixen el funcionament de la colla. Hi ha unes bruixes que són la tresorera, la
secretaria i la presidenta de l’entitat, i la resta de les persones que formem part de la colla ens
organitzem per comissions de treball en les que assumim responsabilitats i tasques en benefici del
conjunt de l’entitat. Un cop al mes ens reunim en assemblea per compartir informacions i decidir les
accions i els projectes a realitzar de manera assembleària i consensuada, tenint en compte els objectius
de la colla i la mirada diversa que aportem les més de 100 persones que formem part de l’entitat.

•

Les nostres dades de contacte i fiscals són:
Ass. Bruixes del Nord
Avinguda de l’Alcalde Moix, 24 (local). 08207 . Sabadell
NIF: G-60.790.060
Número de registre d’entitats de la Generalitat: 15.646 J/1 (inscrita el 20/09/1994)
Número de registre municipal d’entitats: 733.

•

Dades de contacte de l’entitat:
bruixesdelnord@gmail.com
http://www.bruixesdelnord.org/
https://www.facebook.com/BruixesDelNord/
Laura Homs – 661.03.60.60 (cap de colla)
Clara Lopez – 669.724.731 (secretària de l’entitat)
Nani Valero – 619.22.33.94 (comissió econòmica)

Còpia del NIF de l’entitat.
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2. Breu descripció del projecte
La celebració del 30 aniversari de les Bruixes del Nord és un esdeveniment de ciutat i convida a tota la
ciutadania a fer-se’l seu, ja sigui al carrer participant de les activitats programades, com emportant-se
un pessic de la història de la cultural popular a casa seva.
Volem fomentar la lectura de llibres i contes infantils que apropin el coneixement d’experiències
culturals com la nostra, i a l’hora fer ciutat generant vincles.
Volem deixar per escrit la trajectòria de la nostra entitat i a la vegada que aquests productes editorials,
el llibre i el conte infantil, esdevinguin un al·licient per implicar-se en entitats que, com la nostra, ens fan
viure la ciutat de manera festiva i reivindicativa.
Volem compartir 30 anys d’història i fer possible que les generacions futures completin molts més
capítols del llibre que s’ha de fer realitat en el futur.
Tot l’aniversari es sustenta amb un gran esforç i dedicació per part de tots els membres de la colla, en
la recerca de recursos per fer-lo viable en conjunt, i en concret al Retorn Social de La Crida per Sabadell
adrecem el projecte d’edició de 300 exemplars del llibre de les Bruixes del Nord i 300 exemplars del
conte infantil de la colla que es presentaran a la Diada de Sant Jordi d’enguany.
Tot seguit, no ens podem estar, us fem cinc cèntims de qui som i què farem durant tot l’any 2017 en la
celebració de l’aniversari. Veureu de manera desglossada en què consisteix l’edició dels dos materials
que estem preparant, que esperem que us agradi tant com a totes nosaltres i, si teniu cap dubte, doncs
estem a la vostra disposició per a qualsevol aclarirem.
Salut, foc i toc de tabal!!
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3. Experiència , trajectòria i base social de l’entitat.
La colla de les Bruixes del Nord, va néixer espontàniament a partir d’un grup de dones que formaven
part de les Associacions de veïns de Can Deu i Ca n’Oriach i que sempre s’havien mogut entre els Diables
de Can Deu i el Drac de Sabadell. Amb la intenció de crear una versió femenina dels diables, i amb la
decidida determinació d’impulsar esdeveniments de caire solidari, per causes justes i de participar i
formar part de l’ampli ventall d’activitats culturals de la ciutat, van ser les pioneres a Catalunya en crear
un grup de correfoc, exclusivament per dones; amb molta il·lusió i ganes d’oferir grans espectacles de
foc.
Tot el que envolta a les Bruixes del Nord recorda les llegendes medievals sobre el món de la bruixeria i
la màgia. Però, lluny de recrear aquestes fantasies i malgrat l’estètica màgica de les bruixes, la colla es
desmarca des de sempre dels continguts esotèrics i el que si vol es projectar una figura històrica, la de
la bruixa, desvirtuada pels contes de fades i perseguida per l’Església.
Certament les bruixes eren dones rebels i intel·ligents, amb coneixements que no eren comuns entre les
dones i tampoc entre els homes de l’època i era per aquests mateixos mèrits, i no perquè fessin
esoterisme, que representaven una amenaça pels poderosos d’aquella societat.
Tot això, junt amb les espurnes de foc i les danses al ritme de la percussió, constitueixen els ingredients
de la poció màgica que, des de 1987, la nostra colla ha anat repartint pels diferents barris de la nostra
ciutat i per indrets de tot Catalunya i d’Espanya, aportant sempre un toc feminista a les festes del foc.
Aquesta ha estat, i segueix sent, la nostra modesta aportació al manteniment de la cultura tradicional
catalana del foc.
Des dels inicis de la colla, tot i que la vessant pirotècnica és exclusiva de les dones, elles són les que tiren
el foc, la colla no ha estat mai tancada a la participació dels homes que des de sempre hi han estat
presents en qualitat de tabalers, i des de 2012, són els responsables d’acompanyar el Gripau de les
Bruixes del Nord.
Les Bruixes del Nord és doncs una entitat de cultura popular, que des de 1987 realitza activitats sense
ànim de lucre a la ciutat de Sabadell i arreu del país, participant en molts dels esdeveniments de caire
solidari i popular de barris i ciutats. La colla any rere any ha anat creixent fins a arribar a ser formada per
més de 100 persones.
Aquest col·lectiu de correfocs, està composat per les Bruixes, grup de dones que són les que
s'encarreguen dels espectacles de foc; els tabalers/es i grallers/es, que amenitzen les sortides amb la
seva música, el Gripau; la bèstia de la colla i la Lluna; una de les maces més emblemàtica de l'entitat.
La colla es recolza ideològicament en els següents trets fonamentals:

La Festa popular
Les Bruixes del Nord es defineixen per la seva vinculació i arrelament al seu entorn més immediat. Es
proposa millorar la vida del seu voltant i, conjuntament amb d'altres realitats associatives, treballa per
la vertebració i participació dels seus ciutadans. Fent que participin de forma activa en la vida social del
barri, de la ciutat, de les comarques i el país. Una de les claus d’aquest tret és el de compartir amb el
màxim d’entitats de la ciutat espais per estar presents als carrers. Hi som presents i ens agrada ser-hi en
companyia, per fer la festa més grossa i amb més impacte.
D'altra banda, la nostra entitat té unes clares arrels culturals i històriques catalanes. En la creença del
dret de tota persona ha d’estar arrelada a la seva terra, llengua i cultura des d'una concepció respectuosa
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vers altres cultures. L'entitat potencia la transmissió de les tradicions culturals de la nació catalana i
promou la interculturalitat com un fet enriquidor, que fomenta la cohesió social i millora la convivència.
Els 30 anys de vida intensa de la colla posen de manifest la seva aportació a la vitalitat cultural de
Sabadell, essent presents en tot el calendari festiu de ciutat i de tots els barris. La colla forma part del
paisatge cultural de la ciutat.

La Festa participativa
Creiem important plantejar activitats on la ciutadania sigui la protagonista, més enllà del consum
cultural i de ser espectadors. L'objectiu final és que s'impliquin i participin activament en les activitats
que proposem. Aquesta participació és inclusiva i intergeneracional, esdevenint un espai de creació de
vincles i de suport mutu.
El treball en xarxa és un dels reptes més clars i rectors de l’entitat. Considerem com una necessitat
essencial que el moviment associatiu divers i ampli de la ciutat treballem en xarxa de tal manera que
multipliquem l’efecte integrador, i potenciem sumar i facilitar l’assoliment d’objectius comuns.
Per tant, una de les línies principals d’actuació de l'entitat és coordinar els nostres esforços amb la resta
d'agents socials al nostre territori per tal de generar suports mutus i aconseguir una veritable festa i
acció participativa.

La Festa com a mostra de convivència intercultural i reivindicació social
Actualment, tant en el barri de Torreguitart com a tota la ciutat de Sabadell hi ha present una important
diversitat cultures i habitants, és per això que volem que la festa sigui extensible a tothom. Que tothom
se la senti seva, que sigui el reflex de la participació i capacitat integradora que tenen tots els
esdeveniments que organitza l'entitat. Totes les activitats que realitzem compleixen amb l’objectiu de
promoure la participació i fomentar la cultura, i també incorporen en el valor afegit del reconeixement
cap a la diversitat, generant especialment espais de protecció, d’apoderament i suport cap a col·lectius
que poden veure vulnerats els seus drets per raó d’origen, d’edat, de gènere, d’orientació sexual, de
diversitat funcional, de creences, d’ideologia, classe social, ... La colla promou un espai de respecte
integrador i ho trasllada en totes aquelles activitats culturals i reivindicatives que realitza.
La colla de les Bruixes del Nord des dels seus inicis ha estat un col·lectiu que s’ha vinculat amb tota la
xarxa associativa de la ciutat i del País des de l’espai de la cultura popular i també des de l’espai de les
reivindicacions socials. Estem sempre al costat de les associacions de veïns en les seves festes de barri,
anem a les escoles quan celebren les festes tradicionals del carnaval, castanyades, finals de curs, estem
al costat de les accions reivindicatives dels moviments populars i socials. Les complicitats, els lligams i
suports mutus han estat i són un pilar de la nostra entitat.
Sobretot, volem deixar ben palès que l’origen de la colla és el de promocionar el paper de la dona en el
món de la cultura popular, que transcendeix més enllà i en tot allò que faci referència a la lluita per la
igualtat de gènere, l’apoderament de la dona i contra les discriminacions.
Un segon element clau és la capacitat de recolzar el naixement nous projectes de colles de foc tant a
Sabadell com fora, com ho demostra el fet que som les padrines de la colla Sentinelles d’Arkemis, de les
Bruixes de Ripollet, de les Bruixes de Salou i dels Banyuts de Sant Andreu de Llavaneres. A banda de la
inquietud constant per crear nous espectacles de foc i música, innovadors i a mida de cadascuna de les
actuacions que fem. Cap actuació ni correfoc és igual que un anterior. El repte per la millora i per la
innovació es per la colla una constant.
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4. Objectius i justificació de la necessitat de les activitats a dur a termes
Durant tot l’any 2017 les Bruixes del Nord celebrem el nostre 30 aniversari amb un programa d’activitats
molt ampli que es suma al calendari d’actuacions i activitats que desenvolupem habitualment com són
la participació a les festes dels barris, Carnestoltes, Festa Holli, Festa Major de Sabadell, Barrakes,
Cebafoc, Sabadell Festa i Tradició, la Marató de TV3, Revetlla de Sant Joan a Saldes, Correfocs a Sant
Joan Despí, a Ripollet, a Sant Andreu de Llavaneres, Trobades de bestiari, Correfoc a Cardona, ...i moltes
altres accions als carrers, sempre al costat de qui vulgui que l’acompanyem en la seva lluita.
Enguany estem d’aniversari i per això incorporem al calendari habitual un conjunt d’activitats de caire
extraordinari vinculades a la celebració del 30è aniversari, per l’execució de les quals necessitem també
del suport extraordinari que puguem aconseguir. En cap cas plantegem un suport a tot el programa del
30 aniversari, ja que la nostra colla amb la seva trajectòria, compromís i responsabilitat ja té en compte
l’autogestió i recerca de recursos materials i econòmics per tal de fer front a tot el repte de realitzar un
programa sostenible. Malgrat l’esforç que fem, ens és imprescindible comptar amb un suport econòmic
extraordinari i puntual per materialitzar algunes accions que ens suposen una gran despesa inicial. En
concret ens agradaria comptar amb el Retorn Social de la Crida per poder finançar l’edició del llibre dels
30 anys de les Bruixes del Nord i el conte infantil, com accions més perdurables de tot el que farem en
la celebració.

Els objectius que ens hem plantejat en la elaboració del programa del 30 aniversari són:
●

Commemorar i celebrar públicament els 30 anys de la colla i que tant Sabadell, la gent de tota
la ciutat, dels barris, com altres ciutats de Catalunya se n’assabentin i participin.

●

Celebrar-ho amb totes les persones que estem actualment a la colla i amb el màxim de les que,
en un moment o altre, n’han format part.

●

Celebrar-ho amb totes les entitats amb qui tenim contactes i amb les que l’hem tingut en un
moment o altre, a les que donem o hem donat suport en les diverses lluites socials.

●

Fer un programa on puguem manifestar i compartir l’essència de l’entitat amb la ciutat: el
feminisme, la cultura popular, la participació, la presència als carrers, la música, la solidaritat, la
reivindicació, la màgia, la tradició, l’associacionisme, l’antifeixisme, el compromís, i... regat amb
molta festa i diversió!

●

Reprendre contactes amb colles de foc que ens permetin fer noves sortides en propers anys, a
mode d’intercanvi i així donar a conèixer encara més la nostra colla i la nostra ciutat arreu.

●

Internament significarà també un punt de cohesió i de generació de vincles amb un projecte
molt arrelat que encara té molt per créixer i compartir.

Durant els mesos d’abril a setembre combinarem el calendari d’actuacions, formació i sortides que
tenim previst a Sabadell i altres poblacions de Catalunya amb tota la colla de les Bruixes, els tabals, les
gralles i el Gripau, i paral·lelament les comissions que preparen els actes del mes de setembre faran
totes les gestions per tal que també sigui un èxit per la colla i per la ciutat.

6

5. Descripció de les activitats i accions
A mode de resum del programa d’activitats del 30 aniversari de les Bruixes del Nord, us fem una
relació calendaritzada d’actes, alguns d’ells ja realitzats i amb un gran èxit de participació.

Què hem fet fins ara?
Gener:
•

Edició del vídeo de presentació “Quelcom passa a Sabadell ...”
https://www.facebook.com/pg/BruixesDelNord/videos/

•

Calçotada popular amb l’assistència d’unes 450 persones

Març:
•
•

Participació en el programa d’actes municipal del Dia
de la Dona Treballadora
Participem i ens impliquem en l’organització de la II Fira del Llibre Feminista amb parada de
llibres de bruixes i feministes, lectura del manifest a càrrec d’Isona Passola i espectacle de
cloenda de la fira en record de les dones víctimes dels feminicidis.
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Què estem preparant?
EDICIÓ DEL LLIBRE DELS 30 ANYS DE LES BRUIXES DEL NORD I EL CONTE INFANTIL
Des de fa mesos un equip de persones de la colla han dissenyat els continguts dels dos llibres que
presentarem la propera diada de Santi Jordi a Sabadell en una parada al Passeig de la Plaça Major.
Aquest equip de persones han cercat persones que han col·laborat amb escrits, il·lustracions, poemes,
fotografies, articles, texts, ..., han cercat els pressupostos més ajustats i adequats a la qualitat dels
materials que volem realitzar. Ho tenim tot a punt per entrar en màquines, per tant ho farem si o si
perquè els esforços han d’anar acompanyats dels resultats esperats.
En la parada de Sant Jordi combinarem mostrar i posar a la venda materials que hem fet per promocionar
el 30 aniversari (samarretes, mocadors, motxilles, gots, etc), però sobretot tindrem llibres. Els nostres
dos llibres nous i també tot un conjunt de llibres que giren al voltant del món de les bruixes i del
feminisme.

Us fem cinc cèntims dels llibres i ...alguna imatge en clau ...spoiler ;-)
Llibre dels 30 anys de les Bruixes del Nord.
Títol: Els carrers seran sempre nostres ...
Continguts:
-

Recull de testimonis i les anècdotes més significatives dels 30 anys
Col·laboracions de texts d’amigues i amics de la colla com en Roc Casagran, Míriam Ferrandiz,
Antonio Recio, la Tere del Casal Cubà, La Sèpia Verda, l’ANC, la revista Vallesos, ...
Col·laboracions d’il·lustradors com en Werens, Oriol Arisa, Susana Peralvarez i de fotògrafs com
en Lluis Brunet, Ricard Diez i altres.
Comptarem amb una publicació inèdita de la primera escriptora catalana, extreta de documents
com La Renaixença al voltant d’una història de bruixes
...

Característiques del llibre: 100 pàgines cosides i amb tapa dura, amb ISBN i Dipòsit Legal. En farem 300
exemplars en impressió digital a quadricromia.

Conte infantil
Títol: La Bruixa Dafne ... (per confirmar)
Continguts:
-

-

S’explica la història de la Dafne i les
bruixes del Nord, a mida de la canalla.
Conté activitats per interactuar com
pintar, fer papiroflèxia, mots
encreuats i altres jocs.
Amb unes il·lustracions precioses.

Característiques del llibre:
30 pàgines
grapades i amb tapa forta, amb ISBN i Dipòsit
Legal. En farem 300 exemplars en impressió
òfset.
8

( imatges i texts en clau d’esborrany i encara per corregir i validar)
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ACCIONS DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ.
Tota la preparació d’aquest apartat s’ha de fer durant els mesos de maig i juny, per fer les proves
d’imatge i tenir-ho tot a punt per que el dia 1 de setembre es pugui publicitar, incorporant els logotips
de les institucions i patrocinadors que donen suport als actes.
Les accions previstes inicialment són:
-

-

-

S’ha encarregat i realitzat un disseny exclusiu del logo dels 30 anys de
Bruixes per part d’en Ramon Puig - Werens, que ha quedat imprès en
les samarretes, bosses, gots i mocadors commemoratius.
Se li ha proposat també al Werens que ens pugui fer un graffiti a la
persiana del nostre local i seria fantàstic si a més, es pogués fer a una
altra paret de la ciutat, amb voluntat d’impregnar de cultura i fer
presents les entitats en el paisatge artístic urbà.
50 MUPIS, mínim, distribuïts per tota la ciutat per publicitar els actes del mes de setembre.
1.000 Cartells dels actes del mes de setembre amb els que s’encartelli la ciutat i es posi en les
botigues, autobusos urbans, centre cívics, biblioteques, escoles, ...
5.000 Díptics amb el programa dels 30 anys de Bruixes, destacant els actes de setembre.
4 pancartes informant del correfoc del dia 30, instal·lades a les entrades de la ciutat.
Publicitat a Ràdio Sabadell, al diari digital Isabadell, Nació Digital, Diari de Sabadell i les xarxes
socials (Facebook, twitter, ...), contactant amb TV3 i Catalunya Ràdio, en tots els actes que fem.
Fer la roda de premsa per presentar les activitats de setembre, en el moment de la inauguració
de l’exposició el divendres dia 1 (coordinant-nos amb l’agenda d’actes de la Festa Major de
Sabadell), amb el patrocinador, la colla, les entitats i Ajuntament.

EXPOSICIÓ DELS 30 ANYS DE BRUIXES, setembre al Casal Pere Quart.
L’objectiu de l’exposició és mostrar i explicar la nostra història. Quins són els elements que ens
identifiquen: la roba de les bruixes, dels tabalers i dels gripauers, els símbols i elements com els barrets,
escombres, maces, la Lluna, el Gripau, els instruments de percussió, les gralles, el carros... Exposarem
un recull de fotos i retalls de premsa que durant la vida de l’entitat hem recollit de les sortides i
actuacions.
L’espai del Casal Pere Quart ens permetrà fer xerrades, projecció d’audiovisuals i tertúlies relacionades
amb el món de les bruixes i del foc.
L’exposició a més recrearà un espai propi del món màgic de les bruixes.
El dia de la inauguració proposem que sigui el divendres 1 de setembre, coincidint amb el primer dia de
la Festa Major de la ciutat. Volem comptar amb la presència institucional de regidores i de l’alcalde, així
com amb representants de les entitats de cultura popular.
Serà doncs un espai per conèixer l’entitat i per informar-se dels actes que tindran lloc els dies 29 i 30 a
la ciutat.
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FESTA DE LES BRUIXES, divendres 29 de setembre.
Acte de lluïment propi i singular, per gaudir i mostrar la nostra essència a la ciutat.
Podrem donar a conèixer la història de les bruixes en passat, present i futur. A la nostra colla hi participen
bruixes de totes les edats, esdevenint un grup intergeneracional. Des de les bruixetes de 7 anys fins a
grans bruixes de més de 75 anys, totes elles reflecteixen l’experiència i la saviesa, les ganes de jugar i fer
festa, passant per la maduresa, el seny i la rauxa. Tot i ser una colla de dones tenim voluntat inclusiva,
per tant, tothom hi té lloc al nostre costat. És per això que vam crear el Gripau, per tal que els nostres
companys gaudissin de la màgia del foc.
L’acte comptarà amb el protagonisme de totes i cadascuna de les seccions i membres de la colla. La
música, la veu i el foc, de mans de la Pirotècnia Garcia, amb coreografia i suport audiovisual mostraran
la vivència de la colla durant els 30 anys. El ritme de la música dels tabals i les gralles, culminaran un acte
que combinarà llum, so, imatges i foc.
Aquesta activitat es realitzarà a la plaça Sant Roc, espai central davant de l’Ajuntament. Es farà el
lluïment de foc general, encendrem l’Ajuntament pels quatre costats, amb música, veus i projeccions
audiovisuals, llums de colors que ens envoltaran i transportaran a un món màgic.

1a TROBADA DE BRUIXES I COLLES DE FOC – 30 X 30, Dissabte 30 de setembre.
Activitat de cloenda i de més envergadura de tot el programa.
Convidarem a totes les colles de bruixes de foc de Catalunya i a una representació de les colles de foc
de la Catalunya Nord, de ses Illes, del País Valencià i de la Franja. Volem aplegar a tot el món de les
Bruixes i de dones, com mai s’ha vist.
Al matí farem un Fira de Bruixes i Foc, en la que convidarem a bruixes d’arreu per que puguin posar
parades d’artesania, de llibres, de productes relacionats amb les bruixes. Incorporarem també a les
entitats relacionades amb foc, pirotècnia, ...i d’altres productes per crear un espai de relació i per
compartir experiències.
La proposta és aconseguir que el correfoc l’integrin 30 colles d’arreu dels Països Catalans.
La ubicació d’aquesta activitat, pel que significa de mobilitzar grups de foc, organitzadores, voluntàries
i públic fa necessari i imprescindible que sigui a la zona de l’Eix Macià. Proposem que l’espai de la fira
s’ubiqui a la vorera del Parc Catalunya i la part del sopar i concert es faci a la Plaça Argub. D’aquesta
manera el tall de carrer a la circulació només afectarà per la tarda quan es desenvolupi l’activitat de foc.
Amb la previsió de concentrar colles de foc de ciutats llunyanes, ens veiem amb la necessitat de poder
comptar amb un espai per allotjar als membres de les colles que s’hagin de quedar a passar la nit a
Sabadell. Comptem que poden ser unes 300 persones i per tant, un espai com el gimnàs de l’Escola Creu
Alta o algun altre espai ampli, amb dutxes, wc, ...que estigui proper seria convenient reservar-lo.
Evidentment que aquell dia haurem de comptar amb molt suport per part dels membres de la colla, i
també amb persones voluntàries que ens puguin donar un cop de mà, ja que comptem mobilitzar unes
1.300 persones entre les diferents colles participants i arribar a un públic d’unes 8.000 persones. Farem
doncs una crida al Punt del Voluntariat de Sabadell, a les colles de foc i a tota la xarxa d’entitats amb les
que col·laborem per implicar-les en aquesta activitat.
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6. Calendari
El programa del 30 aniversari de les Bruixes del Nord es va començar a gestar l’estiu de l’any passat. A
partir d’aquell moment hem creat diverses comissions de treball que estan en funcionament permanent
per dur a terme les seves responsabilitats.
Totes les comissions rendeixen comptes a l’assemblea mensual de la colla i a la vegada, totes les
persones de la colla s’impliquen en les accions a fer quan es necessari.
En aquests moments estem en el meridià del calendari, tot i que ens queden per realitzar les activitats
de més impacte i importància, com són les que tenim previst al mes de setembre.
El final de cronograma es tancarà al novembre fent les valoracions i tancament econòmic de l’activitat.

ACTIVITAT/ACCIONS
Seguiment comissió 30
anys
Seguiment pressupost
Recerca de patrocinadors,
finançament
Logo Werens
Mini clip "Any de Bruixes"
Trobada de Tabals
Calçotada
Dia de la Dona
Llibres 30 anys
Sant Jordi
Exposició + inauguració
Festa de la colla
Bruixes 30 x 30
Contactes gent de la colla
Comunicació actes:
facebook, xarxes, mailing,
…
Graffiti Werens - persiana
local

nov'16

des'16

gen'17

feb'17

març'17

abr'17

maig'17

juny'17

jul'17

agst'17

set'17

oct'17

nov'17
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des'17

7. Recursos necessaris i viabilitat de les activitats
Els recursos amb que comptem d’entrada són l’esforç, l’entusiasme i la implicació de la gent de la colla.
Sabem que la gent de la colla, tot i ser un recurs principal molt important, ens caldrà comptar amb més
recursos ja siguin municipals com privats.
Per aquest motiu fa temps que estem cercant recursos econòmics que ens permetin fer viable els actes
previstos tota la celebració de l’aniversari i a la vegada construint sinergies amb col·lectius i particulars
que vegin en aquests actes una oportunitat per col·laborar i donar-se a conèixer. Pel conjunt de tota la
celebració, incorporant les accions ja realitzades, tenim un pressupost que gira al voltant del 40.000€.

Edició del Llibre dels 30 anys de les Bruixes del Nord i el Conte infantil
Fa mesos es va crear la comissió dels llibres i Santi Jordi, que juntament amb la Comissió econòmica fan
lletres i números per que tot estigui a punt i es vagin superant les dificultats a mida que es presenten.
Totes les decisions i informacions han estat compartides per tota la colla que fa el seguiment del 30
aniversari a través de la comissió general i de l’assemblea mensual que fem a l’entitat.
Aquest equip de persones han cercat persones que han col·laborat amb escrits, il·lustracions, poemes,
fotografies, articles, texts, ..., han cercat els pressupostos més ajustats i adequats a la qualitat dels
materials que volem realitzar. Ho tenim tot a punt per entrar en màquines, per tant ho farem si o si
perquè els esforços han d’anar acompanyats dels resultats esperats.
Depenen dels possibles suports econòmics que aconseguim, el preu de venda dels llibres es veurà
afectat i també el resultat econòmic final de tota la celebració.
En concret el pressupost per l’edició dels dos llibres és:

DESPESES
Edició/imprenta llibre 30 anys
Edició/imprenta llibre infantil
Maquetació
Col·laboracions al llibre
ISBN/Diposit Legal
Impressió de materials diversos
Materials bibliogràfics
Trasllat de materials

INGRESSOS
Venda de llibres 30 anys
Venda de llibre colla infantil
Venda de llibres diversos Sant Jordi
Venda materials colla diversos
Venda merchandising 30 anys
Retorn social La Crida

TOTAL

6.567,35 €
3.671,20 €
986,15 €
1.200,00 €
350,00 €
100,00 €
100,00 €
80,00 €
80,00 €

6.570,00 €
1.400,00 €
980,00 €
40,00 €
50,00 €
300,00 €
3.800,00 €

2,65 €
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Accions de difusió i comunicació agost/setembre
Comptem amb un equip de persones voluntàries a la colla que es dediquen a temes relacionats amb la
imatge, l’edició i el màrqueting que fan desinteressadament els productes que necessitem per difondre
en paper i a través de les xarxes socials les activitats.
També volem comptar amb patrocinadors que ens donin suport i que amplifiquin el ressò de les accions
programades.
Serà important coordinar aquestes accions amb la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Sabadell per
tal que s’incorpori la proposta de l’exposició i la seva inauguració en el programa de Festa Major i
d’aquesta manera arribi a tots els domicilis de la ciutat.

L’exposició dels 30 anys de bruixes al Casal Pere Quart
Comptarem amb la disponibilitat de la sala 1 del Casal Pere Quart durant tot el mes de setembre,
aquestes dates ens condicionen a preparar tot el material audiovisual i expositiu durant els mesos de
juliol i agost, i poder fer el muntatge la darrera setmana d’agost.
Les persones que integren la comissió de l’exposició fa temps que recullen material fotogràfic de
reporters gràfics locals i de fora de Catalunya que ens han fet reportatges i gravacions de gran qualitat.
Incorporarem elements sensitius a l’exposició que faran que els visitants vagin més enllà del simple fet
de visitar una exposició.
Tanmateix preveiem fer durant el mes de setembre algunes activitats per dinamitzar i atraure més
visitants com la lectura/escenificació de contes de bruixes, conferències sobre les bruixes al Vallès, la
cultura popular del foc, ...
S’incorporaria la inauguració en el programa d’actes de Festa Major, amb la proposta que sigui el
divendres dia 1 de setembre a la tarda.
Serà important coordinar aquestes accions amb la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Sabadell per
tal que s’incorpori la proposta de l’exposició i la seva inauguració en el programa de Festa Major, així
com amb el suport logístic necessari.

Festa de les Bruixes el divendres 29 de setembre
Aquest acte serà molt simbòlic i visual. A través d’imatges, música i so coneixerem la història de la colla
i de les seves seccions, posant especial èmfasi en el vincle amb la ciutat.
La contractació d’experts en serveis audiovisuals i també d’efectes pirotècnics seran imprescindibles,
així com la màxima participació de totes les persones de la colla i membres d’altres colles de la ciutat
que ens facin suport.
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1a Trobada de Bruixes i colles de Foc – 30 x 30. Dissabte 30 de setembre.
Aquesta activitat per la dimensió de participants i públic a la que va adreçada és la que requereix de més
suports i una organització molt acurada, per tal que tothom es senti còmode i gaudeixi d’allò més.
Per la part de la trobada de 30 colles de bruixes i de foc requeriment fer una crida a les entitats de foc
de la ciutat, al punt del voluntariat i a tothom que vulgui donar un cop de mà. S’hauran de fer reunions
prèvies de coordinació entre tots els agents implicats per que tot funcioni com un rellotge suís.
Ens caldrà comptar amb el suport municipal pel que fa a la logística i a la gestió de la mobilitat durant la
jornada. Pel que fa a la logística cal trobar un espai on les colles es pugin canviar abans i després del
correfoc, sopar i algunes d’elles que puguin fer nit ja que poden venir d’indrets molt distants del país.
La solvència de les Bruixes del Nord en la organització de grans actes a la ciutat és un avantatge, però és
evident que no ho podem fer soles.

Què us proposem al Retorn Social de La Crida?
Doncs el finançament de l’edició dels 2 llibres en la línia que apareix referenciat al pressupost incrustat
a la pàgina 13 del present document.

Comptem amb la vostra màxima difusió i sobretot amb la vostra participació a tots els actes del nostre
aniversari!
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