PROJECTE
“L’Animalada fa Salut!”

AGRAÏMENTS

A la Crida per fer aquest “Retorn Social” de prop i així poder optar entitats com
l’Animalada a ser reconegudes i visibles per la ciutadania.
A la comissió de de valoració de projectes, per la seva atenció i dedicació en tots els
projecte
Als membres actuals i antics de l’Associació que van crear i consoliden any rere any de
de forma voluntària i amb passió apropen festa a festa, esdeveniment a esdeveniment la
difícil tasca de fer tradició, cultura i innovació a Sabadell.
A les famílies i agents externs que amb el seu suport també fan possible aquestes i altres
activitats de l’entitat i que siguin una realitat any rere any.
A tots aquelles i aquells que amb el seu esforç fan possible que una entitat com
l’Animalada sigui una realitat a Sabadell i per Sabadell.

Animalada inici de Festa Major 2016

Animalada la Salut 2014

RESUM DE L’ACTIVITAT PER LA WEB DE LA CONVOCATòRIA
“L’Animalada fa Salut!”
L’associació

cultural

de

músics,

balladores i artistes de Sabadell

l’Animalada tenim com objectiu
promoure i recuperar les
festes
populars i paganes de la nostra
ciutat. Al mateix temps som
exploradores urbanes que des de les
arts visuals ens acostem als límits per
indagar, analitza, conèixer i aprendre
de l’experiència directe de la ciutat i
aportar un rol actiu, respostes
creatives d’implicació cultural en la
seva definició.
Vam néixer pels volts de l’any 1997 i ens constituim poc després com a entitat, durant aquests
anys hem anat creant un bestiari i unes cançons pròpies, com la Cabra i la cabreta que treu vi i
pels pits i aigua per la boca respectivament. Els quatre Animals dels rodals de la ciutat (el llop, la
guineu, el porc senglar i la cadernera) i els Genis Loqui
que surten pel Solstici d'Hivern, per conectar-nos amb
la natura i el foc. Fem tres festes l'any: el cercavila del
dijous de barrakes, el Solstici d'Hivern i la festa de la
Salut, tot recuperant tradicions des de l’autogestio.

Degut a la situació socioeconòmica de l’entitat, i
l’absencia de socis en l’actualitat no disposem de
recursos econòmics ni materials suficients per
poder desenvolpar les activiats culturals amb la
mateixa qualitat que festa a festa anem
desnevolupant. A més, l’entitat no disposa de
cap subvenció per a realitzar aquestes activitats específicament, i per tant els recursos
que hi podríem destinar són insuficients. Això repercuteix directament en la preparació,
desenvolupament i valoració de l’activitat així com el manteniment del bestiari.
Es per això que ens agradaria obtenir la dotació que ofereix el Retorn Social per poder
dotar d’experiències amb una qualitat cultural per així la ciutadania continuar gaudint de
les festes i tradicions que hem instaurat. Recuperar les celebracions vinculades al cicle
astral presents a tota cultura al llarg de la història i reviure-les en un present, que donarà

forma en una escenografia pròpia amb bestiari, música, foc danses i performance per
reviure, reivindicar i actualitzar la vella festa en una nova tradició.
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La Cabra

Els Genis Loquis en el Solstici d’Hivern

1. INTRODUCCIÓ
L’Animalada és una associació cultural que partint de les tradicions dels bestiaris arrelades
a Catalunya des de l’Edat Mitjana pretén reintroduir i reinterpretar de nou la tradició per
realitzar-la en l’actualitat. El seu marc d’actuació han estat la Festa Major de Sabadell
(inici), el Solstici d’Hivern amb ganes de ser-hi també en el d’estiu on el bestiari i els Genis
Loquis apareixen com un calidsocopi que entronca les festivitats més ancestrals amb
l’evolució de la cultura tradicional i festiva del país per donar-li una nova forma en
l’escenari de la gran ciutat de masses que representa Sabadell.
Retornar a les aromes d’un passat no tan llunyà, recuperar les celebracions vinculades al
cicle astral presents a tota cultura al llarg de la història i reviure-les en un present on la
vella tradició pren un nou significat simbòlic, que donarà forma en una escenografia
pròpia amb bestiari, música, foc danses i performance per reviure, reivindicar i actualitzar
la vella festa en una nova tradició.

2. FITXA TÈCNICA ENTITAT PARAIGUA
Tot i ser una entitat constituida no disposem dels documents que se’ns
demana per la convocatoria així que ens adherim a la GE Baldufa molt
agraides.
Nom de l’entitat paraigua: G.E La Baldufa
- Can Puiggener
NIF: G-60286077
Domicili: C/ Puig de la Creu nº 14baixos
CP: 08208
Població: Sabadell
Telèfon: 93 724 47 71/634581639 (pau
Prat)
Correu electrònic entitat paraigua: gelabaldufa@gmail.com
●
-

Junta directiva:
President/a: Georgina Codina
Secretari/a: Sara Martínez
Tresorer/a: Arnau Codina
Vocals: Ali Ait Yahya i Ariadna Dalmau

● Comissió i responsables de la redacció del projecte “L’Animalada fa
Salut!”
Pau Prat: Ballarí, performer i Llop del bestiariEx-monitor i actual
col·laborador amb l’entitat paraigua

Xavi Núñez: Performer i Guineu del bestiari, Mestre i col·laborador amb
l’entitat paraigua

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
La ciutat de Sabadell compta amb
més de setanta enitats i associacions
que promouen la cultura popular
d’aqui i d’allà, però tenen en comú
un mateix espai de divulgació, la
nostra ciutat.
Basant-nos en el que significaven
i signifiquen pels qui les fem
possibles any rera any pel que fa a la
unió de pobles i masies de l’entorn
(fer clik annexos), la possibilitat de participar en un dia tant assenyalat per les que en
aquesta ciutat convivim; unió de pobles des de la festa i per
la festa. Crea esdeveniment i crees xarxa.
Mostrar cultura popular i al carrer millora la qualitat de
vida així com la nostra salut social. D’aquesta manera,
despertar amb els qui convivim cada dia en una mateixa
ciutat, des de l’alegruia i la celebració és vincle.
Educar, festa a festa, el respecte per garanitir així les
noves generacions, en un futur molt proper, adpatant, com
nosaltres els seu present.
Aprendre a conservar el nostre entorn, les nostres
tradicions des de l’entesa. Juntes, totes aquelles que ara
formen part de la ciutat vetllant er la nostra salut social.
El tipus de projecte que volem soliciatar és per seguir
desenvolupant les festes i millorar l’estat del bestiari.

4. PRESSUPOST
Tot seguit es detalla
el pressupost de
l’activitat que com
veureu
el
que
demanem al Retorn
Social
per
la
convocatòria
d’aquest
any
entraria en el grup
de :
-De 501€ fins a 2.000€ (màxim un 30% del total dels recursos, és a dir 7.800€). En aquest cas el
límit de l’ajut serà un 60% del total del pressupost del projecte segons la convocatòria el qual
comprovareu que l’entitat assumiria la resta per al seu desenvolupament.

Pressupost “L’Animalada fa Salut!”
Despeses

Preu/colla

Lloguer equip de so

600

Assegurança de foc

200

Transport

50

Difusió

100

Material Fungible

200

Bestiari (pintura, massa…)

400

TOTAL

1550

7. ANNEX: La Salut de Marian Burgués, El Solstici d’hivern origen

