La vocalia de Gegants busca amb diferents accions que l’escola Costa i
Llobera sigui una escola participativa en el barri i en la cultura popular.
Les activitats que es duen a terme des de la vocalia afavoreixen el sentit de
comunitat, són una manera més de cohesionar les famílies, són activitats
educatives i donen sentit de pertinença a un grup, així com són font de
coneixement de les costums i de la nostra història...
Es pretén :
-

Fer accions per animar a les famílies a ser Geganters i Tabalers i a
participar a les activitats que es plantegen.

-

Tenir cura del gegant Pep Costa, Pepa Llobera i dels capgrossos,
restaurar el Drac Ramon Esquitxabalcons i organitzar tallers per ferne de nous.

-

Fer sortides regulars en festes de l’escola, del barri,...

-

Aconseguir un grup de grallers que acompanyin el Gegants en les
sortides.

-

Disposar d’un grup cada vegada més nombrós de Tabalots, un grup de
famílies, on petits i grans assagin periòdicament i que representin
l’escola en diferents sortides.

TABALOTS DEL COSTA I LLOBERA

L’activitat de “Els Tabalots” està pensada com una activitat familiar. La idea
és formar un grup més nombrós de tabalers amb instruments de percussió:
timbals, caixes, cortadors, surdos, agogos, tamborins,...

amb la finalitat

d’aprendre uns temes i poder després tocar en diferents festes populars en
representació de l’escola acompanyant o no als Gegants.
Són diverses les festes en què el Costa i Llobera és present: la festa de sta.
Eulàlia, la festa de Sarrià, la festa de Benvinguda de l’escola, la festa de
trobada de Gegants d’escoles de Catalunya, la festa de l’Esport... i pensem
anar incrementat poc a poc.
Les classes:
-

Impartides pel Francesc, tallerista especialitzat.

-

Durada d’1 hora i es fan dues vegades al mes.

-

Dia i hora: 2 dissabtes al mes de 10 a 11h.

-

Preu : 70 euros per sessió i 110 euros les sortides (4/5 al curs). El cost
es reparteix entre els adults de la colla, així el preu varia depenent del
nombre de persones inscrites (actualment paguem 10 adults). El
preu inclou : al tallerista i fins a 30 instruments que ell ens facilita.

-

Destinataris: la proposta és per a totes les famílies, tenint en compte
que els més petits d’infantil els costa seguir tota la sessió per l’atenció
i coordinació que demana l’activitat.

-

Ubicació: al Parc de l’Oreneta

-

Inscripció: cal realitzar-la per AMPASOFT. Com que l’aplicació no
permet fer inscripcions familiars, cal inscriure un dels infants de la
família (només un).

Qualsevol aclariment, dubte o suggeriment és benvingut i desitjat i ens el
podeu fer arribar mitjançant el correu de la vocalia

vocalia.gegants@costaillobera.cat

