Hola!
Us recordem que el

dia 13 i 14 de gener

ens trobarem per fer les entrevistes del

DOCUMENTAL pels 65 anys del cau. Uns dies abans d’aquest cap de setmana us passarem
l’horari on tindreu el dia i l’hora exacte que haureu de venir, i el lloc.
Aquests dies, us convidem a que ens doneu un cop de mà:
1. Penseu i busqueu un OBJECTE que per a vosaltres tingui molt de valor durant la
vostra etapa al cau: El fil conductor del documental serà un Mural amb el número
65, format per tots i cadascun dels objectes (amb totes dels dècades
representades) que els participants de les entrevistes ens portareu i explicareu.
Aquest serà un dels moments de les vostres entrevistes!
El mural estarà exposat al Calisay, durant la setmana de l’escudella de recapte, per
fer veure a la gent de la nostra vila la història de l’agrupament. Sí, també estarem
encantats que vingueu a sopar a l’escudella de recapte!
2. Les entrevistes seran, en general, per grups de dos o tres persones: T’animem a
que ens facilitis amb quina colla us agradaria que us entrevistéssim, i quins temes i
context històric vau viure durant la vostra etapa a l’agrupament. Així us sentireu
més ben acompanyats, i pot ser un bon moment fer retrobar-se amb vells amics!!!
3. Per altra banda, el dia de les entrevistes hi haurà un equip dedicat a escanejar
tooootes les fotografies que creiem que ens poden ser útils per al documental:
Així doncs, si teniu fotografies les podeu portar el dia de la vostra entrevista (13 o
14 de gener) i les escanejarem al moment.

L’OBJECTE i el mural que construirem volem que sigui una part fonamental del documental, i
per aquest motiu us demanem que ens el cediu durant 3 setmanes aproximadament. Cada
objecte estarà catalogat i custodiat personalment per l’equip del documental. NO ES
PERDRAN, nosaltres personalment ens en fem responsables. Sabem del valor d’aquests
objectes!!!
Confirmeu que heu rebut el correu i us l’heu llegit!!! ;)
Sempre a punt!
Equip d’Agrupament

