#larevoluciósenycontinua
Com bé ja sabeu la Festa Major d’enguany és diferent, però no volem que per aquest motiu el
poble no llueixi el nostre color identificatiu, el verd!
És per això que us proposem diferents tallers per a poder donar un toc de color i de força seny
als vostres balcons, finestres, tanques… Ho podeu fer per les vostres llars o bé amb els vostres
veïns i venies.
Les propostes són les següents:

1) ROBA VERDA AL BALCÓ
De què es tracta?
Es tracta de col·locar roba verda que ja no feu servir o bé tenyir roba blanca amb tiny de
color verd.

En el cas de la fotografia es tracta de decoració de carrer, ho podeu adaptar a la vostra llar.
La roba podria ser substituïda per globus, flors de color verd, ... o qualsevol element de
color verd (ja sigui originalment verd o bé que vosaltres pinteu).

Material: pinces/brides/cordill, roba de color verd (pantalons, samarretes, calçotets,
calcetes, mitjons...), tiny verd (en el cas que la roba sigui blanca). En el cas de ser elements
verds: elements verds o bé elements de qualsevol color i pintura verda.

2) LA BANDEROLA SENY AL BALCÓ
De què es tracta?
Si tens la banderola dels senys que anys enrere es va editar, penja-la al balcó.

Material: Banderola seny

3) BANDEROLA O GUIRNALDA AMB LA VERDI
De què es tracta?
Al final del document us adjuntem la cara de la verdi per tal que la pugueu imprimir amb la
mida que desitgeu o bé la pugueu copiar per fer les vostres banderoles personalitzades.
Us adjuntem propostes de decoració només amb la verdi o bé posada sobre una
banderola:

FORÇA SENYS!!!

Material:
- Opció cares verdi retallades: cares verdi, cordill i brides (per fixar cares al
cordill)

- Opció baderola: tela/plàstic blanc, permanent/pintura, cara verdi

4) ALTRES OPCIONS
Qualsevol de les opcions es pot completar amb banderoles, guirlandes de colors, globus o
bé tot allò que us pugui venir al cap.

Amunt la força dels senys!

