JORNADA MANRESA
“DOSSIER DE PREMSA”

PONTS DE CULTURA:
Un viatge d’anada i tornada, Europa-Amèrica-Catalunya!

Aquest 2018,
Internacional.

viurem

un

any

excepcional

amb

l’Aplec

Volem celebrar un doble aplec, marcat pels moments d’excepció
que està vivint el nostre País i que vol ser aquest llarg viatge
d’anada i tornada.
Com a punt de partida, des de Catalunya, donarem el tret de
sortida a l’Aplec més especial i emotiu de la història, a casa
nostra. Amb les mateixes arrels que junts l’hem anat fent gran i
per això, volem que a
Manresa, la “Capital de la
Cultura Catalana 2018” fem
tots junts un esclat de festa.
I a continuació, farem el salt
cap a Amèrica de la mà de
l’Smithsonian Folklife Festival,
un festival amb més de 50
anys
de
trajectòria
a
Washington i amb unes línies
consolidades i que han volgut
rebre un tastet de la nostra
cultura, amb un caràcter
diferent i extraordinari.

Manresa i Washington, des de dos Països, des de dos Continents, fusionarem les
dues festivitats que esdevindran aquest 31è APLEC INTERNACIONAL 2018.

Ivan Besora i Roig
President d’Adifolk
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L’APLEC INTERNACIONAL

Any rere any un tastet de la nostra cultura popular i
tradicional, encapçalada per la dansa més emblemàtica, la
sardana, viatja fora del país.
Cada edició de l’Aplec Internacional acull una àmplia
diversitat de tots els àmbits de la cultura popular, als quals
encara cal sumar els centenars d’acompanyants que també
formen l’expedició catalana.

Val la pena ressaltar que no és solament una
mostra de cada disciplina, sinó que pretén
barrejar el bo i millor del que poden oferir els
grups per convertir els actes en espectacles de
carrer. I la clau de tot plegat: sumar elements
tradicionals per a una dimensió de tradició viva,
adaptada a la modernitat i en constant
evolució.
El propòsit que ens va moure a organitzar
l’Aplec Internacional va ser el de voler
contribuir a la projecció del folklore en ciutats
que, per afinitat cultural, històrica o social amb
Catalunya, tenien molta significació. Si en fem
balanç, podem manifestar que la tasca comuna,
el suport institucional i la participació entusiasta
de tants i tants catalans han fet possible
aquestes trobades.
Cada edició confirma que es tracta d’un
esdeveniment consolidat que molta gent
espera. Això ens empeny a treballar per
augmentar, variar o enriquir la llista de colles
actuants, perquè creiem que els grups en són
els veritables protagonistes i els qui amb la
seva creativitat i il·lusió fan possible aquests
aplecs internacionals.
Adifolk i la Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme
i
Acció
Culturals
del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya en som els organitzadors de l’Aplec
Internacional.
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AMSTERDAM, Països Baixos
PARIS, França
ZURICH, Suïssa
TOLOSA DE LLANGUEDOC, França
BRUSSEL·LES, Bèlgica
FLORÈNCIA, Itàlia
MARSELLA, França
HANNOVER, Alemanya
LUXEMBURG, Luxemburg
CERET I TOLOSA DE LLANGUEDOC, França
HALL IN TIROL I INNSBRUCK, Àustria
LAUSANA, Suïssa
L’ALGUER, Itàlia
COPENHAGUEN, Dinamarca
LISBOA, Portugal
MANCHESTER, Regne Unit
GRAZ, Àustria
HAARLEM, Països Baixos
MALMÖ, Suècia
FRANKFURT AM MAIN, Alemanya
TALLINN, Estònia
LUXEMBURG, Luxemburg
CRACÒVIA, Polònia
GRENOBLE, França
BUDAPEST, Hongria
VERONA, Itàlia
TIMISOARA, Romania
TORÍ, Itàlia
PERPINYÀ, Catalunya Nord
OSTRAVA, República Txeca
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MANRESA, Catalunya · Europa
WASHINGTON, Estats Units d’Amèrica
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MANRESA, Capital de la Cultura Catalana 2018
Manresa és aquest 2018 la “Capital de la
Cultura Catalana” i, amb aquest motiu, ha
preparat un ampli programa d'activitats
culturals riques i diverses que s'aniran
desenvolupant al llarg de tot l'any, i que
s'anirà completant amb altres actuacions que
s'hi aniran incorporant progressivament.
La iniciativa Capital Cultural Catalana és
promoguda des del 2004 per l'Organització
Capital de la Cultura Catalana per tal de
"contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el
prestigi social de la llengua i de la cultura
catalanes, incrementar la cohesió cultural dels
territoris de llengua i cultura catalanes i,
finalment, promocionar i projectar el municipi
designat com a Capital de la Cultura Catalana,
tant a l'interior com a l'exterior.
Manresa compta amb un capital cultural i
patrimonial gens menyspreable, que reforça el
seu caràcter de capitalitat en l'àmbit territorial
de la Catalunya Central i que li permet
afrontar amb garanties un repte com el de la
Capital Cultural.
En aquest sentit, la Capitalitat Cultural ha de
servir per amplificar l'impuls i l'impacte de
Manresa 2022 i altres projectes culturals de la ciutat. Ha de ser, en definitiva, un gran al·licient
i catalitzador de la ciutat en termes culturals, turístics i de desenvolupament.
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PROGRAMA DE L’APLEC INTERNACIONAL 2018
MANRESA · Dissabte 12 de Maig
. Matí · Parc de l’Agulla

Trobada de Puntaires i Patchwork.

Centre de la Ciutat
. A les 10h · Al Passeig Pere III alçada de Crist Rei

Plantada de l’imaginari.
. A les 10.30h · Al Kursaal

Rebuda a les Federacions de cultura popular i
acte de signatura dels convenis amb Adifolk.
. A les 11h · Del Passeig Pere III fins a la Plaça Major

Gran Cercavila de l’Aplec Internacional 2018.
. A partir de les 12h · A la Plaça Major

Entrada de lluïment i benvinguda a Manresa.
Presentació
i
apadrinament
del
Caprgós
d’Adifolk.
. A les 13.00h · Ajuntament
Recepció institucional als Grups.

Poliesportiu La Salle
. Dinar pels grups.

Parc de l’Agulla
. Durant la tarda
Tallers de jocs tradicionals.
. A les 17.00h
Concert de banda i coral.
. A les 18.00h
Ballada de sardanes.
. De les 19 a les 23h
Espectacle multidisciplinar “La màgia del Parc”, amb actuacions de tots els grups, nit del
foc, havaneres i ball folk.
Cloenda de l’Aplec a Catalunya, per iniciar el camí cap a Washington!
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GRUPS PARTICIPANTS
AGRUPACIONS MUSICALS


Banda FCSM&Unió Musical Tarragona (Tarragona,
Tarragonés)

BALLS DE SEGUICI




Ball de Gitanes Lliçà de Vall (Lliçà de Vall, Vallès Oriental)
Es Fradins de Vielha (Vielha, Vall d’Aran)
Ball d’en Serrallonga de Vilafranca del Penedès (Vilafranca
del Penedès, Alt Penedès)

BESTIARI




Vibria Jove d’Igualada (Igualada, Anoia)
Drac Aimerics de la Ribera d’Ondara (Ribera d’Ondara,
Segarra)
Drac de Foc El Tallot del Vendrell (El Vendrell, Baix
Penedès)

CAPGROSSOS







Capgrós d’Adifolk (Catalunya)
Capgrós Joan Amades – La Roda (Barcelona, Barcelonès)
Capgrossos centenaris de Capellades (Capellades, Anoia)
Nans de Manresa (Manresa, Bages)
Cabeçuts de Sitges (Sitges, Garraf)
Caps de Llúpia de Vic (Vic, Osona)

COBLA


Cobla Ciutat de Granollers (Granollers, Vallès Oriental)

CORAL


Societat Coral La Llanterna (Súria, Bages)

DIABLES




Ceptrot d’Adifolk (Catalunya)
Federació de Diables Ciutat de Barcelona (Barcelona,
Barcelonès)
Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de
Barcelona (Barcelona, Barcelonès)
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ESBARTS



Agr. Folklòrica Igualadina (Igualada, Anoia)
Grup de Dansa Cor de Catalunya (Manresa, Bages)

FALCONS


Falcons de Piera (Piera, Anoia)

GEGANTS




Geganters de Manresa (Manresa, Bages)
Colla Geganters de Rubí (Rubí, Vallès Occidental)
Colla Gegantera del Serrallo de Tarragona (Tarragona,
Tarragonès)

JOCS TRADICIONALS



Federació Catalana Joc Tradicional (Catalunya)
Companyia de Jocs l’Anònima (Berga, Berguedà)

MÚSICA TRADICIONAL



Corrandes són Corrandes (Sabadell, Vallès Occidental)
Aiguabarreig (Santa Maria d’Oló, Bages)

SARDANISTES



Dintre El Bosc de Manresa (Manresa, Bages)
Fonts de Valldans de Ponts (Ponts, Noguera)
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PRESENTACIÓ I APADRINAMENT DEL CAPGRÓS D’ADIFOLK
El proper 12 de maig, dins els actes
inaugurals del 31è Aplec Internacional que
tindrà lloc a Manresa, "Capital de la Cultura
Catalana 2018", Adifolk presentarà el seu
Capgrós.
Aquest element recuperat de la imatgeria
festiva vol ser la representació oficial de
l'entitat, tant a Catalunya, com arreu del
món.
La
seva
primera
representació
internacional,
després
de
l'estrena
a
Manresa, ja està prevista a Washington,
durant l'Smithsonian Folklife, aquest estiu.
El Capgrós ha estat possible gràcies a la
col·laboració del Taller AVALL de Reus que
ha volgut fer obsequi a Adifolk, fent-se
càrrec de la reconstrucció de la peça i el
disseny del vestuari, que també n'és una col·laboració del Taller FOLK AL BIAIX i els seus
complements obra d'ESTEVE PORTA.
Aquests darrers mesos, el capgrós ha passat per un exhaustiu procés al taller reusenc, amb les
tècniques més tradicionals del cartró-pedra.
Us convidem a venir a Manresa, i descobrir aquest capgrós, que de ben segur serà tot un
referent en l'àmbit de la cultura popular catalana.

ELS PADRINS DEL CAPGRÓS D’ADIFOLK


Capgrós Joan Amades – La Roda



Capgrossos centenaris de Capellades



Nans de Manresa



Caps de Llúpia de Vic
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MAPA ACTES MATÍ – CENTRE CIUTAT

1
2
3
4

Plaça Sant Domènech – Zona descàrrega
Passeig Pere III – Rebuda i Plantada Imaginari
Zona aparcament remolcs i camions
Cercavila
Plaça Major – Actes finals matí i Recepció Grups

9

MAPA ACTES TARDA – PARC DE L’AGULLA

Zona aparcament vehicles Grups Aplec
Escenari Principal Aplec Internacional
Zona tallers Jocs Tradicionals
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L’APLEC A LES XARXES
Us convidem a seguir totes les novetats dia a dia de l’Aplec Internacional des de casa, des
d’aquest moment i especialment durant els dies de l’Aplec Internacional, mitjançant els
diferents canals de comunicació que Adifolk disposa:

Web:

www.adifolk.cat

Facebook Adifolk:

Twitter:

twitter.com/Adifolk_oficial

www.facebook.com/adifolk.culturapopularcatalana

Facebook Aplec Internacional:

www.facebook.com/APLEC.INTERNACIONAL
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Organitzen:

Amb el suport de:
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