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32è APLEC INTERNACIONAL 2019 
Copenhagen, Dinamarca  

  
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, 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. 

 
Fira Mediterrània ens ha obert les portes als festivals internacionals 

de més renom. Com ha estat en les darreres edicions, el 2017 a 

Ostrava, República Txeca, en el marc del "Festival of Colours"; i el 

2018 a Washington, Estats Units d’Amèrica, al Smithsonian Folklife 

Festival. I aquest 2019, a Copenhagen, Dinamarca, en el marc del 

festival “Kulturfestival 48 Timer”. 

 

En nom d’Adifolk, fem una crida a la participació. 

 

Gràcies per la vostra confiança. 

 

 

 

 

 

Ivan Besora i Roig     

President d’Adifolk     
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BASES DE PARTICIPACIÓ GRUPS 
 
 
> Criteris de selecció 

● Voluntarietat 
● Distribució territorial 
● Necessitat representativa d’àmbit 
● Criteri artístic 
● Capacitat per interrelacionar-se amb altres grups i polivalència 
● Tots els grups han de portar el seu acompanyament musical 

 
 
> Dates del 32è Aplec Internacional 2019 
26-27-28 Abril de 2019. 
 
 
> Nombre de participants per cada àmbit 
 

● AGRUPACIONS MUSICALS 
·        1 banda de música [30 persones/grup] 
·        1 grup de música folk [6 persones/grup] 
·        1 grup d’havaneres  [6 persones/grup] 
·        1 cobla + director  [11 persones/grup] 
  

● BALLS DE SEGUICI 
·        1 ball de seguici  [16 persones/grup] 
  

● BASTONERS 
·        1 colla de ball de bastons [16 persones/grup] 
  

● BESTIARI 
·        1 bèstia de protocol [16 persones/grup] 
·        1 bèstia de foc   [16 persones/grup] 
  

● CAPGROSSOS 
·        1 colla de 6 Capgrossos [12 persones/grup] 

  
● CASTELLERS 

·        1 colla castellera  [150 persones/grup] 
 

● CORAL 
·        1 coral  [25 persones/grup] 

mailto:adifolk@adifolk.cat


 

Casa de la Sardana – Carrer del Pou de la Figuera, 15   08003 Barcelona 
Tel. 655 551 678  - adifolk@adifolk.cat – www.adifolk.cat 

NIF-G58525924 

  
● DIABLES 

·        1 colla de diables  [20 persones/grup] 
  

● ESBARTS 
·        1 esbart  [30 persones/grup].  

  
● FALCONS 

·        1 colla de falcons  [40 persones/grup] 
  

● GEGANTS 
·        2 colles de gegants  [20 persones/grup].  
  

● JOCS TRADICIONALS 
·        1 colla de jocs tradicionals [5 persones/grup] 
  

● SARDANISTES 
·        2 colles sardanistes  [16 persones/grup] 

 
 
> Ajut pels participants 
Adifolk, per mitjà de la seva agència col·laboradora, gestionarà el 
desplaçament i l’allotjament dels actuants. 
S’establirà un ajut econòmic per cada actuant, que es comunicarà als 
participants i serà descomptat de la totalitat del viatge per part de l’agència, 
segons l’opció que cada grup esculli. 
 
 
> Inscripció grups 
Del  25 de novembre al 20 de desembre de 2018,  
mitjançant el formulari que trobareu a la web d’Adifolk, www.adifolk.cat 
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