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InCulCAT  2020 
1a Festa infantil de la cultura popular d’Adifolk  

Capellades · 30 de maig 2020 
  

Des d’Adifolk creiem que els infants i el jovent són la clau del present i el 
futur de la nostra societat i, com no, de la nostra cultura. És per això que 
volem crear una jornada on els grups infantils de la cultura catalana siguin els 
protagonistes. Un espai on poden mostrar la feina i les activitats que fan a la 
resta de grups culturals, però també és important que ho mostrin a la 
població en general i potser, qui sap, algun infant o jove s'atreveix a apuntar-
s'hi. 

La festa InCulCAT vol ser una mostra on els infants no siguin mers 
espectadors, sinó que puguin interactuar i provar amb la seva pròpia pell en 
què consisteix un castell, portar un gegant, ballar una sardana,... I tot des 
d’una vessant festiva i lúdica, que es complementarà amb cercaviles, 
actuacions o espectacles participatius. 
 
Adifolk en som els organitzadors de l’InCulCAT i comptem amb el 
recolzament de l’Ajuntament de Capellades, així com també dels diferents 
grups i associacions de la població. 
 
En nom d’Adifolk, fem una crida a la participació a la 1a edició InCulCAT-
Festa infantil de la cultura popular d’Adifolk que tindrà lloc a la vila de 
Capellades (Anoia), el dissabte 30 de maig de 2020, durant tot el dia. 
 
Gràcies per la vostra confiança, us hi esperem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Besora i Roig    
President d’Adifolk 
 
Barcelona, 13 de gener de 2020 
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BASES DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS A LA 
1a FESTA INCULCAT 2020 

Bases específiques que regeixen la convocatòria del procediment per a la 
selecció dels grups folklòrics catalans infantils per poder participar en la Iª 

Festa InCulCAT, Festa infantil de la cultura popular d’Adifolk. 

Documentació a presentar  

⮚ Butlleta d’inscripció: Cal que ompliu el formulari online que trobareu 
a la web d'Adifolk, www.adifolk.cat, indicant la següent informació 
als camps corresponents: 

o Descripció del grup, dades de contacte i en quin àmbit 
participa. 

o Enllaç a Fotografia actual del grup 

o Enllaç d’actuacions del grup en vídeo   
 

Dates d’inscripció: 
Del 15 de Gener al 6 de Febrer de 2020. 

 
 
Criteris que es tindran en compte per la valoració de les propostes 

Tindran prioritat els grups que compleixin els següents requisits:  

⮚ Voluntarietat: Predisposició dels actuants i grups en participar en les 
diferents activitats de la Festa InCulCat que se’ls proposi (cercaviles, 
mostres, col·laboracions en aspectes artístics…)  

⮚ Distribució territorial: Seran seleccionats grups de les diferents 
demarcacions territorials de Catalunya per a que totes estiguin 
representades. 

⮚ Necessitat representativa d'àmbit: Es seleccionaran grups dels 
diferents àmbits folklòrics que existeixen al país, sempre tenint en 
compte els criteris suggerits per la població on es realitza la festa  

⮚  Criteri artístic: Es valorarà la qualitat artística i el nivell estètic i 
visual, com el vestuari. 

⮚ Criteri musical: Tots els grups han de portar el seu acompanyament 
musical en directe. 

⮚ Edats participants: Es prioritzaran els grups o les seccions infantils de 
les diferents associacions, entitats i agrupacions formats per infants 
de 6-12 anys, aproximadament. 
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⮚ Tots els grups infantils han d’anar acompanyats pel seu monitor/a 
(persona responsable del grup infantil). 

⮚ Els grups de foc hauran de presentar la seva pòlissa d’assegurança de 
foc i tota la documentació obligatòria d’aquest àmbit. 

 

Dates de la festa InCulCAT 2020 

Es celebrarà el dissabte 30 de Maig de 2020, durant tot el dia a Capellades. 
 

Nombre de participants per a cada àmbit 
 
AGRUPACIONS MUSICALS  

⮚ 1 banda de música [35 infants/grup] + 4 monitors/es 

⮚ 1 grup de música folk [10 infants/grup] + 2 monitors/es 

⮚ 1 cobla [11 infants/grup] + 2 monitors/es 

 
BALLS DE SEGUICI  

⮚ 1 ball de seguici [16 infants/grup] + 2 monitors/es 

 
BASTONERS  

⮚ 4 colles de ball de bastons  [16 infants/grup] + 2 monitors/es per cada colla 

 
BESTIARI  

⮚ 1 bèstia de protocol [16 infants/grup] + 2 monitors/es 

⮚ 1 bèstia de foc [16 infants/grup] + 2 monitors/es 

 
CAPGROSSOS  

⮚ 1 colla de 6 Capgrossos  [16 infants/grup] + 2 monitors/es 

 
CASTELLERS  

⮚ 1 pom infantil colla castellera [30 infants/grup] + 3 monitors/es 

 
CORAL  

⮚ 1 coral [25 infants/grup] + 3 monitors/es 

 
DIABLES  

⮚ 1 colla de diables [20 infants/grup] + 2 monitors/es 

 
ESBARTS  

⮚ 1 esbart [25 infants/grup] + 3 monitors/es 
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FALCONS  
⮚ 1 colla de falcons (secció infantil) [30 infants/grup] + 3 monitors/es 

 
GEGANTS  

⮚ 4 colles de gegants [20 infants/grup] + 2 monitors/es per cada colla 
 

SARDANISTES  
⮚ 4 colles sardanistes [16 infants/grup] + 2 monitors/es per cada colla 

 
 

Adifolk es reserva el dret de modificar el repartiment o els grups participants 
en funció de les inscripcions dels grups. 

 
 
 
Ajut pels grups 

Adifolk, es farà càrrec i gestionarà el dinar del dia 30 de Maig pels actuants i 
els seus monitors/es establerts. 

 
 
 
Jurat 
El jurat de valoració estarà format per la Junta Directiva d’Adifolk, que podrà 
demanar l’assessorament a les federacions dels diferents àmbits. 

 
 
 
Aspectes varis 

  
⮚ L’organització no es responsabilitza de les necessitats especials que 

no es demanin durant la preparació de la Festa InculCAT per poder 
realitzar la seva actuació i hagin estat acceptades. 

  
⮚ L’organització no es farà càrrec dels menors i de les menors. És per 

això que durant tota la festa sempre hauran d’anar acompanyats/des 
del seu monitor/a o alguna persona major d’edat. 

   
⮚ Els grups es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions 

en què se’l van trobar. 
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⮚ La inscripció dóna lloc a la plena acceptació de les bases d’aquesta 
convocatòria. 

 

⮚ En cas de ser seleccionats, els grups hauran de retornar el document 
d’acceptació de la seva participació, adjuntant la relació dels 
actuants, segons el nombre establert, dins el termini que s’estableixi. 
I un ingrés de participació de 5€ per actuant. 

 
 
 

INSCRIPCIONS GRUPS 
 

Del 15 de Gener al 6 de Febrer de 2020, 
mitjançant el formulari que trobareu a la web d’Adifolk, www.adifolk.cat 

mailto:adifolk@adifolk.cat
http://www.adifolk.cat/

