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COMUNICAT PREMSA: 

ADIFOLK OBRE UNA NOVA ETAPA ENCAPÇALADA PER 

IVAN BESORA COM A PRESIDENT DE L’ENTITAT 

 

 

Un any més, ADIFOLK – Associació per a la difusió del folklore de 

Catalunya ha celebrat l’assemblea general, aquest dissabte 10 de 

març de 2018 a l’edifici de Torre Jussana a Barcelona. 

 

En el decurs d’aquesta jornada, a més de la presentació de la 

memòria d’activitats de l’any 2017 i el tancament dels comptes, 

arribava el moment del tancament de l’actual cicle que durant els 

darrers quatre any ha encapçalat en Joan Gómez com a president. 

Un dels moments emotius, ha estat la projecció de la salutació del 

Conseller Lluís Puig des de Brussel·les, que ha reconegut la tasca 

d’aquests anys i ha encoratjat a la nova junta que avui en sortiria 

escollida.  

 

En el punt de les eleccions de la nova junta directiva pels anys 

2018/2022, s’ha presentat la candidatura d’Ivan Besora, que ha 

estat escollida pels socis. 

 

El nou equip directiu d’Adifolk, compte amb una àmplia 

representació del territori, amb les següents persones i càrrecs: 

 

 President:  Ivan Besora Roig,  Montblanc 
 Vicepresidenta:  Mònica Amorós Bigas, Barcelona 
 Secretari:  Guillem Amorós Bigas, Barcelona 
 Tresorer:  Enric Capdevila Vallès, Barcelona 

 Vocal RR.PP.:  Carles Solanich Sans, Barcelona 
 Vocal Protocol:  Aleix Vall Mercader, Reus 
 Vocal Promoció: Víctor Duaigües Simó, Juncosa 
 Vocal Comunicació: Joan-Miquel Merino, Rubí 
 Vocal Logística:  Oriol Ramírez Carol, Les Fonts 
 Vocal Prod. Artística: Jordi Pesarrodona, Sant Joan de Vilatorrada 
 Vocal Prod. Musical: Laia Giralt Torrescasana, Manresa 

 

 

Donem inici a aquesta nova etapa, amb la il·lusió i el desig de 

continuar el camí d’aquests 46 anys d’Adifolk, com a referent de la 

cultura popular catalana arreu del món. 
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