33è APLEC INTERNACIONAL 2021
L’Alguer, Sardenya · Itàlia

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.
Adifolk en som els organitzadors de l’Aplec Internacional i comptem amb el
recolzament de la Direcció General de Cultura Popular i la Catalunya Exterior
del Departament d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya; així com
també de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
En nom d’Adifolk, fem una crida a la participació al 33è Aplec Internacional
que tindrà lloc a la ciutat de l’Alguer (Sardenya/Itàlia), els dies 24-25-26 de
Setembre de 2021.
Gràcies per la vostra confiança.

Ivan Besora i Roig
President d’Adifolk
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BASES DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS AL
33è APLEC INTERNACIONAL 2021
Bases específiques que regeixen la convocatòria del procediment per a la
selecció dels grups folklòrics catalans per poder participar en el 33è Aplec
Internacional 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:
● Descripció del grup, dades de contacte i en quin àmbit participa
● Enllaç a fotografia actual del grup
● Enllaç d’actuacions del grup en video
Dates d’inscripció:
Del 15 de novembre de 2020 al 6 de gener de 2021

✔ 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 l’Aplec que se’ls proposi (cercaviles, mostres, tallers
o xerrades, col·laboracions en aspectes artístics…)
● Distribució territorial: Seran seleccionats grups de les diferents
demarcacions territorials de Catalunya per a que totes hi estiguin
representades.
● Necessitat representativa d'àmbit: Es seleccionaran grups dels diferents
àmbits folklòrics que existeixen al país, sempre tenint en compte els
criteris suggerits pel país amfitrió i la seva normativa.
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● Criteri artístic: Es valorarà la qualitat artística i el nivell estètic i visual
com el vestuari.
● Tots els grups han de portar el seu acompanyament musical en directe.
● Els esbarts i ball de gitanes es valorarà positivament que portin músics
propis però no és imprescindible si poden obtenir les partitures de les
seves danses.
● Els grups de foc hauran de presentar la seva pòlissa d’assegurança de
foc i tota la documentació obligatòria d’aquest àmbit.
● Tindran prioritat els grups que havien confirmat la seva participació a
les dates previstes del mes d’octubre de 2020, i que finalment fou ajornat
al 2021, sempre i quan facin de nou la sol·licitud de participació com a
grup, d’acord amb les bases genèriques i comunes.

✔ Dates del 33è Aplec Internacional 2021
Es celebrarà els dies 24, 25 i 26 de setembre del 2021.

✔ Nombre de participants per a cada àmbit
● AGRUPACIONS MUSICALS
· 2 bandes de música [45 persones/grup]
· 1 grup de música folk [5 persones/grup]
· 1 grup d’havaneres [3 persones/grup]
· 1 cobla [11 persones/grup]
● BALLS DE SEGUICI
· 2 balls de seguici, amb els seus músics [20 persones/grup]
● BALLS DE GITANES
· 2 balls de gitanes [16 persones/grup]
● BASTONERS
· 4 colles de ball de bastons, amb els seus músics [20 persones/grup]
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● BESTIARI
· 4 bèsties de protocol, amb els seus músics [20 persones/grup]
· 1 bèstia de foc, amb els seus músics [20 persones/grup]
● CASTELLERS
· 1 colla castellera, amb els seus grallers [150 persones/grup]
● CORAL
· 1 coral [25 persones/grup]
● DIABLES
· 1 colla de diables, amb els seus músics [20 persones/grup]
● ESBARTS
· 1 esbart [30 persones/grup].
● FALCONS
· 1 colla de falcons, amb els seus músics [40 persones/grup]
● GEGANTS
· 4 colles de gegants, amb els seus músics [20 persones/grup]
(Es tindrà en compte l’acompanyament de capgrossos)
● JOCS TRADICIONALS
· 1 colla de jocs tradicionals [10 persones/grup]
● SARDANISTES
· 4 colles sardanistes [16 persones/grup]
● ALTRES TRADICIONS I MOSTRES
· Pubillatge Nacional, Puntaires, … [10 persones/grup]

❖

Adifolk es reserva el dret de modificar el nombre de grups i/o
actuants, segons necessitats concretes per a una correcta o
millor organització de l’aplec.
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✔ Ajut pels grups
Adifolk, per mitjà de la seva agència col·laboradora, gestionarà el
desplaçament i l'allotjament dels actuants.
S’establirà un ajut per cada actuant en format de descompte en la totalitat
del viatge. Aquesta reducció serà aplicada per l’agència col·laboradora en el
preu que és facilitarà al moment de la selecció i segons l’opció que cada grup
esculli.

✔ 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 l’Aplec per poder realitzar la
seva actuació i no hagin estat acceptades amb anterioritat.

-

Els grups es comprometen a deixar l’espai utilitzat en les mateixes
condicions en què se’l van trobar.

-

Tots els actuants han de disposar de la tarjeta sanitària europea en
vigència.

-

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, amb una còpìa dels
corresponents DNI o NIE, dins el termini que s’estableixi.

INSCRIPCIONS DELS GRUPS
Del 15 de novembre de 2020 al 6 de gener de 2021,
mitjançant el formulari que trobareu a la web d’Adifolk, www.adifolk.cat
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