3a DAP-PERPINYÀ 2019
DOSSIER GRUPS
“3a Diada d’Adifolk a Perpinyà”
13 Juliol 2019

ADIFOLK

ADIFOLK és una associació declarada d'utilitat pública
segons la resolució JUS/803/2012 del 27 d'abril de 2012
i formada per persones vinculades estretament al món
del folklore i la cultura popular catalana.
Té com a objectiu fonamental potenciar i dinamitzar la
cultura popular del nostre país i també donar a conèixer
a Catalunya el folklore d’altres indrets del món,
mitjançant diferents intercanvis culturals.
ADIFOLK pertany a CIOFF - Comitè Internacional
d’Organitzadors de Festivals Folklòrics - reconegut per
la UNESCO. És membre de l’Associació Espanyola
d’Organitzadors de Festivals Folklòrics. És membre de
ple dret de Festivals du Sud; membre fundador de la
Federació d'Ateneus de Catalunya i de l’Ens de
l’associacionisme cultural català. I entitat col·laboradora
de
la
Federació
d'Organitzacions
Catalanes
Internacionalment Reconegudes (FOCIR).
Entre les activitats que porta a terme, destaquen les
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, des
de l’any 1972; i l’Aplec Internacional que es celebra
anualment des del 1988, havent estat a les principals
ciutats d’Europa i a la capital dels Estats Units
d’Amèrica.
ADIFOLK també es dedica a promoure i assessorar en
temes de cultura popular catalana a festivals
internacionals i en accions de promoció del nostre país a
l'exterior. Donem suport, promocionem i acompanyem
els grups de cultura popular davant festivals
internacionals.
INFO:
www.adifolk.cat
www.facebook.com/adifolk.culturapopularcatalana
twitter.com/Adifolk_oficial
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L’EQUIP D’ADIFOLK
L'actual junta directiva d'Adifolk, pels anys 2018/2022, està formada per les següents
persones, totes vinculades al camp de la cultura popular catalana.

A més, comptarem amb diferents col·laboradors d’Adifolk que formen part de l’estructura de
l’organització:
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DAP 2019
3a Diada d’Adifolk a Perpinyà
Mostra de cultura popular catalana
Adifolk i l’Auntament de Perpinyà
continuem amb la DAP 2019 – 3a Diada
d’Adifolk a Perpinyà, amb el propòsit de
seguir convertint un dissabte de Juliol
en el punt festiu de la cultura catalana.
Més de trenta grups de tots els àmbits
de la cultura popular ompliran els
carrers principals de la ciutat de
Perpinyà, sens dubte, la gran Festa
Major de la Cultura Catalana.

PERPINYÀ
Perpinyà
és
la
capital
del
Rosselló.
Administrativament
és
un
comú
del
departament francès dels Pirineus Orientals i
del districte homònim. Històricament va ésser
capital del comtat del Rosselló, del regne de
Mallorca, i de la província del Rosselló.
Els darrers anys la Vila s’ha promogut amb
l’eslògan Perpignan la Catalane. L’any 2008 la
ciutat va ésser distingida com a “Capital de la
Cultura Catalana”; i aquest 2019 n’és la
“Capital de la Sardana”.

L’any 2016, Perpinyà va acollir el 29è Aplec Internacional.
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PROGRAMACIÓ
3a DIADA D’ADIFOLK A PERPINYÀ 2019

Dissabte 13 de Juliol
Actes matí
Plantada de l’Imaginari
Jocs Tradicionals
Cercavila
amb
els
grups
de
gegants,
capgrossos, diables, bestiari, bastoners, balls
de seguici, ... amb l’acompanyament de la
banda de música.
Mostra de lluïment dels grups festius.
Concert-vermouth amb la banda de música.

Actes tarda
Recepció institucional a l’Ajuntament
Perpinyà als grups participants.

de

Cercavila falconera i Mostra de Colles de
Falcons (àmbit representantiu DAP 2019)
Ballada de sardanes
Mostra de dansa catalana
Cantada de corals
Actes nit
Tabalada i arribada de bestiari
Nit de Foc
Ball folk
Cloenda DAP 2019
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ÀMBITS I NOMBRE DE PARTICIPANTS
Agrupacions musicals
 1 Cobla – 11 persones/grup + director pels ballets [Cobla Mil·lenària de Perpinyà]
 1 Grup Folk – 8 persones/grup
 1 Banda de música – 50 persones/grup

Balls de Seguici
 3 Grups – 16 persones/grup

Bastoners
 3 Colles de bastoners – 16 persones/grup

Bestiari
 2 Bèsties de protocol – 20 persones/grup
 1 Bèstia de foc – 20 persones/grup

Construccions humanes
 Colles Falcons – Mostra falconera 2019
(inscripció a la “Federació de Colles de Falcons de Catalunya”)

Corals
 2 corals infantils i adults – 25 persones/grup

Dansa
 1 Esbart – 35 persones/grup

Diables
 1 Grup de Diables – 20 persones/grup

Gegants i Capgrossos
 4 colles de Gegants – 25 persones/grup

Jocs Tradicionals
 1 Grup – 5 persones/grup

Sardanes
 2 Colles sardanistes – 16 persones/grup
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QUE OFEREIX ADIFOLK
 Ajut econòmic pel desplaçament, màxim de 300€/grup segons distancia.
 Dinar.
 Picnic pel sopar de retorn, pels grups que actuin tarda/nit.

Els grups participants, hauran de fer una aportació per cada participant de 5€, i rebran la
samarreta de la Diada.

INSCRIPCIÓ GRUPS
Mitjançant el formulari de google que trobareu a les nostres xarxes.
Termini presentació: 25 de març al 12 d’abril de 2019.

PARTICIPANTS
Els grups seleccionats, hauran de fer una aportació per cada participant de 5€, i rebran la
samarreta de la Diada.
Pel cobrament de l’ajut els grups hauran de presentar factura per l’import que els correspon, a
adifolk@adifolk.cat. El concepte d’aquesta factura ha de ser “participació a la DAP2019”.
(Recordem que les entitats sense ànim de lucre, sempre que facturin d’acord amb la seva
activitat estatutària estan exemptes d’IVA. Si algun grup ens hagués de facturar amb IVA el
total de la factura ha de ser l’import que li correspon).
No s’acceptarà cap factura que no tingui el format correcte (nom entitat, NIF, adreça, ....).
El pagament es realitzarà un cop feta la validació de la factura i havent rebut per part de
Perpinyà el pagament, que serà durant la tardor.
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Organitzen:

Amb el suport:
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