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NOTA DE PREMSA 
 
 

IVAN BESORA REVALIDA LA PRESIDÈNCIA D’ADIFOLK 
PEL PERÍODE 2022-2026 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nova junta d'Adifolk enceta el mandat amb el repte de celebrar el           

50è aniversari de l'entitat 
 
 

ADIFOLK ha renovat la seva junta directiva en el marc de l'Assemblea General 
celebrada aquest dissabte a Barcelona. L'equip que ha integrat la junta el 
període 2018-2022, encapçalada per Ivan Besora. ha posat el punt i final a un 
mandat extraordinari, marcat per la presència inesperada de la pandèmia de 
la COVID-19. 
 
Malgrat la complexitat del moment viscut, "hem pogut recuperar gairebé 
tota l'activitat aquest 2021", segons ha detallat Besora. També ha posat de 
manifest que hi han hagut activitats i projectes de nova creació, com per 
exemple el projecte INCULCAT, que "han quedat al tinter i els donarem 
sortida aquest proper any".  
 
Després de posar en coneixement dels socis les activitats dutes a terme el 
darrer any i, per extensió, en el conjunt del mandat, s'ha procedit a l'elecció 
de la nova junta directiva pels propers quatre anys. L'única candidatura 
presentada, és de caire continuista i aposta pel tàndem format per Ivan 
Besora i Oriol Ramírez al capdavant. És una candidatura paritària, que 
compta amb homes i dones procedents d'arreu del territori català. Per tant, 
es tracta d'una candidatura amb forta capil·laritat en el territori i d'àmbits 
molt diversos quant a entitats folklòriques i culturals de procedència. 
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La candidatura liderada per Ivan Besora ha estat escollida per majoria de 
vots dels assistents.  
 
La junta escollida està formada per: 
. Ivan Besora Roig, de Montblanc   
. Oriol Ramírez Carol, de Les Fonts 
. Montse Domper Marsal, de Terrassa 
. Enric Capdevila Vallès, de Barcelona 
. Núria Benet Ribé, de Montblanc 
. Víctor Duaigües Simó, de Juncosa 
. Laia Giralt Torrescasana, de Manresa 
. Montse Auguets Canes, de Solsona 
. Joanna Jankoś, de Krakow 
. Amadeu Ribas Pau, de Santa Coloma de Cervelló 
. Rosa Sarrà Manetes, de Perafort 
. Daniel Viñallonga Villaroya, de Mollet del Vallès 
. Albert Santiago Cozar, de Lloret de Mar 
 
Aquest equip és l'encarregat de liderar l'entitat els propers quatre anys, amb 
molts reptes entre mans. Un d'ells és la celebració del 50è aniversari de 
l'entitat en un context de represa de l'activitat cultural i folklòrica després de 
la pandèmia. Per altra banda, seguiran treballant amb la projecció 
internacional del folklore i la cultura popular catalana a l'exterior, 
mantindran les sinergies amb els Casals Catalans repartir per arreu de la 
geografia i, evidentment, es donarà suport i sumant al costat de les entitats i 
federacions folklòriques de casa nostra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montse Auguets 
Àrea comunicació Adifolk 
629 42 71 98 
 
Barcelona, 5 de març de 2022 
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