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Acte Inaugural a Calella 
Dijous, 6 de setembre 

21.00 h - Cercavila de tots els grups fins a la Fàbrica Llobet i Guri
Itinerari: Riera de Capaspre, Jovara, Escoles Pies, plaça de l’Ajuntament, Bisbe 
Sivilla, Església, Ànimes, Llobet i Guri fins a la Fàbrica.

22.00 h - A la Fàbrica Llobet i Guri actuació de tots els grups

Conjunt folklòric Corvinus Közgáz - Hongria

Sons d’Àfrica - Kenya

Conjunt estatal de dansa i cant d’Omsk - Sibèria

Companyia nacional de dansa - Belize

Conjunt nacional Folklore de Geòrgia (TSMU) - Geòrgia 

Gran Ballet Argentino - Argentina

Esbart Sant Martí de l’ateneu torrellenc de Torrelles de Llobregat - Catalunya

Acompanyament musical El Grupet - Catalunya

40 anys de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya

Antoni Viñas i Vallverdú
President d’Adifolk

Fa quaranta anys, va néixer un projecte amb la idea d’apropar diferents cul-
tures mitjançant la música i la dansa.

Grups de tots els continents van saber mostrar, amb actuacions arreu del 
país, tot el que fan i són.

Música, dansa, cant i vestuari formen part d’unes arrels que molts cops ens 
sorprenen i ens acosten.

Les jornades van començar a caminar un 14 de setembre d’ara fa quaranta 
anys amb el nom de Jornades Internacionals Folklòriques de Barcelona.

La il·lusió va moure un grup de persones voluntàries que treballant van acon-
seguir que allò que en un principi podia semblar un somni esdevingués, a 
poc a poc, any rere any, la realitat que és avui.

Gràcies a tots els qui, al llarg dels anys, han participat amb el seu gra de sorra 
per dur a terme aquest projecte.



Conjunt nacional Folklore de Geòrgia (TSMU)
Geòrgia

Aquesta formació, membre de la Unesco, 
es va fundar el 1984 a la Universitat es-
tatal de Medicina de Tbilisi, la capital del 
país. Al llarg dels més de vint-i-cinc anys 
d’existència, ha guanyat diversos premis 
i ha participat en nombrosos festivals in-
ternacionals. 

Gran Ballet Argentino 
Argentina

Aquesta companyia es dedica des del 
1963 a la difusió de la música i les danses 
argentines amb l’objectiu d’explicar com 
és el seu poble i per què és com és. El 
resultat és un ballet amb identitat, carac-
teritzat pel color, la força i l’expressivitat. 

Companyia nacional de dansa
Belize

Les danses d’aquest petit estat de 
l’Amèrica central estan influenciades per 
la cultura negra, la més marcada, plena 
de ritmes i sensualitat; l’índia, perquè 
els primers habitants de la zona eren els 
maies, i la britànica, que atorga una serietat 
que contrasta amb els ritmes del Carib.

Conjunt folklòric Corvinus Közgáz 
Hongria

El conjunt folklòric Corvinus Közgáz va 
ser fundat fa seixanta-quatre anys per 
estudiants de la Universitat Corvinus de 
Budapest i ha actuat en les institucions 
més conegudes de Budapest, com el 
teatre de l’Opereta, el Palau de les Arts 
o el teatre Thália.

Sons d’Àfrica
Kenya

El grup Sons d’Àfrica, creat el 2002, està 
format per artistes joves que mostren 
d’una manera autèntica la riquesa de les 
danses tradicionals procedents de les 
quaranta-dues comunitats ètniques de 
Kenya.

Conjunt estatal de dansa i cant d’Omsk 
Sibèria

Fa més de cinquanta anys que aquest 
grup contribueix a preservar les tradi-
cions i les habilitats dels pobles sibe-
rians. El caràcter original del seu folklo-
re s’expressa tant en les coreografies 
com en les cançons.

Esbart Sant Martí de l’ateneu 
torrellenc de Torrelles de Llobregat
Catalunya

Des del 1966 l’objectiu principal d’aquest 
esbart ha estat el de donar a conèixer el 
significat i bellesa de la dansa catalana 
com identitat del Poble Català, considerant 
que la dansa és una excel·lent manera de 
comunicació i expressió. 
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6 de setembre  22.00h - Acte Inaugural a la Fàbrica Llobet i Guri - Calella
22.30h                         
Espai l’Amistat           
Premià de Mar

17 a 19h 
Tallers de dansa 
Plaça de l’església 
22.00h 
Fàbrica Llobet i Guri
Calella

22.30h                              
Parc del Reguissol 
Sta Maria 
de Palautordera

19.00h                         
Casino del Centre  
L’Hospitalet de 
Llobregat

22.30h                          
Plaça de l’església           
Rajadell

22.00h                               
Pati de Can Comas 
Pineda de Mar

22.30h                        
Pavelló Poliesportiu              
Bellpuig

19.00h                               
El Centre                         
Sant Martí Sarroca

21.30h                        
Pavelló Gran 
Puig-reig

18.00h                            
Teatre l’Atlàntida                      
Vic

18.00h                           
Ateneu d’Avià                 
Avià

19.00h                          
Auditori Eduard Toldrà   
Vilanova i la Geltrú

22.15h                              
Plaça Antoni Baqué               
La Llagosta

10 de setembre  19.30h - Acte de cloenda al Palau de la Música Catalana - Barcelona

Acte de Cloenda a Barcelona 
Dilluns, 10 de setembre 

19.30 h - Al Palau de la Música Catalana
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40 anys de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya

- Mostra dels grups participants

  Conjunt estatal de dansa i cant d’Omsk - Sibèria

  Sons d’Àfrica - Kenya

  Companyia nacional de dansa - Belize

  Conjunt nacional Folklore de Geòrgia (TSMU) - Geòrgia

  Gran Ballet Argentino - Argentina

- 40è aniversari, amb els Ballets de Catalunya i l’esbart Català 

  de Dansaires

- Lligams, amb l’Esbart Sant Martí de l’Ateneu torrellenc 

  i el grup Corvinus Közgáz d’Hongria

- Dansa de les JIF, amb representants de tots el grups

 Acompanyament musical El Grupet - Catalunya

Entrades a la venda a: www.palaumusica.org       



La dansa, com a expressió cultural i col·lectiva, és una excel·lent forma de conèixer les tradicions i la cultura dels pobles…

Ajuntament de Calella

disseny         comunicació - Jordi Carrasco i Estalella
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