
 

 Com promoure, i amb quins recursos,  el 
coneixement de les diferents 
manifestacions de la cultura popular i 
tradicional catalana? Un dels elements 
característics de la cultura popular és la 
seva vinculació amb els indrets i les 
comunitats on es viu i recrea. A la 
vegada, aquesta cultura d’arrel es 
transforma, s’adapta i es transmet en 
una societat curiosa i amb desig de 
conèixer noves maneres de fer i de 
relacionar-nos.  

 Propiciar intercanvis culturals de qualitat 
fora de Catalunya és una responsabilitat 
dels poders públics. Aquesta és la 
reflexió que dóna peu a aquesta jornada, 
adreçada a un públic ampli i obert, 
interessat en la matèria 

 Data: Dissabte 6 d’octubre 
Lloc: Manresa. Museu de la Tècnica.  
Crta de Santpedor, 55 (Seu de la Llotja 
Professional de fira Mediterrània) 

 HORARI: de 16.00 a 19.30 
 Jornada oberta al públic fins al límit de 

l’aforament 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ORGANITZEN:  
 

PROGRAMA 
15.30 
16.00 

Recepció i acreditacions 

16.00 
16.15 

Obertura de la Jornada, a càrrec de:  
Lluís PUIG , Director del Programa per al 
Desenvolupament de Projectes Culturals 
d’Àmbit Internacional del Departament de 
Cultura 
Maria Àngels BLASCO , Directora General 
de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural 

16.15 
16.45 

Olga BREA , tècnica de la Direcció General 
de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural: Ajuts per a desplaçaments fora de 
Catalunya per dur a terme activitats i 
projectes relacionats amb la cultura popular i 
tradicional catalana 

16.45 
17.45 

La visió dels programadors: fires i festivals 
internacionals, amb la participació de 

• Bartolomiej DROZD , Jagiellonian 
Fair (Polònia) 

• Angela HONT , Hungarian Heritage 
House (Hongria) 

• David IBAÑEZ , Fira Mediterrània 
(Catalunya) 

• Lisa WHYTOCK , Showcase 
Scotland (Escòcia) 

17.45 
18.45 

Experiències d’internacionalització, amb la 
participació de 

• Ivan BESORA , ADIFOLK, Associació 
per a la Difusió del Folklore 

• Laia MARTÍN GIOL , Fal·lera 
Gironina 

• Jordi FOSAS , Cercle de Cultura 
Tradicional i Popular Marboleny 

• Oriol PADRÓ , Societat Coral Amics 
de la Unió 

18.45 
19.30 

La xarxa de casals catalans a l’exterior, amb 
la participació de 

• Jordi GAIRIN , Centre Català de 
Luxemburg 

• American Institute for Catalan 
Studies de Houston 

• Estel LLANSANA , Casal Català de 
Tolosa de Llenguadoc 

19.30 Cloenda 


