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del

festival

ITACAT que el proper any es
podria celebrar a Altafulla
16 setembre 2022

Moment de la xerrada sobre Catalunya que va tenir lloc el
diumenge 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional.
Més de 300 persones han assistit a les activitats incloses
dins del festival ITACAT que ha acollit la ciutat italiana
d’Altamura del 9 al 11 de setembre sota l’organització de
l’associació cultural altafullenca Etcètera i la italiana
Movimento Culturale Spiragli. Han estat tres dies plens
d’activitats per donar a conèixer al poble italià la història,
patrimoni, tradicions, gastronomia i cultura catalana a través
d’activitats ben diverses com una demostració de cuina
catalana, una xerrada sobre la idiosincràsia i tradicions dels
catalans o una mostra fotogràfica dels principals espais de
les comarques de Tarragona.
Els assistents han pogut intercanviar experiències amb els
convidats arribats de Catalunya mentre degustaven un arròs de

peix, menjaven pa amb tomàquet i llonganissa de pagès o bevien
vi del Priorat en porró. Igualment, han vist els diversos
vídeos projectats que mostraven les principals ciutats,
monuments i tradicions de Catalunya. La part italiana ha
tingut el seu punt clau en una conferència sobre la ciutat
d’Altamura aragonese; el concert de la música de la Murgia a
càrrec de Luigi Bolognese i Maria Moramarco; o la presentació
del poemari del poeta italià Bartolomeo Smaldone, fortament
arrelat a Catalunya des del 2015.

El públic assistent a ITACAT a Itàlia, que va omplir en tot
moment l’aforament de l’espai, va ser sempre molt atent.
Els organitzadors ja han anunciat que el festival “ITACAT,
ponts per construir cultura” tindrà continuïtat el proper any
2023 i es farà a les comarques de Tarragona. El president
d’Etcètera, Òscar Ramírez Dolcet, ha explicat que “ja es
treballa per realitzar les activitats als municipis
d’Altafulla, Reus o Tarragona. Dels seus ajuntaments i la
predisposició a col·laborar dels seus equips de govern en
dependrà que acabin sent la seu o seus del festival o no
perquè nosaltres només ens casem amb la cultura, no amb cap

partit polític ni amb cap ciutat concreta”.
Cal recordar que l’associació cultural Etcètera i el Movimento
Cultural Spiragli col·laboren plegades des de l’any 2016 i que
des d’aquell moment han sumat sempre esforços per aconseguir
que l’agermanament entre Catalunya i Itàlia, dos territoris
amb tants nexes en comú, es potencií per donar valor a les
realitats d’ambdós. El festival Al3Mura dedicat a Pier Paolo
Pasolini l’any 2016, fet a cavall entre les ciutats de Reus i
Tarragona, va ser el punt de sortida d’aquesta col·laboració
cada cop més potent.

Foto final dels participants i parts dels assistent a
l’exterior de l’InfoPoint, edifici municipal que va acollir el
festival.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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