


El Festival
El Festival Itinera Parlem és una iniciativa cultural, 
oberta i integradora organitzada per l’Associació de 
Micropobles i Aktive, empresa de màrqueting cultural.

La primera edició es va realitzar entre el 23 de maig i el 
31 d’octubre del 2021.

La segona edició es durà a terme entre l’1 de maig i el 
31 d’octubre del 2022.
Itinera Parlem és un festival de tot el territori i amb una 
distribució equilibrada de concerts, repartits per les 8 
vegueries de Catalunya.



105 
concerts

8.000 
espectadors

entre músics, partners, alcaldies, regidories,
premsa, xarxes socials, màrqueting, 

administració i direcció

+300 persones 
formen l’equip Itinera

Festival Itinera Parlem 2021



Objectius

La iniciativa Itinera neix amb dos objectius bàsics:
 - Donar a conèixer la realitat dels Micropobles de Catalunya. 
 - Fer arribar la cultura de qualitat a espais emblemàtics dels pobles. 

Aquesta segona edició segueix amb els estils musicals de la 
primera com el Jazz, Blues, Soul i Gospel i incorpora nous estils 
musicals com la Música Llatina, World Music i la Rumba 
Catalana entre d'altres. 



Micropobles
Macroexperiències

Festival Itinera Parlem aposta per apropar la cultura als Micropobles. És una 
petita millora de la qualitat de vida dels seus habitants i facilita el coneixement 

d'uns pobles escampats per tot Catalunya amb una potent campanya de 
promoció. Arribarà al públic un missatge de compromís i sensibilitat per la 

cultura i altament beneficiós pel territori.  



Joan Solà Bosch, vicepresident territorial i 
responsable de la sectorial de Turisme, 

Cultura i Patrimoni de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya amb Marcel 
Marata, director del festival. 



Aguilar de Segarra · Almatret ·  Alpens · Alt Àneu · Arbolí · Arnes · Aspa · 
Les Avellanes i Santa Llinya · Baronía de Rialp · Blancafort · Bovera · Capafonts · Capçanes · 

Cantallops · La Coma i la Pedra · Copons · Els Guiamets · Els Omellons · Espinelves · 
L’Espà · L’Estany · Esponellà · La Febró · Fontclara · Freixinet · Garrigàs · Granera 

· Granyena de les Garrigues · Gósol · Gualta · Gualter · Guixers · Jafre · Llobera · Maçaners · 
Marenyà · Marganell · Mieres · el Miracle · Mollet de Perelada ·  Montoliu de Lleida  · 

La Molsosa · Odèn · Ordis · Palau Sator · Palau Sta Eulàlia · Pardines · Parlavà · 
Pedret i Marzà · Penelles · Pinell de Solsonès · Pinós · Planoles · Poboleda · 

Porrera · Pradell Teixeta · Rabós · Renau · Ribera d’Ondara · Riner · Saldes · Sant Miquel de 
Campmajor · la Selva de Mar · Sant Iscle · Senan · Serra de Daró · Setcases · 
Sta Maria Miralles · Sta Susanna · St Feliu de Boada · St Mori · Susqueda · 

la Tallada d’Empordà · Tor · Torrebesses · Tuixent · Ulldemolins · Ultramort · la Vajol · 
Vallcebre · Vallfogona del Ripollès · Vilada · Vilamaniscle · Vilanant · Vilanova de Prades · 

Vilaür · el Vilosell · Vinebre



Músics i concerts 2022
En la segona edició del Festival, estrenem projectes musicals 

amb segell Itinera que potenciaran la proposta musical. 
Destaquem els següents:

"Cançons i històries de les dones amb Blues" amb Big Mama
"La Locomotora Negra 50 anys, una història amb Swig" 
amb el trio Swingtònics.
 "La ruta del Gospel. D'Àfrica als Estats Units"
 amb Joe Psalmist & The Gospel Train.
 "La música de Woody Allen" amb Cleanhead Brothers "Història 
del Jazz" amb Hop's duo. 
 "Route 62, el blues del Mississippi" amb Richard White, Johnny 
Big Stone, Sweet Marta i The Blues Prisoners.
 "Les grans veus del soul" amb Ster Wax, David Giorcelli, Frank 
Barnes i Nerea.
"La Rumba Catalana" amb Miliu Calabuch.



Apart d'aquestes propostes especials, comptarem amb en Joan 
Chamorro que ens presentarà a Alba Esteban. Èlia Bastida i 
Carolina Alabau amb el seu nou disc "Meraki". El pianista de la 
Sant Andreu Jazz Band, Jan Domènech ens oferirà duets 
intimistes amb Paula Barranco, Alba Armengou i la cantant italiana 
Giuditta Franco. La guitarrista Carla Motis seguirà al Festival 
acompanyada de diferents cantants com Vignesh, Hugo 
Menéndez i Belén Bandera. El grup gironí JazzTast proposa una 
volta al món musical- 
Incorporem "Músiques del Món" amb Palo Santo i la cantant 
Mariele, Yuca al Caliu, Ismael González i Carolina Pereira.  

Seguim col.laborant amb músics dels Conservatoris i Escoles de 
Música de tot Catalunya, en especial, Liceu, Esmuc i Taller de 
Músics. La Fundació Catalana de Jazz Class, SBB (Societat Blues 
Barcelona), i el club de Jazz i Blues més antic de Catalunya, 
Harlem Jazz Club.  

"Black Music" amb The Massive Brothers, Mr Shingles, 
The Coverland 
"Història del Jazz" amb Romaní Brothers Hot Jazz i Hop's Duo
"The Art of Violin" amb Èlia Bastida, Joan Chamorro i Josep Traver  





Premi IMPULSA

El jurat ha recalcat: “Otorguem el premi 
Impulsa al Festival Itinera per la seva tasca en 
contra la desruralització mitjançant la cultura, 

en concret la música, donant l’oportunitat 
als músics d’actuar davant de públic, que és 

en definitiva la seva raó de ser.”

El Festival Itinera Parlem guanya 
la VI Edicions dels Premis Impulsa! 

de la Fundació Catalunya Cultura 



El Primer Festival Musical als Micropobles de tot Catalunya
ha guanyat el Premi Fundació Catalunya Cultura.
El director del Festival, Marcel Marata, en el seu discurs va
manifestar que “A nivell social es una satisfacció veure
l’orgull de pertinença a Itinera dels micropobles i els seus
habitants. Volem créixer arribant de 100 fins a 250
micropobles i replicant Itinera a altres comunitats.Els
micropobles porten tota una vida lluitant per sobreviure.
Tota una vida esperant gent amb cases buides. Tota una
vida esperant molts serveis bàsics. Això sí, gràcies a Itinera
Parlem poden gaudir de música de qualitat.”

Joan Solà Bosch, vicepresident territorial i responsable de
la sectorial de Turisme, Cultura i Patrimoni de l’Associació
de Micropobles de Catalunya diu: “S’estava parlant de 
micropobles al bell mig d’un referent cultural com és el
Casino l’Aliança del Poblenou i, a més a més, estava ple de
gom a gom. En aquest moment, més enllà de guanyar o no
el guardó, ja ens sentíem vencedors. Havíem situat els 
micropobles precisament al centre del sector cultural del País”



Objectius
Patrocinadors oficials

Organitzadors Amics del festival i partnersInstitucions



Contacte

Director Festival:
Marcel Marata 
marcel.marata@gmail.com 
Tf 607905704

Premsa del festival:
COMEDIA. Comunicació & Media
Maria Permanyer 
mpermanyer@comedianet.com
Tf 650 19 09 59

Dades d’organització:
ORODIS INVESTMENT S.L. 
B65742116
C/NUMANCIA 185 8o2a 08034 
BARCELONA




