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NOTA DE PREMSA
L’ESBART MARBOLENY TORNA MOLT SATISFET DEL SEU PAS
PEL YI-LAN INTERNACIONAL CHILDREN FESTIVAL AND FOLK
GAME DE TAIWAN



Uns 30 balladors de l’Esbart Marboleny tornen després de més de dues setmanes d’estada
al festival YICFFF de Taiwan
L’estada del grup al país asiàtic ha estat una molt bona oportunitat per fer nous contactes
internacionals de cares a futurs intercanvis

Les Preses, 3 d’agost de 2018. L’Esbart Marboleny torna després de més de dues setmanes al
festival YICFFF de Taiwan molt satisfet de la bona rebuda que han tingut les danses tradicionals
catalanes i de l’oportunitat d’aconseguir contactes internacionals per a possibles intercanvis.
Del 15 de juliol a l’1 d’agost una trentena de membres de l’Esbart Marboleny van viatjar a Taiwan
per participar al festival YICFFF, considerat un dels dotze esdeveniments més destacats del país.
L’esbart va participar per primera vegada al festival el 2005 i hi ha tornat 13 anys més tard amb el
mateix objectiu: promoure la cultura i les danses de Catalunya. Aquest és un dels festivals
internacionals taiwanesos amb més fama mundial on hi han participat 345 grups de més de 90
països diferents i que ha estat visitat per més de 5 milions de persones des dels seus inicis.
Marboleny ha compartit escenari amb dotze nacionalitats diferents, entre elles Belize, Estats
Units, Eslovàquia i Filipines i ha actuat un total de disset vegades al llarg de la seva participació al
festival. Algunes de les danses tradicionals catalanes que el grup ha interpretat a l’escenari
taiwanès han sigut el ball dels Nans Nous de Berga, la dansa de Castellterçol, el ball de Gitanes i la
Disfressada de Sant Vicenç dels Horts, essent-ne de tots ells l’estrella les Corrandes de l’Alta
Garrotxa.
El festival també ha facilitat als joves l’intercanvi cultural a través de diferents activitats i
dinàmiques per aconseguir que l’estada dels diferents grups al país asiàtic no només sigui un
mostrador internacional de les danses i les cultures dels països participants sinó que també sigui
una excel·lent oportunitat per promoure la riquesa que suposa la diversitat i per gaudir d’aquestes
més de dues setmanes de convivència amb joves vinguts d’arreu de món.
Els balladors, músics i equip artístic han tornat més que satisfets d’aquest viatge i valoren molt
positivament la magnífica oportunitat que ha suposat poder participar en un festival de la talla de
l’YICFFF de Taiwan, tan pel que fa a la difusió que han dut a terme de la cultura catalana com per
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la coneixença de les particularitats de les diferents nacionalitats amb qui han compartit aquest
viatge que de ben segur formarà part de la memòria col·lectiva del grup durant molt de temps.

Per a més informació: Gemma Roura, 972 69 34 85
Organitza:

Amb el suport de:

