
 
L’impuls del folk s’ha sentit a Internet 

 

L’Estradivirus, Tradicionàrius Digital ha estat una plataforma de continguts  
folk en línia des del 18 de març al 13 de maig 2020 

 

L’Estradivirus ha assolit els objectius proposats pel CAT:  
promoció, difusió, impuls, presència, fidelització, creació i activació del sector 

 
8 Estradivirus: 51 Dies #Thebasementtapes amb 231 Registres, 33 Noms de Folk&Co 165 Temes,  

33 Lives, 5.212 Lectors del butlletí, 14.000 Pàgines visitades, 14.700 Seguidors a xarxes socials  

 
 
L’objectiu del CAT amb la creació de l’ESTRADIVIRUS, contagi folk contra la pandèmia durant 
el confinament era d’una banda, proposar diverses iniciatives i recursos per omplir de folk 
totes les hores tancats a casa a través de web i xarxes i, de l’altra, no perdre l’impuls del 
Festival Tradicionàrius com a focus d’interès per a la música folk i d’arrel. 
 

“Des dels orígens de la humanitat, la música serveix per moltes coses: per expressar 
sentiments, per transmetre idees, per a la lluita i les reivindicacions, per a la festa i les 
celebracions. Ara mateix la música que ens agrada és una eina de resistència contra les 
conseqüències de la pandèmia” Estradivirus 2 25.03.2020 

 

La clau de la resistència ha estat aprofitar per fer a casa tot allò que habitualment no tenim 
temps de fer i intercanviar-nos idees, propostes i continguts de tota mena a través de les 
xarxes telemàtiques. Continuar fent possible l’Estradivirus, malgrat les limitacions evidents, ha 
estat l’objectiu prioritari de l’equip de comunicació del CAT i destaquem l’agraïment, per la 
complicitat, a tots els músics que des de casa van continuar fent la seva feina i la van compartir 
amb tothom. 
 

“Fem balanç de danys però sobretot pensem com podem revertir la situació en el futur: els 
tallers, les programacions, la campanya escolar... Com diria Adriane Mare Brown ens movem a la 
velocitat de la confiança. Confiança en tots vosaltres, el públic, els usuaris, els seguidors i també 
en els músics i en la nostra pròpia organització”. Estradivirus 4 08.04.2020 

 

En pocs dies farem el balanç de danys i l’inventari de les pèrdues que haurem de recuperar. 
També de certes oportunitats dins la contingència general. Com per exemple, el desplegament 
dels sistemes de comunicació que ja teníem però no havíem desenvolupat del tot. Ara que 
encarem el principi del final del confinament tancarem l’ESTRADIVIRUS. 
 

Som conscients també que d’aquesta malaurada circumstància hem de treure’n alguns 
aprenentatges que ens han de fer millorar. Hem d’incrementar l’ús de les tecnologies de la 
comunicació a totes les activitats i programes del CAT i de l’Escola Folk del Pirineu: concerts, 
tallers, Escoles al CAT, Folk a l’escola, presentacions, exposicions, recursos documentals... amb 
pandèmia o sense. Així ho farem amb els mitjans que disposem. 
 

També tenim present que els que ens dediquem a l’organització d’activitats presencials 
col·lectives –concerts, tallers– patirem restriccions sense un calendari massa clar, ara mateix. 
Però les eines més  valuoses seran la creativitat, la imaginació, la capacitat de crear models de 
comunitat digital i presencial, sincronitzar la participació dels públics amb els artistes i un 
temps per aprendre a moure’ns en la nova Cultura en digital.    



Les xifres mostren que el sector cultural no s’atura davant cap 
contratemps creant xarxa i continguts de qualitat  

 

El CAT Centre Artesà Tradicionàrius fa un balanç positiu del projecte Estradivirius, perquè 
l’activitat no es va aturar sinó que es va traslladar des de l’espai físic al món digital. Durant els 
56 dies de confinament s’han assolit els objectius proposats: promoció de músics i treballs 
discogràfics, difusió de composicions sota el confinament, impuls de concerts i activitats en 
directe, presència als mitjans de comunicació, fidelització i creació de públics, activació del 
sector de la música a través de plataformes telepresencials...  
 

I les xifres ens acompanyen: 
6 Tarantel·les contra la pandèmia 
33 Noms a Folk en companyia  
165 Temes recomanats per Folk&Co 
51 Dies d’Els Registes del soterrani  
231 Registres de Thebasementtapes 
33 Lives de Tradialsofà amb Marcel Marimon, Ballaveu, Corrandes són Corrandes, La 
Companyia MINIMíssimA, Pau Benítez, Ricard Ros, Cor de Carxofa... 
40 Temes de balls de saló: els xotis i les masurca de la plaça al saló de casa 
50 Dies de Grallers als balcons  
58 Entrevistes de Virus Popular + 2 premis als Vermuts pandèmics 
14 Descobertes d’INèDITS: Les Vespres del Dimecres, Confinats Band, Marcel Caselles-ESMUC, 
Coloma Bertran, Falsterbo, Criatures, Manu Sabaté, Quico el Célio, Rufaca Folk Jazz Orquestra, 
Arnau Obiols, Som de Sallent, Ambauka, Dani López, Ivan Caro 
2 Propostes per als més petits 
6 Escoles de música ens han mostrat com treballen en línia: l’Escola Folk del Pirineu – Tallers 
d’Arsèguel, L’Aula de Música de Cervelló, l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts de 
L’Hospitalet, l’Escola Mediterrània de dansa irlandesa, Escola Superior de Musica de Catalunya 
- Departament de Música Tradicional, Taller de pandereta gallega i cant tradicional del CAT  
14 Recomanacions de llibres amb La Tradillibreria 
375 cançons que formen la banda sonora de l’Estradivirus a l’Spotify 
1.400 Visualitzacions al Bellaciaochallenge 
1.700 Seguidors més a la comunitat de xarxes 
5.212 Lectures dels butlletins de l’Estradivirus 
14.094 Pàgines visitades a tradicionarius.cat 
14.700 Persones en xarxa a Facebook, Instagram i Twitter 
 

L’oportunitat de connectar amb gent de tot el territori ha estat clau per valorar l’impacte de 
l’Estradivirus, Tradicionàrius Digital com a comunitat virtual del CAT Centre Artesà 
Tradicionàrius. El fet de presentar continguts atemporals ens ha permès fidelitzar als seguidors 
però també obrir-nos a nous públics. Per la qual cosa ha estat una bona experiència. Hem 
incorporat 1.700 seguidors nous a les xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter) i 
actualment comptem amb un total de 14.700 persones que ens segueixen en línia. Aquestes 
noves incorporacions segueixen creixent dia a dia.  
 
En aquest sentit, tant els mitjans de comunicació com les entitats, organitzacions i institucions 
han fet ressò i difusió de l’Estradivirus i totes les propostes en línia, entre d’altres: Ràdio Gràcia; 

Catalunya Ràdio: Catalunya Música, icatMans i Afinats; RNE4: Tradicionàrius; L’Independent de Gràcia; 
Tornaveu; TV3: Informatius, Concerts confinats 33; Tot Gràcia; La Música Amanseix les Feres; Tresc; 
Enderrock; Sons de la Mediterrània; AvuiSona; Núvol; Ajuntament de Barcelona: Districte de Gràcia, 
Barcelona Cultura Popular, Barcelona Districte Cultural; Diputació de Barcelona: Àrea de Joventut; 
Generalitat de Catalunya: Direcció General de Cultura Popular, Cultura Popular CAT, ICEC - Empreses 
Culturals, Fira Mediterrània, Institut Ramon Llull, Auditori Eduard Toldrà, Dinsic Publicacions Musicals, 
Societat-Cultural Sant Jaume, Associació Ressò de Musicoteràpia, CAOC Cercle d’Agermanament 
Occitanocatalà, Punt Tradicional, ESMUC, La Cultura a casa, FIMPT, Cercle Folk.   

http://www.tradicionarius.cat/
https://www.facebook.com/AssociacioRessodeMusicoterapia/?__tn__=kC-R&eid=ARC24gHbfJ121W4V1Dp-4_l68hEukGKGryufW8NxRCXb7r_jA0O30innwNnUVTxcyKXzSUS7bcdBrida&hc_ref=ARTu1hYHa9hew_flqHL1SyP-sGZRNxEOMwVFuFNbv0EOlGgG8lLTlMXnkRzWkZFcKzY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD1SLwu7KC9xhMeVNhLwH-brtgb7zge4a282oPAdIGyilXRKcpC3gQeevRMlkHjvqatik9n8qtyoq_qI53jZtHjKJLRtiy7-L3MTQR2qlUs3ExXPzJcLeOZq468h1YBORIy4vyjKhUW-C5MKG3zbzY4GTJLj4JYITGCExL2TvmmBRTGqXbPEKD_fthcOFupR8lChqsrfKdGjRv1nkwfYMCJLXRQYULBo8sUYZoy2xdXnO038mSNacCOtD9gKEiWHDhK0xEYdCKAAm1Tzb8X5RhRSSqpGfagnWlVL8oOru1ZRwotqpNK96Hgau8ovVXYcoAXJhc6o_pZoLQzuOvg08R6pVB2oHTUO37f0g9Nym1JxQ_BOCnTZRPoKgOO30kZi_NweRGK2yMfUFOs3jTA9j-WMXIjs0ymlIZl10uVJZeoxfLnkmwwpK5ksikc_n25YIlA8HsZWtD0WtrH-3itEYUKmfKhwlqL9OU


 

 
 

Des de 1993 el C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius, situat a la Vila de Gràcia, es dedica 

a la difusió de la música folk i tradicional a través de concerts de música en directe i de 

la formació amb el projecte Els Tallers del CAT i Escoles al CAT. L’any 2010 es crea 

l’Escola Folk del Pirineu, centre estable de música i danses tradicionals del Pirineu, 

situat al municipi d'Arsèguel. 

 
INFORMACIÓ D’INTERÈS 
CAT Centre Artesà Tradicionàrius 
Plaça Anna Frank, s/n 08012 Barcelona 
932184485 – tramcat@tradicionarius.cat - www.tradicionarius.cat 

 
CONTACTE PREMSA I COMUNICACIÓ 

Andrea Moliner – 932184485 / 680304248 – comunicacio@tradicionarius.cat 

CONTACTE PÚBLICS I COMUNICACIÓ 

Sara Peralta – 932184485 / 647934656 – sara@tradicionarius.cat 

 
ZONA DE PREMSA 
Descarrega’t el dossier de premsa, el material gràfic i les informacions de l’Estradivirus aquí 
www.tradicionarius.cat 
 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS 

Instagram, Facebook i Twitter 
@tradicionarius #tradicionàrius #estradivirus #traDDigital 
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