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FESTIGES 2021 destinarà els fons recaptats al
Festival Solidari a l’ADFO

Els dies 3 i 4 de juliol el Mas la Torre de Sant Vicenç de Torelló
acollirà la 3a edició del FestiGes

Enguany el festival solidari de la Vall del Ges, FestiGes, ha escollit l’Associació Diversitat
Funcional d’Osona com a entitat beneficiària de la recaptació que es faci durant
l’esdeveniment.

L’entrada solidària es podrà adquirir allà mateix. A més, tothom que ho desitgi podrà
realitzar la seva aportació solidària a través del Bizum habilitat per l’entitat, codi d’ONG:
03166.

El  FestiGes és un festival organitzat per persones inquietes de la Vall del Ges i vinculades a
diversos àmbits de la salut, la infància o de la música... Ja fa 3 anys que van unir-se amb la
voluntat d'aportar el seu particular gra de sorra per a una causa solidària.



En cada edició, tots els beneficis del festival es destinen íntegrament a una entitat, que es tria
tenint en compte els valors, la trajectòria i la proximitat. A la primera edició l’entitat escollida va
ser l'hospital maternoinfantil de Sant Joan de Déu, a Barcelona, i a la segona edició es va
escollir Proactiva Open Arms, ONG dedicada a les persones que necessiten auxili a la
Mediterrània.

En aquesta tercera edició l’entitat escollida ha sigut ADFO, l’entitat osonenca que treballa per a
la integració universal de les persones amb diversitat funcional en els diferents àmbits: familiar,
social, laboral, formació, oci i lleure, esport adaptat i cultura. Des de l’any 1982 l’entitat busca
oportunitats per les persones amb diversitat funcional d’Osona. Amb una atenció integral,
l’Associació està al costat de les persones i les seves famílies, assessora empreses i
administracions en temes d’accessibilitat, realitza campanyes de sensibilització i lluita per la
total inclusió del col·lectiu.

ADFO es defineix com una entitat solidària, tolerant, alegre, de proximitat i plena de coratge,
treballa per transformar el jo no puc, tu no pots en junts podem. L’entitat destinarà la donació
als projectes socials que porta a terme habitualment. ADFO és una associació sense ànim de
lucre que gràcies al compromís de moltes persones pot portar a terme projectes oberts a les
més de 6.000 persones amb diversitat funcional, física o sensorial que hi ha censades a la
comarca d’Osona (dades IDESCAT).

Aquest any el festival tornarà a tenir format presencial, respectant totes les mesures de
seguretat i s’hi podrà veure les actuacions musicals de Mixu, Primavera, David Uclé i Geluc al
dissabte a la tarda i Gimges, UniSo, Cafè Olé, Maria Isas, Hatxe Music, Greitis Jits i Tinent
Colombo durant tot el dia de diumenge. També hi hauran paradetes de petits negocis de la
zona, amb productes artesanals i de km0, a més de food trucks i gelateria ambulant. Trobareu
més detalls dels participants a les xarxes socials de FestiGes i d’Adfo.

El FestiGes no té límits! Ajudar les entitats socials, gaudir de la música i compartir bons
moments són els objectius de l'organització. Any rere any, tothom pot fer créixer el festival i
donar suport a les entitats amb una aportació solidària. Des del festival es sumen a l’ADFO per
fer evident que junts podem transformar el nostre entorn i el món!
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Contacte: Montserrat Méndez
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93 883 29 49





ADFO
A l’ADFO transformem els jo no puc, tu no pots en junts podem. Busquem oportunitats per
a les persones amb diversitat funcional de forma personalitzada i amb uns objectius clars:
generar oportunitats laborals, projectes de vida autònoma i trencar barreres.
www.adfo.cat

FESTIGES
Equip de persones que s’han unit per organitzar un festival solidari per a recaptar fons per a
una bona causa. www.festiges.cat
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