
 
 

  

 

 L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya convoca la 

segona Nit del Bestiari Festiu i Popular 2015, en commemoració del dia 

Europeu del Bestiari Festiu (24 de novembre), per tal de reconèixer a persones 

públiques, institucions, empreses i associacions que s’hagin destacat en 

fomentar els valors de la cultura tradicional i popular, així com també la tasca 

de les entitats associades.  

 Així doncs, es tracta de donar un caire transversal i obrir-se més enllà 

dels propis associats. L’esdeveniment – vinculat a la Capital de la Cultura 

Catalana – pren un caire institucional i festiu, en un format itinerant diferent 

al que habitualment es manifesta el bestiari festiu.  

 Neix amb l’objectiu d’esdevenir la festa de referència en el món del 

bestiari festiu a Catalunya, amb la mirada posada a trencar fronteres i acabar 

esdevenint l’esdeveniment referent d’aquest sector a nivell europeu. 

INTERÈS CULTURAL 

 L’interès cultural d’aquest esdeveniment es considera elevat i 

innovador. El fet que es faci coincidir amb la Capital de la Cultura Catalana li 

dóna transversalitat territorial i reforça la seva voluntat d’esdevenir un 

referent cultural. 

OBJECTIUS 

 Obtenir la declaració oficial del Dia Europeu del Bestiari Festiu (24 de 

novembre) per part del Parlament Europeu i internacionalitzar-lo, convidant 

als europarlamentaris a què hi s’hi adhereixin i promoguin aquesta declaració 

institucional.  

 Cercar la participació de les entitats de bestiari federades en 

l’atorgament dels reconeixements “BEST” tant a agents externs al nostre 

col·lectiu com a les mateixes entitats federades, mitjançant les xarxes socials, 

fomentant el mutu coneixement i vinculació.  

 Crear la figura de l’Ambaixador/a del Bestiari Festiu i que ens 

representi al llarg de l’any davant la societat i els mitjans.  

 Atorgar reconeixements “BEST” transversals, tant dins el món del 

bestiari com també a una personalitat pública, una entitat, una empresa i un 

mitjà de comunicació, que s’hagin destacat en fomentar els valors de la 

cultura tradicional i popular en general i del bestiari festiu en particular. 

 Establir i reforçar llaços d’amistat, reconeixement i intercanvi amb les 

figures del bestiari festiu europeu (Occitània, França, Bèlgica, Gran Bretanya, 

Itàlia, Malta….), que s’adhereixen al Dia Europeu del Bestiari Festiu i anar 

creant el catàleg del Bestiari Festiu Europeu.  



 
 

  

 

 Vincular cada any la celebració del “Festivitas Bestiarum” a la Capital 

de la Cultura Catalana, tot territorialitzant-ne la celebració. 

 

El periodista Xavier Graset, serà de nou el presentador del Festivitas 2015 

EL PAPER DE LES INSTITUCIONS: 

 En aquest esdeveniment es convida i es dóna visibilitat a les 

institucions implicades i als representants polítics catalans al parlament 

europeu per tal d’afavorir l’objectiu d’assolir el reconeixement oficial del Dia 

Europeu del Bestiari Festiu. 

RECONEIXEMENTS. ELS PREMIS BEST: 

A la societat civil: 

 Personatge públic: reconeixement a una persona vinculada a la 
política, societat o la cultura per la seva trajectòria en defensa de la 
cultura popular i tradicional catalana, especialment en l’àmbit del 
bestiari festiu i popular. 

 Associació: reconeixement a una entitat no lucrativa que no estigui 
federada a l’agrupació per una iniciativa, activitat o projecte que vetlli 
per a la divulgació del bestiari festiu i popular. 

 Empresa: reconeixement a una empresa per la seva vinculació i 
incidència en el món del bestiari festiu i popular. 

 Mitjà de comunicació: reconeixement a un mitjà de comunicació per 
facilitar i dur a terme iniciatives de comunicació i difusió del bestiari 
festiu i popular. 

 Especial del Jurat a la qualitat, tradició i estímul europeu. 



 
 

  

 

El guardó que es lliura als guanyadors dels Premis BEST 

 

A les entitats: 

 Projecte innovador i original: reconeixement a un projecte, dut a 
terme per una entitat federada, que es consideri innovador i original. 

 Iniciativa solidària: reconeixement a la millor iniciativa solidària duta 
a terme per una entitat federada. 

 Projecte estratègic: reconeixement a un projecte dut a terme per una 
entitat federada que pugui esdevenir referent en el món del bestiari 
festiu i popular. 

 Conservació de tradicions: reconeixement a entitats que vetllin per 
la conservació de les tradicions. 

 Commemoracions de bèsties i entitats: reconeixement a les bèsties i 
entitats que commemorin un aniversari rodó sigui de l'entitat o de la 
figura de bestiari. 

L’AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR 
 L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya és una federació 
d'entitats sense ànim de lucre de l’àmbit catalanoparlant que representa el 
“Món del Bestiari”. 

 Es va fundar el 24 de novembre de 1996 amb l’objectiu de proveir als 
grups d’ajuda tècnica i informació, així com també de plataforma per la 
recerca i canals de comunicació dels creadors, comissions i usuaris. 

 Actualment, l’Agrupació està formada per més de 200 entitats que 
representen més de 400 figures de bestiari festiu i més de 6.000 afiliats entre 
bastaixos, pirotècnics, músics, auxiliars, etc. 

EL DIA EUROPEU DEL BESTIARI FESTIU 
 Catalunya, sense cap dubte, és la nació europea que atresora més 
bestiari festiu, entès aquest com tota “figura d’imatgeria festiva zoomòrfica 
amb portador intern o extern, de carcasssa i/o figuració total o ‘protèsica' amb 
caràcter individual o grupal, i amb una tècnica, funcionalitat i simbolisme  



 
 

  

 

determinats, així com llurs col·lectius humans i models associatius”. Sense 
comptar el de caràcter infantil, podem assegurar que el bestiari festiu de 
Catalunya sobrepassa actualment les 900 figures de tota mena de simbologia, 
morfologia , antigor i representativitat. Tanmateix, tot i que en molta menor 
escala i sense el gran dinamisme que té a Catalunya, en diversos països 
d’Europa existeix bestiari festiu. Així, trobem bestiari festiu a l’estat francès 
(sobretot a Occitània), Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia, Malta, entre altres…. 

 El nostre objectiu preferent per als pròxims dos anys és confeccionar un 
complet i exhaustiu catàleg del bestiari festiu europeu. De fet, disposem ja 
d’una base de dades bàsica amb el bestiari festiu dels Països Catalans. 

 És per això que un dels objectius del Festivitas Bestiarum sigui 
l’obertura cap a Europa, aprofundir els contactes amb les entitats europees 
que tenen cura de bestiari festiu, convidar als europarlamentaris catalans a 
que es comprometin a treballar perquè el dia 24 de novembre sigui declarat 
oficialment Dia Europeu del Bestiari Festiu. 

AMBAIXADORA DEL BESTIARI FESTIU DE L’ANY 

 Es nomenarà a la periodista RITA MARZOA com Ambaixadora del 

Bestiari Festiu 2016, per tal que durant tot un any, es comprometi a difondre i 

contribuir a la representació i la bona imatge del món del bestiari festiu. 

 

La periodista Rita Marzoa, serà l'Ambaixadora del Bestiari Festiu 2016 

 Nascuda a Sitges el 1968. Llicenciada en Ciències de la Informació 

(UAB), ha estat directora i presentadora del programa "Solidaris" de Catalunya 

Ràdio, cadena amb la qual també ha dirigir i presentat els programes 

"Catalunya Matí" i "Si més no", també va ser copresentadora del programa 

casteller "2 de 9" a TVC, i anteriorment, directora i presentadora del magazin 

"Res a veure" a Ona Catalana. Actualment és consellera de la CCMA-

Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals. 



 
 

  

 

EL JURAT DELS PREMIS BEST 2015 
 Està format per les següents persones i en representació de què actuen: 
- Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció      
Culturals de la Generalitat. 
- Juanjo Puigcorbé (o a qui delegui), diputat de Cultura de la Diputació de 
Barcelona. 
- Raimon Gusi (o a qui delegui), regidor de Cultura de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 
- Xavier Cordomí, director de la Casa dels Entremesos de Barcelona. 
- Salvador Casals, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. 
- Sete Udina, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya. 
- Mateu Tres, vocal d'Organització de l'Agrupació i coordinador Festivitas. 
- Jaume Inglès, vocal de Comunicació (provisional) de l'Agrupació. 
 

PROGRAMA DEL DISSABTE 21 DE NOVEMBRE DE 2015 

09:45  Davant Fòrum Berger Plantada del bestiari festiu (fins les 17:00) 

10:00 Fòrum Berger-Balaguer Inici cloenda Congrés d'Experts 

10:00 Benvinguda i 4 ponències il·lustrades 

11:00 Cofee-break 

11:00 Davant Fòrum Berger Ballada cortesia (Dracs Vila i Agrup i Poulain) 

11:45 Fòrum Berger-Balaguer 4 ponències il·lustrades 

13:15 Conclusions i cloenda 

14:00 Cal Figarot Dinar de colles i congressistes 

17:00 Davant Fòrum Berger Cercavila de bèsties fins l'Auditori Municipal 

18:15 Auditori Municipal Acreditacions 

18:30 Benvinguda a càrrec de Xavier Grasset 

18:45 Nomenament de l'Ambaixadora 1916 

19:00 
Concert de Música Tradicional.  

Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet 

19:30 Presentació del Jurat dels Premis BEST 

19:45 Lliurament Premis a la societat 

20:00 Lliurament Premis a les entitats i especials 

20:15 Lliurament Diplomes aniversaris a entitats i bèsties 

20:30 
Parlaments institucionals.  

Oferiment del Festivitas 2016 a la ciutat de Vic 

20:45 Refrigeri de fi de festa. Ballades lluïment bestiar 

 

 

 


