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1. Introducció
1.1. El bestiari popular català
El bestiari popular català és el nom que rep
el conjunt de figures que representen
animals reals o fantàstics que són exhibits
en les festes locals de Catalunya en
processons, cercaviles, balls, etc. Tenen el
seu origen en el teatre medieval de les
processons de Corpus Christi, evolucionant
i adquirint entitat pròpia en cercaviles i balls
de diables, entre d’altres. Una de les festes
més conegudes on són presents és la Patum
de Berga, que se celebra la setmana de
Corpus, declarada el 2005 Obra Mestra del
Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. També són presents a la Festa del Corpus
i al Carnaval de Solsona – festa d’interès turístic nacional – , el Seguici Popular de la Ciutat de Barcelona
per les Festes de la Mercè, les Festes de Santa Eulàlia i el Corpus, i en festes majors com les de Santa
Tecla de Tarragona, Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès, i fetes d’altres tipus arreu del país.

1.2. L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya
L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya és una associació 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 215 entitats que
representen prop de 540 figures de bestiari festiu i més de 6.000 afiliats entre bastaixos, pirotècnics,
músics, auxiliars, etc.

1.3. El Dia Europeu del Bestiari Festiu
Des de fa uns anys, l’Agrupació del Bestiari
Festiu i Popular de Catalunya està vetllant
per a que el dia 24 de novembre sigui
declarat com el “Dia Europeu del Bestiari
Festiu”. En aquesta línia, s’han fet diverses
commemoracions arreu del territori
català. L’Agrupació – en aquests darrers
anys – pretén donar una nova dimensió:
que sigui una autèntica Festa del Bestiari
Festiu, lligada a la Capitalitat de la Cultura Catalana i amb el compromís d’obtenir oficialment la
titularitat del Dia Europeu del Bestiari Festiu.
Aquest any 2018, s’ha presentat la nova imatge del Dia Europeu del Bestiari Festiu, on s’incorpora la
diada en tres idiomes: català, occità i francès. Coincidint amb l’acord al que s’ha arribat amb la recent
constituïda Fédération des Totems Occitans et Catalans, per tal de promoure aquesta data de forma
conjunta i unificada als respectius territoris.
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2. FESTIVITAS BESTIARUM 2018 a Manresa
L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya convoca la cinquena edició del Festivitas
Bestiarum, 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 diferent al que habitualment es manifesta el bestiari festiu, i 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.
L’interès cultural d’aquest esdeveniment es considera elevat i innovador. Des dels seus inicis, la
trobada s’ha fet coincidir amb la Capital de la Cultura Catalana per donar-li transversalitat territorial i
reforçar la seva voluntat d’esdevenir un referent cultural.

2.1. 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.
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 la celebració del “Festivitas Bestiarum” a la Capital de la Cultura Catalana, sempre que
sigui possible, tot territorialitzant-ne la celebració.

2.2. Data del Festivitas Bestiarum
L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya fixa com a data de referència el 24 de novembre
(data que es reivindica i reconeix com a Dia Europeu del Bestiari Festiu). Per aquest motiu, el Festivitas
Bestiarum es programa dins els deu dies previs o posteriors a aquesta data. Enguany es celebren actes
entre el 24 i el 25 de novembre de 2018. Essent el plat fort, l’acte de lliurament dels Premis BEST el
diumenge al migdia.
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2.3. Actes al carrer
El dissabte 24 de novembre s’organitza una cercavila de bestiari amb pirotècnia pels carrers cèntrics de
Manresa, amb l’objectiu d’apropar aquest àmbit cultural a la canalla i veïns. En la plantada i cercavila
hi tenen un paper rellevant les figures de bestiari amfitriones.
El diumenge 25 de novembre s’organitza una cercavila de bestiari tranquil, que recorre els principals
carrers de Manresa. A l’arribar davant el teatre Conservatori, les figures seran les encarregades
d’amenitzar l’acollida dels assistents. A la cloenda de l’acte, s’oferiran de nou les ballades de lluïment
de les figures de bestiari als assistents.

2.4. Mònica Usart serà nomenada Ambaixadora del Bestiari Festiu 2019
Durant el Festivitas Bestiarum d’enguany, es
farà el nomenament de la meteoròloga
Mònica Usart com a Ambaixadora del Bestiari
Festiu 2019, convertint-se en l’Ambaixadora
més jove que el bestiari festiu hagi nomenat.
Enhorabona!
Mònica Usart Rodríguez (4 de maig de 1984,
Molins de Rei). Llicenciada en Física i Màster
en Meteorologia. Actualment meteoròloga de
RAC1 – em podeu escoltar cada matí amb el
Basté al món a RAC1- i al Fricandó matiner de
RAC105. També he col·laborat diàriament a
l’Arucitys de 8tv durant 7 anys, vaig passar per
Televisió de Catalunya i també per BTV.
Combino la meva feina amb conferències i tallers per a nens i adults. Sóc autora del llibre Només seran
quatre gotes, i també dels contes Mirant el cel, Mirant els núvols i Mirant l’Univers. La meva passió, s’ha
convertit en la meva feina. He estat vinculada als Amics del Camell de Molins de Rei. (Foto: Pitu Estol).

2.5. La gala serà conduida per l’humorista Ferran Aixalà
La gala on es farà el lliurament dels Premis BEST
enguany serà conduïda per l’humorista
polifacètic Ferran Aixalà.
Nascut l’any 1979 a Lleida, en Ferran Aixalà és
de professió pallasso, guionista, animador de
públic a televisió, cantant i músic. S’ha format
en clown i bufó amb pallassos i pedagogs
internacionalment coneguts; n’ha estat un dels
fundadors i cantant del grup Pastorets Rock;
participa en diversos programes de televisió com a animador de públic (Ahora Caigo, El Foraster, El
Gran Dictat, Oh happy day…). En el món de la televisió i la ràdio, ha format part de diversos programes
com a guionista i col·laborador. També ha format part d’algunes obres de teatre com actor.
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3. Premis BEST: Reconeixements a la societat i a les entitats
Es convoquen diferents categories de reconeixements, agrupades en funció de l’objectiu. Aquests
pretenen esdevenir públics i transversals. La convocatòria de premis al reconeixement es regeix per
unes bases, elaborades per l’Agrupació del Bestiari i publicades al lloc web
www.festivitasbestiarum.cat.
Les bases dels Premis BEST s’adapten a cada edició segons les necessitats detectades i per tal de donar
una major representació, visibilitat i transversalitat dels candidats.
Els premis BEST tenen una doble connotació: d’una banda, representa al col·lectiu del Bestiari Festiu,
ja que representa una part de la paraula “Bestiari” i de l’anagrama de l’Agrupació del Bestiari Festiu i
Popular de Catalunya.
De l’altra banda, representa al mot en anglès best (millor), podent representar en ell les millors
pràctiques i models a seguir per encoratjar a mantenir viu i potenciar aquest àmbit de cultura popular.
La figureta ha estat elaborada per l’artista Jordi Grau al seu Taller Drac Petit de Terrassa. L’artista està
especialitzat en l’elaboració d’escultures i imatgeria popular i festiva des de fa més de 30 anys.

3.1. Jurat dels Premis BEST
El jurat es convoca aproximadament un mes abans del lliurament dels Premis BEST i proposa els
finalistes a les diferents categories i en delibera la proposta o persona guardonada.
En formen part del jurat les següents persones:






Tres membres de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya: president,
vicepresident executiu i delegat territorial, o persona a qui es delegui
El/la Director/a General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat
de Catalunya, o persona a qui es delegui
Un representant de l’Ajuntament de Manresa, o persona a qui es delegui
Un representant de les empreses patrocinadores, o persona a qui es delegui
Dues persones vinculades a entitats o federacions de l’àmbit de la cultura popular, en qualsevol
dels seus àmbits

3.2. Categories proposades per aquesta edició
Reconeixements a la societat





A un personatge públic
A una associació
A una iniciativa de comunicació
A la qualitat, tradició i estímul europeu (menció especial)

Reconeixement a les millors iniciatives dutes a terme per les entitats federades:


Primer, Segon i Tercer premi BEST
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3.3. Projectes presentats a la categoria de millors iniciatives dutes a terme
per entitats federades
Des que s’obrí al web de l’esdeveniment el formulari per a presentar candidatures fins al tancament
(avui, 11 de novembre), s’han presentat un total de deu projectes duts a terme per les entitats federades
que opten als Premis BEST d’enguany. Caldrà esperar a la gala del Festivitas Bestiarum per a conèixer
quines han estat les tres iniciatives més representatives d’aquest any.
Des d’activitats commemoratives d’aniversaris, passant per trobades singulars, fins arribar a propostes
de caràcter innovador, totes aquestes activitats representen sis de les deu seccions territorials que
l’Agrupació del Bestiari Festiu té definides en el principat.
Aquestes són les propostes presentades (ordenades per rigurós ordre de recepció):
Nom del projecte

Colla i Població

A

III Trobada infernal: mostra de bestiari de foc
– #25anysGralla

Gralla de Foc dels Blaus de Granollers
Granollers
Territorial Vallès-Maresme-Barcelonès Nord

B

Cremem Sant Boi

Diables de Sant Boi
Sant Boi de Llobregat
Territorial Baix Llobregat i l’Hospitalet

C

Diada de Foc dels Països Catalans

Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell
Terrassa
Territorial Vallès-Maresme-Barcelonès Nord

D

Mostra de Folklore Viu

Colla Diables Voramar – Víbria de Tarragona
Tarragona
Territorial Camp-Conca-Priorat

E

10 anys de bestiari infantil a Castelló

Botafocs
Castelló de la Plana
Territorial País Valencià

F

Creació de la colla infantil i de tabals “Els
guardians del drac”

Associació Drac Apocaleus de Vallirana
Vallirana
Territorial Baix Llobregat i l’Hospitalet

G

#40anys40bèsties

Associació d’Amics del Drac de la Geltrú
Vilanova i la Geltrú
Territorial Penedès-Garraf

H

1a Mostra de Bestiari d’Aigua

Drac de Granollers
Granollers
Territorial Vallès-Maresme-Barcelonès Nord

I

#450Mulassa

Associació d’Amics dels Gegants del Pi
Barcelona
Territorial Barcelona Ciutat

J

Taller: Fes la teva Mula Baba

Associació Baba Babarota
Girona
Territorial Girona-Catalunya Nord-L’Hérault
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4. Programa d’actes i participants
Dissabte 24 de novembre, Dia Europeu del Bestiari Festiu:



18h, plantada de figures de bestiari a la Plaça Europa
20h, cercavila de bestiari amb pirotècnia, sortida de la plaça Europa i arribada a la plaça
Major (recorregut: carrers Joc de la Pilota i Sobrerroca)
Hi participen:
– Drac de Botafocs, Castelló de la Plana (territorial País Valencià)
– Drac el Masellot, de Lavern (territorial Penedès-Garraf)
– Pollo del Prat de Llobregat (territorial Baix Llobregat i l’Hospitalet)
– Espanta-Rucs, de Sant Jaume dels Domenys (territorial Penedès-Garraf)
– Griu de Tarragona (territorial Camp-Conca-Priorat)
– Víbria de Castellar del Vallès (territorial Vallès-Maresme-Barcelonès Nord)
– Víbria de Xàldiga, Manresa (territorial Comarques Centrals)
– Mulassa de Xàldiga, Manresa (territorial Comarques Centrals)

Diumenge 25 de novembre:





11h, cercavila de figures de bestiari tranquil, sortida de la plaça Europa i arribada a la
plaça Sant Domènec (recorreegut: carrers Puigterrà de Dalt, Muralla del Centre, Àngel
Guimerà i Passeig Pere III)
Hi participen:
– Haca de Botafocs, Castelló de la Plana (territorial País Valencià)
– Mulassa de Barcelona (territorial Barcelona Ciutat)
– Àliga i Àliga petita de Guixanet, Tàrrega (territorial Terres de Ponent-Alt Pirineu)
– Cua de drac, Cornellà de Llobregat (territorial Baix Llobregat i l’Hospitalet)
– Víbria de Xàldiga, Manresa (territorial Comarques Centrals)
– Mulassa de Xàldiga, Manresa (territorial Comarques Centrals)
12:30h gala del Festivitas Bestiarum, al Teatre Conservatori (plaça Sant Domènec)
En acabar, s’oferirà als assistents un petit refrigeri acompanyat de les ballades de
lluïment de les figures de bestiari festiu
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5. Cartell oficial
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6. Informació per als mitjans
6.1. Previ a l’acte
Podeu posar-vos en contacte amb els responsables de comunicació per a obtenir informació
addicional, declaracions o bé concertar entrevistes.
També podeu consultar els horaris i qualsevol informació de darrera hora a la pàgina web de
l’esdeveniment: https://www.festivitasbestiarum.cat

6.2. Durant l’acte
Es disposarà d’una persona disponible per a rebre i acompanyar els mitjans de comunicació, i es podran
gestionar declaracions.

6.3. Al finalitzar




Dissabte nit: Es publicaran imatges dels actes el dissabte per la nit, un cop finalitzada la
cercavila.
Diumenge matí: S’emetrà una nota embargada el diumenge a primera hora, amb la relació
dels premiats.
Diumenge migdia: També es publicaran imatges de la gala i del lliurament dels Premis BEST
un cop finalitzada la gala, aproximadament a les 15h.

6.4. Contacte PREMSA
Ramon Ferrer ramon@bestiari.cat
Tere Carceller info@bestiari.cat
Mateu Tres
presidencia@bestiari.cat

Tel. 935175587
Tel. 647695263
Tel. 666958985

6.5. Organitza
Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya
CIF G61685905
C. Del Parlament 5, Local 4
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 93 517 55 87 – info@bestiari.cat – www.bestiari.cat
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