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1 Introducció
1.1 Què és el Festivitas Bestiarum?
Festivitas Bestiarum és el nom amb què es coneix la gran festa del bestiari festiu que se
celebra cada any a la tardor, cap a finals de novembre o principis de desembre. L’organitza
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i serveix com a cloenda de la temporada
forta d’activitats de cultura popular que organitzen les entitats de bestiari al llarg de l’any.
El Festivitas Bestiarum se celebra des de l’any 2014 i en cada edició s’ha programat, per un
cantó, una mostra i una cercavila d’una desena de figures de bestiari, i per l’altre, una gala
d’entrega de premis. Aquesta gran festa, a més, cada any es fa a la ciutat que és designada
Capital de la Cultura Catalana.

(La 6a edició del Festivitas Bestiarum es va fer a Cervera/ Foto: Jordi Gatell)

1.2 Què són els Premis BEST?
Es coneixen amb el nom de Premis BEST tots aquells guardons que s’entreguen durant la gala
del Festivitas Bestiarum. Es tracta d’una sèrie de reconeixements que s’atorguen d’acord amb
dues grans categories:
a) Projectes i iniciatives impulsades per les entitats federades.
b) Reconeixements a la societat. Reconeixen la tasca que han dut a terme diferents
persones o entitats en benefici de la cultura popular i de l’àmbit del bestiari festiu.
Inclouen quatre subcategories: reconeixement a un personatge de la societat, a
una associació o entitat, a una empresa i a una iniciativa o mitjà de comunicació.

Organitza:

Patrocina:

Col·labora:

Dossier de Premsa del Festivitas Bestiarum 2020, pàgina: 4

Els Premis BEST tenen una doble connotació. Per una banda la paraula “best” representa el
col·lectiu del bestiari festiu, ja que conté una part de la paraula “bestiari”. Per altra banda
representa el mot en anglès best, que significa millor, i que en aquest cas fa referència al
reconeixement de les millors iniciatives dutes a terme per entitats o persones al voltant del
col·lectiu del bestiari festiu.
La Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya és l’encarregada d’organitzar
els Premis BEST en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Vendrell, la Ràdio i Televisió del Vendrell i les
empreses patrocinadores.

1.3 Quina relació té el Festivitas Bestiarum amb el Dia Europeu
del Bestiari Festiu?
El Festivitas Bestiarum és una festa que s’organitza en commemoració del Dia Europeu del
Bestiari Festiu, que se celebra cada 24 de novembre. Per aquest motiu, aquesta gran festa del
bestiari es programa dintre dels deu dies previs o posteriors a aquesta data.

1.4 Què és el Dia Europeu del Bestiari Festiu?
Catalunya, sense cap dubte, és la nació europea que
atresora més bestiari festiu. Des de fa alguns anys,
l’Agrupació del Bestiari Festiu està treballant per
aconseguir que el 24 de novembre sigui designat pel
Parlament Europeu Dia Europeu del Bestiari Festiu. Així ho
va

anunciar

durant

la

primera

celebració

del Festivitas Bestiarum, que va tenir lloc l’any 2014.
Amb aquesta proposta l’Agrupació pretén establir llaços d’amistat amb la resta de colles de
bestiari de tot Europa, així com intensificar els contactes amb totes aquelles altres entitats
europees que també tenen cura d’aquestes imatges festives en països i regions com Occitània,
Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia i Malta. Amb la commemoració d’aquest dia, a més, un altre dels
objectius de l’Agrupació és el de donar més visibilitat al patrimoni material del bestiari festiu i
reivindicar totes aquelles singularitats que té aquest àmbit de la cultura popular.

1.5 Per què la data del 24 de novembre?
L’Agrupació va escollir el dia 24 de noviembre per què és el dia en què es va constituir l’any 1996
l’Agrupació del Bestiari. Un dels motius d’aquesta elecció és que la formació d’aquesta associació
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va ser un moment simbòlic. Així doncs va ser la primera vegada en què diferents actors de la
societat relacionats amb el bestiari festiu es posaven d’acord per aglutinar totes aquestes imatges
festives sota un mateix paraigües i així iniciar un projecte en comú.

2 El Festivitas Bestiarum al Vendrell
2.1 Edició del 2020
L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya convoca la setena 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.
Cada any l’esdeveniment pren un caire institucional i festiu, en un format diferent al que
habitualment es manifesten les bèsties, 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’acte de referència d’aquest sector a nivell europeu.
Des dels seus inicis, la trobada s’ha fet coincidir amb la Capital de la Cultura Catalana per donarli transversalitat territorial i reforçar la seva voluntat d’esdevenir un referent cultural. Enguany la
festa es farà a la ciutat del Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès.

2.2 Data ajornada
A mitjans del mes de novembre el Festivitas Bestiarum es va ajornar. Va passar del 28 i 29 de
novembre al diumenge 20 de desembre. L’Ajuntament del Vendrell i l’Agrupació del Bestiari van
decidir conjuntament canviar la data de l’esdeveniment perquè tingués més opcions a celebrarse, ja que calia tenir en compte les restriccions que havia aplicat la Generalitat per frenar la corba
de contagis de la Covid-19.

2.3 Objectius del Festivitas Bestiarum
•

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.
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•

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.

2.4 Noves figuretes
Com a novetat d’aquest any, s’han canviat els guardons que s’entregaran als diferents premiats.
Enguany seran una sèrie de figuretes que ha fet la ceramista Roser Oter amb taller a Santa Oliva
(província de Tarragona).
Oter és ceramista i escultora autodidacta, formada amb cursos i monogràfics a l’escola de
ceràmica Ramon Fort, La Bisbal de l’Empordà i el taller de Núria Pié.
Entre els seus reconeixements, l’any 2012 va guanyar el 2n premi a millor estand en la setmana
d’Artesania de Catalunya i el 2006 va guanyar el Primer Premi de Ceràmica Martí Royo
d’Altafulla. Podeu conèixer la seva trajectòria a través de la seva pàgina web.

2.5 Actes programats pel Festivitas Bestiarum
Diumenge 20 de desembre:
•

11 a 14 h: Plantada de figures de bestiari a la plaça del Tívoli del Vendrell.

•

17 a 19.30 h: Plantada de figures de bestiari a la plaça del Tívoli del Vendrell.

•

18 h: Ballades de lluïment amb pirotècnia a la plaça de Pep Jai.

•

19.30 h: Gala d’entrega dels Premis BEST a l’Auditori del Tívoli

Bèsties convidades
•

Drac Tallot del Vendrell

•

Borinot de foc del Vendrell

•

Mulassa Feixuga del Vendrell

•

Bou del Vendrell
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•

Drac del Vendrell

•

Víbria del Vendrell

•

Cabrot i Cabrot petit del Vendrell

•

Lleó i Lleonet del Vendrell

•

Àliga i Aligueta del Vendrell

•

Ball de Cavallets del Vendrell

•

Puces del Caramot del Vendrell

2.6 Marc Ribas, Ambaixador del Bestiari Festiu 2021

La gala d’enguany comptarà amb la participació d’un dels cuiners més mediàtics del moment,
que ha acceptat ser nomenat Ambaixador del Bestiari Festiu 2021. Nascut a Girona l’any 1976,
en Marc Ribas va estudiar Belles Arts, període en el qual començà la seva experiència als fogons
treballant els caps de setmana.
La seva trajectòria a nivell gastronòmic ha girat entorn a diversos restaurants. Des de l’any 2016,
és el cuiner del programa Cuines (TV3). També ha presentat i conduit el programa Joc de Cartes
(TV3).
La figura de l’Ambaixador del Bestiari Festiu és un càrrec simbòlic i no retribuït, que cada any
recau damunt una persona coneguda o influent a la nostra societat, i pretén contribuir a la
divulgació del món del bestiari festiu i la promoció del Dia Europeu del Bestiari Festiu.
Han estat ambaixadors: Jordi Margarit (periodista, 2015), Rita Marzoa (periodista, 2016), Tomàs
Molina (meteoròleg, 2017), Empar Moliner (escriptora i periodista, 2018), Mònica Usart (física i
meteoròloga, 2019) i Martí Oliveras (meteoròleg, 2020).
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2.7 La gala serà conduïda per la periodista Maria Xinxó

El passat mes de novembre, a causa de les restriccions sanitàries de la Covid-19, es va haver
d’ajornar la data de la setena edició del Festivitas Bestiarum. Aquesta va passar del cap de
setmana del 28 i el 29 de novembre al diumenge 20 de desembre. Amb el canvi de data, però,
hi havia risc de canviar de presentadora. Finalment, com que la humorista Elisenda Carod no
podrà assistir a la gala, serà la periodista de RAC1 Maria Xinxó qui s’encarregui de conduir-la.
Maria Xinxó Morera (Sabadell, 1982) és periodista de RAC1 des del 2008, on és sotseditora
d’Islàndia i presenta el programa puntualment substituint Albert Om. Va començar als mitjans
locals com Canal Català Vallès, Ràdio Sabadell o Televisió de Sant Cugat. A RAC1 va formar
part de l’equip d’informatius on es va especialitzar en salut i temes socials. Aquesta
especialització va seguir al programa 8 al dia de 8tv amb Josep Cuní.
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3 Els Premis BEST 2020
Cada any, pels Premis BEST es convoquen diferents categories de reconeixements, agrupades
en funció dels objectius, que 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 següent lloc web.
Enguany aquestes bases han estat excepcionals a causa de l’actual situació sanitària marcada
per la pandèmia de la Covid-19. En total s’han presentat 12 iniciatives que han impulsat les
entitats federades durant les fases de confinament i desconfinament.

3.1 Jurat dels Premis BEST
El passat divendres 11 de desembre es va reunir de forma telemàtica el Jurat dels Premis
BEST. Ho va fer per escollir les set candidatures que es proclamaran guanyadores aquest
diumenge 20 de desembre al Vendrell durant la gala del Festivitas Bestiarum.
Mateu Tres, president de l’Agrupació del Bestiari, ha valorat molt positivament el procés de presa
de decisions per part del jurat en aquesta setena edició. “Hi va haver bastant consens”, afirma, i
destaca que els seus membres van tenir molt en compte la situació actual, marcada per la
pandèmia de la Covid-19, a l’hora de valorar les candidatures.
Enguany als Premis BEST hi haurà un total de set premiats. Per un cantó, s’entregaran
guardons a tres entitats federades i, per l’altre, es lliuraran quatre premis a la societat: a un
personatge, a una associació, a una empresa i a una iniciativa de comunicació.
El Jurat de la setena edició
Segons s’explica en les bases dels Premis BEST, cada any el Jurat dels Premis BEST es forma
amb tres membres de l’Agrupació del Bestiari, una persona representant de cada una de les
administracions públiques col·laboradores, una persona representant dels patrocinadors i dues
persones vinculades a l’àmbit de cultura popular i tradicional. Enguany, els seus membres han
estat:
•

Sr. Antoni Herrera, subdirector general de Protecció i Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

•

Sra. Sílvia Vaquero, regidora de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell.

•

Sr. Manel Estalella, gerent de la Pirotècnia Antiga Casa Manel Estalella.

•

Sr. Héctor de la Salud, tècnic de l’Ajuntament de Tarragona.

•

Sr. Jordi Cubillos, representant de la Coordinadora de Balls de Diables
Tradicionals de Catalunya
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•

Sr. Mateu Tres, president de l’Agrupació del Bestiari.

•

Sra. Mercè Ayora, vicepresidenta econòmica de l’Agrupació del Bestiari.

•

Sr. Javier Escamilla, vocal delegat de la territorial Penedès-Garraf.

•

Sr. Marc Rodero, secretari de l’Agrupació del Bestiari (amb veu i sense vot).

3.2 Categories proposades per aquesta edició
Reconeixements a la societat:
•

A un personatge públic

•

A una associació

•

A una iniciativa de comunicació

•

A una iniciativa empresarial

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

Primer Premi BEST

•

Segon Premi BEST

•

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 a la web el formulari per a presentar candidatures fins al tancament, s’han
presentat un total de 12 projectes duts a terme durant les fases de confinament i desconfinament.
Caldrà esperar a la gala del Festivitas Bestiarum per conèixer quines han estat les tres iniciatives
de les entitats federades més representatives d’aquest any.
Nom del Projecte
A

Conte “Sant Jordi confinat”

B

Santa Anna 2020 – Àliga del Vendrell

C

Hi tornarem!

D

Dinar del Brot

E

Concurs de cartells infantils Festa
Major del Vendrell

F

Bestialment en xarxa

G

In crescendo i evolution

H

Correfoc confinat “Foc al virus”

I

Concurs de dibuix, música des dels
terrats i plantada d’aniversari

J

Conte de la llegenda de la Guardiana
de la Vall de Venux

K

Vídeo vers confinament

L

Correfoc en xarxa
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Colla i Població
Drac de Granollers
Granollers
Territorial Vallès – Maresme – Barcelonès Nord
Associació Àliga del Vendrell
El Vendrell
Territorial Penedès - Garraf
Drac de Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú
Territorial Penedès - Garraf
Associació Festa de la Fil·loxera
Sant Sadurní d’Anoia
Territorial Penedès- Garraf
Drac de foc El Cabrot
El Vendrell
Territorial Penedès- Garraf
Drac, Diables i Gegants de la Sagrera
Barcelona
Territorial Barcelona Ciutat
Colla de Diables de Casablanca
Sant Boi de Llobregat
Territorial Baix Llobregat i l’Hospitalet
Trapelles de Sant Antoni
Barcelona
Territorial Barcelona Ciutat
Lo Golafre
Tortosa
Territorial Terres de l’Ebre - Maestrat
Colla de diables Àngels Diabòlics
Sant Vicenç dels Horts
Territorial Baix Llobregat i l’Hospitalet
Sexes Foc
Sant Cugat Sesgarrigues
Territorial Penedès - Garraf
Colla del Drac del Poblenou
Barcelona
Territorial Barcelona Ciutat
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4 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 les entitats d’ajuda tècnica i informació, de servir com a plataforma per
a la recerca i de facilitar la comunicació entre creadors, associacions i usuaris.
Actualment, l’Agrupació està formada per més de 220 entitats que representen prop de 600
figures de bestiari festiu i més de 8.000 afiliats entre portadors, pirotècnics, músics, auxiliars, etc.

5 El bestiari popular català
Bestiari popular català és el nom amb què s’anomenen totes aquelles figures que representen
animals reals o fantàstics i que s’exhibeixen en les festes locals de Catalunya. Tenen el seu
origen en el teatre medieval de les processons de Corpus Christi, encara que amb el pas del
temps han anat evolucionant i adquirint entitat pròpia en diferents festivitats.
Una de les celebracions més conegudes on es pot trobar bestiari és a la Patum de Berga, una
festa tradicional que se celebra la setmana del Corpus i que l’any 2005 va ser declarada per la
UNESCO Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat.
També es pot trobar bestiari festiu al Carnaval de Solsona –festa d’interès turístic nacional– i en
les diferents festes majors d’arreu del territori català com les Festes de la Mercè de Barcelona,
la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona o la de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès.
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6 Informació pels 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/.
Si esteu interessats a entrevistar el president de l’Agrupació del Bestiari, Mateu Tres, o algun
membre del jurat, a les 18.30 hores aproximadament estaran disponibles a l’Auditori del Tívoli
del Vendrell.

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

6.3 Al finalitzar
Diumenge nit: Es publicaran imatges dels actes el diumenge per la nit a partir de les 21 h, un
cop finalitzada l’exhibició de foc i la gala d’entrega de premis, en el següent enllaç:
https://drive.google.com/drive/folders/1tNPwPqwldTstKRawIXSVCPysn-NH5Yn6?usp=sharing

6.4 Contacte PREMSA
Meritxell Bayarri

meritxell@bestiari.cat

Tel. 660291526

Tere Carceller

info@bestiari.cat

Tel. 647695263

Mateu Tres

presidencia@bestiari.cat

Tel. 666958985

6.5 Organitza
Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya
CIF G61685905
Plaça de Jaume I, 12 local
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 93 517 55 87 – info@bestiari.cat – www.bestiari.cat
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