
Festivitas Bestiarum 2022 – Igualada 
 

 1 
 

 

 
 

 

DOSSIER DE PREMSA 

Contacte de PREMSA:  

Marc Rodero            secretaria@bestiari.cat         Tel. 608900385 

Meritxell Bayarri       meritxell@bestiari.cat           Tel. 660291526 

Tere Carceller          info@bestiari.cat                   Tel. 647695263 

 

 



Festivitas Bestiarum 2022 – Igualada 
 

 2 
 

 

ÍNDEX 

1 Introducció................................................................................................................................p.3 

 1.1 Què és el Festivitas Bestiarum?...............................................................................p.3 

 1.2 Què són els Premis BEST?.......................................................................................p.3 

1.3 Quina relació té el Festivitas Bestiarum amb el Dia Europeu del Bestiari Festiu?....p.4 

1.4 Què és el Dia Europeu del Bestiari Festiu?...............................................................p.4 

1.5 Per què la data del 24 de novembre?.......................................................................p.4 

2 El Festivitas Bestiarum a Igualada............................................................................................p.5 

 2.1 Edició del 2022...........................................................................................................p.5 

2.2 Objectius del Festivitas Bestiarum.............................................................................p.5 

 2.3 Actes programats pel Festivitas Bestiarum...............................................................p.6 

 2.4 Pau Benavent, Ambaixador del Bestiari Festiu 2022................................................p.7 

 2.5 La gala serà conduïda pels periodistes Marta Catena i Pere-Juventí Balcells..........p.7 

3 Els Premis BEST 2022..............................................................................................................p.8 

 3.1 Jurat dels Premis BEST.............................................................................................p.8 

 3.2 Categories proposades per aquesta edició ...............................................................p.9 

 3.3 Projectes presentats a la categoria de millors iniciatives ..........................................p.9 

4 L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya............................................................p.10 

5 El bestiari popular català...........................................................................................................p.10 

6 Informació pels mitjans .............................................................................................................p.11 

 

 

 



Festivitas Bestiarum 2022 – Igualada 
 

 3 
 

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 VIIIa edició del Festivitas Bestiarum es va fer a Tortosa) 

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 a l’Agrupació del Bestiari. De 

les activitats que han organitzat al llarg de l’any se’n trien tres: un primer, un segon i un tercer 

premi. 

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 cinc 

subcategories: reconeixement a un personatge de la societat femení i a un altre masculí, 
a una associació o entitat, a una empresa i a una iniciativa o mitjà de comunicació.  
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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 i persones vinculades a l’ambit del bestiari festiu.  

La Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya és l’encarregada d’organitzar els Premis 

BEST. Enguany ho ha fet amb la col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Igualada i les empreses patrocinadores: Pirotècnia 

Estalella, Arç Cooperativa i MGS Assegurances.  

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 novembre 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 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. 
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2 El Festivitas Bestiarum a Igualada 

2.1 Edició del 2022 

L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya convoca la novena 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 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 un acte rellevant d’aquest 
sector a l’àmbit europeu.  

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. Enguany la festa es farà 

a la ciutat d’Igualada, capital de la comarca de l’Anoia. 

2.2 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 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.  
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2.3 Actes programats pel Festivitas Bestiarum 2022 

 Del 13 al 18 de novembre:  

• Exposició de bestiari a l’Antic Escorxador d’Igualada de 18 a 20 h. 

19 de novembre: 

• A les 7.30 h: Elaboració d’una catifa de flors per part de la Federació Catalana de Catifaires al c/ 
Nou de la plaça de Cal Font. 

• D’11 a 12 h: Plantada de bestiari al carrer Nou de la plaça de Cal Font (entre el carrer Aurora i 
el carrer del Clos). 

• De 12 a 13 h: Cercavila sense foc pel centre d’Igualada. 
• De 16.30 a 18.30 h: Cercavila de foc des de la plaça de Cal Font fins a l’Antic Escorxador. El 

recorregut passarà per: c/Aurora, Òdena, rambla de Sant Isidre, rambla Nova, rambla de Sant 
Ferran, plaça Castells, av/d’Àngel Guimerà, c/ de Prat de la Riba i Escorxador. 

• De 19 a 20 h: Gala d’entrega dels Premis BEST a l’Antic Escorxador. 
• A les 20.30 h: Enceses de lluïment amb presentació dels elements participants davant 

l’Escorxador. 
 

Bèsties convidades  

Colles d’Igualada 

a. Víbria Jove d’Igualada (colla Dracs i Víbries d’Igualada) 
b. Drac d’Igualada (colla Dracs i Víbries d’Igualada) 
c. Drac Xerric (colla Petits Diables i Pixapólvores d’Igualada) 
d. Drac Bufarot (colla Petits Diables i Pixapólvores d’Igualada) 
e. Drac Mal Llamp (Grup Mal Llamp Igualada) 
f. Drac Flameus (Grup Mal Llamp Igualada) 

Colles d’arreu de Catalunya 

• Drac Asparrac de Tragó de Segre (Associació Festiva i Cultural de Tragó) 
• Carpafera de Martorell (Colla de Diables i Dracs de Martorell) 
• Cabrot Petit del Vendrell (Drac de Foc El Cabrot) 
• Boc Jordiet de Tortosa (Associació Cultural Llampec Nois de Ferreries) 
• Drac de l’Agrupació del Bestiari (Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya) 
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2.4 Pau Benavent, Ambaixador del Bestiari Festiu 2023 

Pau Benavent és comunicador a la premsa social i cultural, mestre 

i musicòleg. Com a intèrpret ha tocat en grups de danses i 

rondalles, grallers, orquestres simfòniques i bandes de música. 

S’ha especialitzat en cultura popular, música i dansa d’arrel i ha 

treballat en mitjans d’arreu del país com a guionista, redactor, 
programador, reporter i presentador.  

Hi destaquen programes com Nydia, La Sonora, Tria 

33, Homenatges i Atrapa’m si pots, d’À Punt a Tv3, i col·laboracions a diaris com la Jornada i Vilaweb. 

 

2.5 La gala serà conduïda pels periodistes Marta Catena i  

Pere-Juventí Balcells 

 

Marta Catena i Tarruella (Barcelona, 1998) 

És una jove periodista que ha crescut i viu a Manresa. Ha estudiat Periodisme i Comunicació Corporativa 

a la Universitat Ramon Llull (Blanquerna). En l’actualitat, treballa al portal digital xarxanet.org on redacta 

notícies i reportatges i fa entrevistes al tercer sector de Catalunya. Amb aquest projecte ha descobert la 

cultura popular i conèixer-la en la majoria dels seus sectors (des de la sardana, la dansa tradicional i els 

gegants i bestiari, fins a les diferents festivitats) aprofundint en la història de les nostres tradicions i en la 
importància de continuar promovent-la i difonent-la. També ha treballat a Betevé, Catalunya Ràdio i 

Televisions com la de Manresa i Sabadell. 

Pere-Juventí Balcells i Recha (Sant Vicenç dels Horts, 1995) 

És periodista i gestor cultural, amant de la cultura popular i tradicional des de ben petit. Ha estudiat 

Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat de Barcelona. També ha treballat en diversos mitjans 
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de comunicació i col·laborat amb el món associatiu català, a la revista Gegants, o amb l’Agrupació de Balls 

Populars de Sitges amb el seu llibre Gegants Sitgetans; retrospectiva del fet geganter sitgetà, d’entre 

d’altres. Actualment, treballa posant la veu als informatius de la tarda a Ràdio Estel, emissora que emet 

per tot Catalunya i Andorra. També ha reballat a Ràdio i TV Sant Vicenç, Betevé, El Llobregat o Televisió 
Sabadell-Vallès, d’entre d’altres. 

 

3  El Premis BEST 2022 

3.1 El Jurat  

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 es regeix per unes 

bases elaborades per l’Agrupació del Bestiari. 

Enguany aquestes bases han estat excepcionals, ja que el jurat escollit ha estat exclusivament femení. La 

decisió s’ha pres amb la finalitat de reivindicar a partir d’ara una cultura popular més equitativa des del 

punt de vista de gènere. 

Nou dones han estat les encarregades de valorar les candidatures tant dels Premis a la Societat, com 

dels Premis a les entitats federades. Els primers pretenen fer un reconeixement a totes aquelles 
persones i entitats que fan una gran tasca a favor de la cultura popular. És el cas d’iniciatives de 

comunicació, empreses, entitats i personatges públics (des de l’edició passada se’n premien dos: una dona 

i un home). Els premis a les entitats federades pretenen destacar la qualitat dels actes que organitzen 

anualment les colles que formen part de l’Agrupació del Bestiari, nomenant una primera, una segona i una 

tercera posició.  

El passat dijous 10 de novembre es va reunir de forma telemàtica el Jurat dels Premis BEST. Ho va 

fer per escollir les vuit candidatures que es proclamaran guanyadores aquest dissabte 19 de novembre a 

Igualada durant la gala del Festivitas Bestiarum. Així doncs, els seus membres han estat: 

 

• Sheila Vidal: Cap de gabinet de la consellera d’Igualtat i Feminismes 

• Rosa Mª Canela: Tècnica del servei de recerca de la DGCP 

• Rosa Mª Provencio: Presidenta de l’ENS de l’Associacionisme Cultural. 

• Verònica Garcia: Vicepresidenta de l’Associació Amics de Montornès. 

• Rosa Molas: Secretària de la Junta del grup Mal-Llamp d’Igualada. 

• Mònica Estalella: Gerent de Pirotècnia Estalella 

• Coral Gascón: Delegada Territorial del Vallès-Maresme de l’ABFPC. 

• Mercè Ayora: Vicepresidenta executiva de l’ABFP 

• Meritxell Bayarri: Tècnica de comunicació de l’ABFC, que hi ha participat en qualitat de secretària 
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3.2 Categories proposades per aquesta edició 

Reconeixements a la societat: 

• A un personatge públic masculí 

• A un personatge públic femení 

• 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 

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 deu projectes. 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 Colla i Població 

A Calafell Fire Festival  
Associació Espurna el Drac del Castell 
Calafell 
Territorial Penedès-Garraf 

B 30è Aniversari del Cabrot del Vendrell 
Drac de Foc el Cabrot 
El Vendrell 
Territorial Penedès - Garraf 

C 
Un dragó per a Tragó, un dragó per a 
tothom 

Associació Festiva i Cultural de Tragó 
Tragó de Segre 
Territorial Terres de Ponent-Alt Pirineu 

D 
35è aniversari de la Mulassa de 
Tarragona 

Mulassa de Tarragona 
Tarragona 
Territorial El Camp-Conca-Priorat 

E Batalla de foc  
Associació Cultural El Drac de Foc el Tallot 
El Vendrell 
Territorial Penedès - Garraf 

F 
20+2è aniversari Petits Diables i 
Pixapólvores d’Igualada 

Petits Diables i Pixapólvores d’Igualada 
Igualada 
Territorial Comarques centrals 

G 
40 anys de foc a La Sagrera i 30 anys de 
Sagresaure de Barcelona 

Drac, Diables i Gegants de La Sagrera 
Barcelona 
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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” dels Països Catalans. 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 260 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. 

 

 

 

 

Territorial Barcelona Ciutat 

H 
#laveïnadragonina: correfoc amb 
àudio descripció 

Amics de la Colla Coca 
Constantí 
Territorial El Camp-Conca-Priorat 

I Del 22 al 22. 100 anys de Fera Foguera 
Associació Colla del Drac de Sitges 
Sitges 
Territorial Penedès-Garraf 

J 
Commemoració del 50è aniversari de 
la Unió Anelles de la Flama 

Unió Anelles de la Flama 
Valls 
Territorial El Camp-Conca-Priorat 
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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’Antic Escorxador d’Igualada.  

6.2 En finalitzar 

Durant el dia: Es publicaran imatges a l’apartat de premsa de la web del Festivitas Bestiarum, 

https://www.festivitasbestiarum.cat/informacio-premsa/  

6.3 Contacte premsa 

Marc Rodero             secretaria@bestiari.cat       Tel. 608 90 03 85 

Meritxell Bayarri        meritxell@bestiari.cat           Tel. 660291526 

Tere Carceller           info@bestiari.cat                   Tel. 647695263 

6.4 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   

 


