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PARTICIPANTS:  

 Entxuscat de Molins de Reis (Baix Llobregat). 

 Guardià de les Corts (Barcelonés). 

 Pegàs, Drac d’Or de l’Hospitalet (Baix Llobregat). 
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 Llitrus, de l’Espetegafoc (Garraf). 

 Griu de Tarragona (Tarragonés). 

El Griu d'Artesa de Lleida (Segrià) amfitrió. 

 

HORARIS 

 

A  2/4 DE 6 DE LA TARDA 

Benvinguda a totes les colles i inici dels actes a la plaça Major. Plantada dels 

elements festius que participen en els actes de la tarda i els de la nit en la 

Trobada del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.  

 

A  LES 6 DE LA TARDA 

Inici dels actes de la plantada  a la Plaça Major, l’alcalde d’Artesa d’Artesa i el 

premiat de l’Experiència Griu 2018 donen la benvinguda a les colles i és 

convida a tothom a gaudir i participar del Convit de l’Hydra.  

 

A  2/4 DE 7 DE LA TARDA 

A les 18:30 hores ESCLAT DELS BALLS, ballada conjunta de: 

 Tortuga d’Ontinyent. 

 El Drac Juvenil dels Monjos. 

 Hydra. 

 El Griu de Tarragona. 

 El Guardià de les Corts. 

 El Pegàs de l’Hospitalet de Llobregat. 

 El Llitrus de l’Espetegafoc de Sitges. 

 L’Entxuscat de Molins de Rei. 

 El Griu d’Artesa de Lleida.  

 Kumbeva. 

 Els flabiolaires de l’escola Els Til·lers. 

 Asetra i Adiell (Gegants d’Artesa de Lleida). 
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CONVIT DE FOC de l’ HYDRA  

Sonarà una traca, que serà el senyal perquè totes les colles deixin de ballar i 

iniciar el bateig dels Diablons d’Artesa de Lleida, que enguany celebren el seu 

10è aniversari. On participaran: 

 Diables infantils de Cervera, Carranquers. 

 Els Diables infantils de Junda. 

 Els Diables infantils i el Drac Juvenil dels Monjos. 

 Els Diablons d’Artesa de Lleida. 

 

Per seguir amb l’escenificació del conte “El naixement de l’Hydra”, acompanyat 

dels diferents elements de cultura popular i tradicional d’Artesa de Lleida: 

gegants, flabiolaires, bestiari, diables la coral i la narració que enguany té el 

privilegi de fer-ho la Carme Sirvent. Seran diferents escenificacions en llocs 

estratègics d’Artesa de Lleida, que anirà combinat amb el correfoc infantil. 

Participaran les colles de diables i bestiari infantils que intervenen en el 

bateig dels Diablons i la Tortuga d’Ontinyent.  

 

Recorregut del correfoc infantil: Inici per l’empit de la plaça Major cap a  la 

Vileta, baixant per l’empit de la Femosa passant per la travessia del Tanatori, 

fins al Tanatori. Inici del conte: Tanatori, Travessia del Tanatori, C/ Portal,  

Plaça de la Femosa, pujarem per l’empit de la Femosa, Vileta, baixada per 

l’empit cap a Plaça, entrada a la Plaça de l’Església, final Plaça de la Femosa.  

   

 

CAP A  LES 8 DEL VESPRE 

Bany d’escuma al toc de la tabalada infernal del ritme del tambors, davant la 

Femosa 
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A 2/4 12 DE LA NIT  

A la Plaça Major escalfament musical a càrrec de Joan Baró & Ensemble 

Fantàstic. 

 



  Artesa de Lleida,  6 de juliol de 2019  

 
#11AnysFestivalEncesesArtesaDeLleida                    #10AnysDiablonsArtesaDeLleida        
 

Aquest 11è Festival, pretén estimular la imaginació i l’enginy, per tal de fer lluir 

tot el bestiari de foc, exhibint les millors i més potents enceses, que fan 

espurnejar d’allò més les nostres bèsties. És per això que les enceses 

escollides volen mantenir les formes tradicionals i donar un toc de modernitat 

amb un nou format que el fa únic i inèdit .  

 

FUNCIONAMENT 

 

A LES 23:30 DE LA NIT: APAGADA DE LES LLUMS 

1. Comença el correfoc amb els Rojos de Junda, diables de  Juneda. 

2. Arriba el correfoc a la plaça. 

 

 PRIMERA ENCESA DEL CONCURS 

Les nostres bèsties estan creades per a cremar entre la multitud, símbol 

inequívoc de la nostra identitat.  

Les bèsties entren a la plaça d’una en una, mentre són anomenades pel seu 

nom, i cremen entre la multitud arribada del correfoc.  

Presentació del 11è FESTIVAL D’ENCESES DEL BESTIARI DE 

CATALUNYA i del jurat.  

 

Sortida a Plaça dels  ROJOS DE JUNDA amb la música de Joan Baró & 

Ensemble Fantàstic. 

 

 SEGONA ENCESA DEL CONCURS  

La  gaudim amb la  música pròpia i composada expressament per a la bèstia i 

que alhora és tocada per la seva colla. Aquesta combinació de musica, ball i 

pirotècnia, fan que l’escenificació sigui única . 

 

XERA tradicional (Ball de Diables Tradicional, a Artesa de Lleida li diem fer 

una “Xerada”), invocant les forces del mal, tot fent una rotllana i sense parar de 

ballar davant del foc, a càrrec dels Diablots del Griu.  
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Final de la “xerada” amb l’encesa del CEPTROT de la colla del Griu d’Artesa de 

Lleida. 

 

 TERCERA ENCESA DEL CONCURS  

Lluïment de la bèstia. La bèstia sola en plena acció i amb lluïment pirotècnic, 

acompanyada de la  música del conjunt musical.   

 

Homenatge a Joan Cassola. 

Pineda de Mar 12 de maig 1955 – Artesa de Lleida 25 de maig 2019. 

Director del grup de percussió Kumbeva i regidor de cultura i festes. 

 

ENCESA GRIU!!! Entrada del Griu i de la colla juntament amb el grup 

percussió Kumbeva. 

 

Entrada a plaça del bestiari participant al concurs d’enceses i el Castell de focs 

Tradicional. 

 

ENCESA CONJUNTA DEL BESTIARI 

Encesa de totes les bèsties alhora a l’ordre de CREMEU BÈSTIES!!! 

 

CASTELL TRADICIONAL DE FOC  en honor i record d’en SETE UDINA  

Acomiadament del Festival 

 

Música en directe i dinamització del grup musical Joan Baró & Ensemble 

Fantàstic. 

  

PER CLAUSURAR L’ACTE: ENTREGA DE PREMIS I ESTATUETES. 

FINAL!!! 

 

A 2/4 DE 3 DE LA NIT 

ACTUACIO DEL GRUP MUSICAL: SEGUIREM – TRIBUT OBRIM PAS 
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EL JURAT I ELS PREMIS 

 

El JURAT està format per gent que pertany al món de la cultura i del foc . Han 

confirmat  la seva participació:  

  Amfitrió del Jurat  

 o Pere Puiggros – Alcalde d’Artesa de Lleida.  

  President d’honor del jurat

o Molt Honorable Carles Puigdemont – 130è President de la 

Generalitat de Catalunya a l’exili.  

 Membres del jurat amb dret a vot 

o Mateu Tres Bosch - President de l’Agrupació de Bestiari Popular de 

Catalunya. 

o Joan Bellostes – actor i rapsoda 

o Juanjo Ferrer Jaen – Tècnic auxiliar de la Unitat Econòmico 

Pressupostària de la Gerència de Serveis de Cultura, Educació i 

Esports de la Diputació de Barcelona. 

o Pau Plana Parés – Expert en Cultura Popular. 

o Robert Rossellò Senalle - Premi Instagram 2018. 

 

 Organització 

o Josep Maria Carrera – Coordinador del Festival d’Enceses d’Artesa 

de Lleida. 

o Eva Sánchez – Secretaria del Festival d’Enceses i del jurat. 

 

PREMIS 

Aspectes a valorar pels membres del jurat 

 Posta plàstica de l’encesa, Bèstia en combinació amb el foc. 

 Ball de protocol i escenificació 

 Colors 
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 Tipus de pirotècnia 

 Durada de l’encesa 

 

1. “PREMIS GRIU” a les millors enceses, concedits  per l’Agrupació de 

Bestiari Festiu i Popular de  Catalunya: 

 1º premi de 1.300 € 

 2º premi de 1.100 € 

 3º premi de 900 € 

 

2. PREMIS PARTICIPACIÓ concedits i patrocinats per L’Organització: 

 Finalista de 700 €   

 Finalista de 700 €              

      

     

3. PREMI POPULAR ; concedit pel públic.   

Amb l' aplicació QR podreu accedir a la pagina per fer la votació. L' inici de 

la votació serà a partir de 2/4 de 12 fins a 2/4 de 2  de la nit. 

 

 

En cas de no tenir instal·lada l'aplicació entrar a la nostra web, a través del 

següent enllaç: 

  

http://www.griuartesadelleida.cat/ 

 

La Bèstia seleccionada pel públic obtindrà 250€ amb material pirotècnic,  

gentilesa de PIROTÈCNIA CATALANA i 200€ amb material pirotècnic, 

gentilesa  de PIROTÈCNIA ESTALELLA. 

http://www.griuartesadelleida.cat/
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CONCURS D’INSTAGRAM   @griuartesadelleida 

Com ja va sent tradició i amb la intenció de que qualsevol ciutadà pugui ser  

jurat del Festival, per això durem a terme la II Experiència Griu 2019.  

Consisteix en penjar fotografies del Festival d’Enceses d’aquest, des del dia del 

Festival fins al proper 13 de juliol amb el hastag 

#10AnysDiablonsArtesaDeLleida. 

El nom de la persona guanyadora el farem públic el 25 de juliol, coincidint amb 

la tradicional processó del Fanalet de Sant Jaume en la que participa el Griu 

d’Artesa de Lleida, el premi consistirà en viure la III EXPERIÈNCIA GRIU!! 

Participar els actes protocol·laris i festius amb l’organització, gaudir del foc en 

la seva màxima expressió, vestir-se de diable i cremar carrutxes, encendre la 

bèstia, ser membre actiu del jurat o gaudir del sopar amb les colles participants, 

així com participar en l’entrega de premis.  

 

RECOMANACIONS PELS PARTICIPANS EN ELS CORREFOC 

 Utilitzeu roba de cotó. Mai fibres sintètiques. 

 Utilitzeu calçat esportiu, còmode i que no llisqui. Mai sandàlies ni xancles. 

 Cal que protegiu aquelles parts del cos que quedin descobertes com són el 

coll, cap i les mans. 

 Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap. Protegiu-vos els ulls. 

 No molesteu el bon desenvolupament del correfocs ni dels participants a 

l’acte. 

 Feu cas de les indicacions dels diables i dels organitzadors. 

 No recolliu cap element pirotècnic del terra, potser que hagi esclatat. 

 No tireu aigua. 

 

 

RECOMANACIONS PELS VEÏNS  

Desconnectar tot tipus d’alarmes. 

Retirar tots els vehicles dels carrers. 

Protegiu portes i finestres. 
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ITINERARI DE LA TARDA  

Correfoc infantil de tarda: Inici per l’empit de la plaça Major cap a  la Vileta, 

baixant per l’empit de la Femosa passant per la travessia del Tanatori, fins al 

Tanatori . Inici del conte :Tanatori, Travessia del Tanatori , C Portal,  Plaça de la 

Femosa, pujarem pel empit de la Femosa, Vileta, baixada empit cap a Plaça , 

entrada a la Plaça de l’Església , final Plaça de la Femosa.  

   

ITINERARI DE LA NIT  

Correfoc Diables de Junda: C/ del Castell, C/ Fossar Vell, C/ Ginesta, C/ 

Castelldans, C/ Portal. 

 

 

SALUT I FOC!! 

 

 

DIMONIS!!!  BONA FESTA MAJOR!!   


