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PARTICIPANTS  

• Pollo del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 

• Espanta Rucs de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) 

• Drac Nomar de l’Hospitalet (Barcelones) 

• Drac D’Olivella (Garraf) 

• Massellot de Lavern (Alt Penedès) 

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

Hydra d’Artesa de Lleida (Segrià) 

Diablons del griu (Segrià) 

Kumbeva - Grup de percussió (Segrià) 

Els Til·lers - Els flabiolaires de l’escola (Segrià) 

Asetra i Adiell - Gegants d’Artesa de Lleida (Segrià) 

 

 

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, amb el Ball dels Gegants, 

l’Asetra i l’Aidell 

L’alcalde d’Artesa i el premiat amb “Experiència Griu 2019“ donen la 

benvinguda a les colles i es convida a tothom a gaudir i participar del Convit de 

l’Hydra. 

Encesa de l’Hydra a càrrec del guanyador de l’Instagram 2019  

 

A  2/4 DE 7 DE LA TARDA 

A les 18:30 hores ESCLAT DELS BALLS, ballada individual  dels participants 
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al Festival d’Enceses: 

• Pollo del Prat 

• Espanta Rucs 

• Drac Nomar de l’Hospitalet  

• Drac D‘Olivella 

• Massellot de Lavern 

 

Inici del bateig dels Diablons d’Artesa de Lleida, participen: 

 

• Els Diables infantils de Junda 

• Els Diables infantils de Lleida 

• Els Diablons d’Artesa de Lleida 

 

Recorregut del correfoc infantil: Plaça pujada empit Vileta, baixada empit 

Femosa, travessia Tanatori. Recorregut final: Tanatori, travessia, C. Portal; 

Plaça Femosa; pujada empit Vileta; baixada empit; Plaça església; Plaça 

Femosa. 

 

 

CAP A  LES 8 DEL VESPRE 

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

plaça de la Femosa 
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 2/4 D’12 DE LA NIT  

A la Plaça Major escalfament musical a càrrec de CRONISTES. 

 

Aquest 13è 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 

Comença el correfoc amb els Rojos de Junda, colla de diables de Juneda, 

finalitzant 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 13è FESTIVAL D’ENCESES DEL BESTIARI DE 

CATALUNYA i del jurat d’aquesta edició, presidit per l’alcalde d’Artesa de 

Lleida, Pere Puiggros.  

 

Benvinguda del GRIU d’Artesa de Lleida amb lluïment de foc. 

  

SEGONA ENCESA DEL CONCURS  

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

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

pirotècnia, fan que l’escenificació sigui única. 



Artesa de Lleida, 2 de juliol de 2022 

#13FestivalEncesesArtesaDeLleida                              #1rFestivalEncesesdeCatalunya 
 

 

Sortida a plaça dels  ROJOS DE JUNDA amb la música de CRONISTES. 

 

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. 

 

 

ARTESA CREMA!!!! PERQUÈ HI SOM!!   

Moment colla del Griu. 

   

 

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 CRONISTES. 

  

 

PER CLAUSURAR L’ACTE: ENTREGA DE PREMIS I RECORDATORIS 

FINAL!!! 

 

 

 

A 2/4 DE 3 DE LA NIT 

ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL: BREDA 
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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: 

• President del Jurat:  

o Pere Puiggros – alcalde d’Artesa de Lleida 

• Membres del jurat amb dret a vot 

o Marc Rodero – secretari de l’Agrupació de Bestiari Popular de 

Catalunya 

o Javi Escamilla – vocal delegat territorial del Penedès-Garraf de 

l’Agrupació de Bestiari Popular de Catalunya 

o Jordi Cubillos – Ambaixador del Bestiari Festiu 2022 

o Pol Rivas – Guanyador de la III Experiència Griu – edició 2019 

o Jordi Lloberas – Membre de Junta de la Federació de Diables 

  

 

• 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 

• Tipus de pirotècnia 

• Durada de l’encesa 
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1. “PREMIS GRIU” a les millors enceses:   

  Concedits  per l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de  Catalunya. 

 

• 1r premi de 1.300 € 

• 2n premi de 1.100 € 

• 3r premi de 900 € 

 

2. PREMIS PARTICIPACIÓ concedits  per L’Organització 

• 4t premi de 700 € 

• 5e premi de 700 € 

          

3. PREMI POPULAR - concedit pel públic.   

Amb l'aplicació QR podreu accedir a la pàgina 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 tindrà, 250 € amb material pirotècnic,  

gentilesa de PIROTÈCNIA CATALANA i 200 € amb material pirotècnic 

http://www.griuartesadelleida.cat/
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gentilesa  de PIROTÈCNIA ESTALELLA. 

 

 

CONCURS D’INSTAGRAM 2022     @griuartesadelleida  

Com ja va sent tradició i amb la intenció d’acostar el Festival a la ciutadania, 

que qualsevol ciutadà pugui ser  jurat del Festival, durem a terme la IIl 

Experiència Griu 2022.  

Podreu enviar fotos del Festival durant tota la diada i fins el 13 de juliol del 

2022, les fotografies hauran d’anar etiquetades amb el hastag 

#FestivalEnceses2022 

El nom del guanyador o guanyadora el farem públic el 25 de juliol, coincidint 

amb la tradicional processó del Fanalet de Sant Jaume en la qual participa la 

colla, el premi serà viure la IV EXPERIÈNCIA GRIU!! 

Consistirà a participar en la propera edició del Festival dels actes protocol·laris i 

festius amb l’organització i gaudir del foc en la màxima expressió, podrà vestir-

se de diable i cremar carrutxes, encendre la bèstia, fer de membre del jurat, 

sopar amb el jurat o amb les colles participants i participar en l’entrega de 

premis.  

  

 

 

 RECOMANACIONS PEL PÚBLIC  

• 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 correfoc ni dels participants a 

l’acte. 

• Feu cas de les indicacions dels diables i dels organitzadors. 

• No recolliu cap element pirotècnic del terra. Pot no haver esclatat. 

• No tireu aigua. 
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RECOMANACIONS PELS VEÏNS  

• Desconnectar tota mena d’alarmes. 

• Retirar tots els vehicles dels carrers. 

• Protegiu portes i finestres. 

 

 

ITINERARI DE LA TARDA  

Correfoc infantil de tarda: C/ del Castell, C/ Fossar Vell, C/Ginesta, 

C/Castelldans, C/ Portal i recorregut per tota la Vileta fins a la plaça de davant 

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!! 

 

 

 

 

 

BÈSTIES, DIMONIS, A TOTHOM!!!  

US DESITGEM MOLT BONA FESTA MAJOR!! 


