Festes inscrites actualment al Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya
Núm.
registre
al
catàleg

Tipologia

nom de la festa

comarca

text declaració

festa patrimonial d’interès
nacional i elements festius
patrimonials d’interès
nacional les maces, els
turcs i cavallets, els nans
vells, els nans nous,
l’àliga, les guites, els
gegants, el tabal, els plens
i el tirabol
festa patrimonial d’interès
nacional, elements festius
patrimonials d’interès
nacional els gegants, els
nans, el bou, la mulassa,
el drac, els cavallets, els
trabucaires, la tronada i el
ball de bastons i elements
festius tradicionals
d’interès nacional l’àliga i
els óssos
festa patrimonial d’interès
nacional i elements festius
patrimonials d’interès
nacional el ball de diables
i carretillada, el ball de
bastons, els gegants i
l’exhibició castellera

01-F,
02-E a
10-E i
23-E

Corpus

la Patum de Berga

Berguedà

11-F i
12-E a
22-E

Festes Majors

la Festa Major de
Solsona

Solsonès

Festes Majors

la Festa major de
l'Arboç

Baix
Penedès

Setmana Santa i
Pasqua

la Processó del Sant
Enterrament de
Tarragona

Tarragonès

element patrimonial d'interès
nacional

Tarragonès

festa patrimonial d’interès
nacional, amb especial
menció al Magí de les
Timbales, els Gegantons
Negritos, els Gegants Moros,
els Gegants Vells, els Nanos
Vells, el Ball de Bastons, els
Castells amb esment
específic als Pilars caminant,
i els Tocs de camp

24-F i
25-E a
28-E

29-E

30-F

Festes Majors

les Festes de Santa Tecla
de Tarragona

data
acord de
govern

web

GOV/66/2009

28/04/09

http://www.lapatum.cat/
http://www.ajberga.cat/ajberga/por
tada/index.php

GOV/150/2008

09/09/08

http://www.solsonalafesta.net/
http://www.ajsolsona.cat/

GOV/242/2009

22/12/09

http://www.arbocenc.org/noticia.as
p?5/C/2/0/393/festa_major_de_l%
B4arbo%E7_2010
http://www.arbocenc.org/

GOV/100/2010

25/05/10

http://www.tarragona.cat/

25/05/10

http://www.tarragona.cat/lajuntam
ent/conselleries/festes-ijoventut/festes/santa-tecla
http://www.tarragona.cat/

Núm. acord de
govern

GOV/101/2010

31-F

32-F

Nadal, Cap d'any i Reis
Sant Joan

la Festa del Pi de
Centelles

Osona

la Festa de les Falles
d'Isil

Pallars
Sobirà

festa patrimonial d’interès
nacional, amb especial
menció a l’arbre guarnit i la
parella de bous amb la
carreta
festa patrimonial d’interès
nacional
festa patrimonial d’interès
nacional, amb especial
menció a la tronada, la
mulassa, els nanos, el ball de
bastons, els gegants Indis,
Moros i Vitxets i els grallers
dels gegants
Festa patrimonial d’interès
nacional, amb especial
menció a les corrides al
carrer dels Clots i el ball de la
jota

GOV/102/2010

25/05/10

http://www.centelles.cat/

GOV/103/2010

25/05/10

http://altaneu.ddl.net/

GOV/104/2010

25/05/10

http://www.festesreus.cat/
http://www.reus.cat/

GOV/105/2010

25/05/10

http://www.lariberadebre.com/asc
o/index.php?option=com_content
&task=view&id=504&Itemid=1
http://www.asco.cat/

Festes Majors

la Festa Major de Sant
Pere de Reus

Baix Camp

34-F

Sant Antoni

la Festa de Sant Antoni
d'Ascó

Ribera
d'Ebre

35-E

Element singular

el Ball dels Pabordes de
Sant Joan de les
Abadesses

Ripollès

element festiu patrimonial
d'interès nacional

GOV/106/2010

25/05/10

http://www.santjoandelesabadess
es.cat/

36-E

Element singular

la sardana

---

element festiu patrimonial
d'interès nacional

GOV/173/2010

05/10/10

http://fed.sardanista.cat/

33-F

Element singular

el ball del bo-bo de
Monistrol de Montserrat

38-F i
39-E

Festes Majors

la Festa Major de la Mare
de Déu de la Riera de les
Borges del Camp

40-F

Festa Votiva

la Festivitat de Sant
Sebastià del Pont de
Suert

37-E

41-F

Carnaval

el Carnaval de Vilanova i
la Geltrú

42-F

Festes Majors

Les Santes de Mataró

http://www.monistroldemontserrat.
cat/default.php?idcanal=2&idcateg
ory=84&idsubcategory=0&idgroup
=0&idevent=4404
http://www.monistroldemontserrat.
cat/
http://www.lesborgesdelcamp.com
/festives/284-mare-de-deu-de-lariera
http://www.lesborgesdelcamp.com
/

element festiu patrimonial
d'interès nacional

GOV/177/2010

11/10/10

Baix Camp

festa tradicional d’interès
nacional i del Ball de diables
com a element festiu
patrimonial d’interès nacional

GOV/178/2010

11/10/10

Alta
Ribagorça

festa tradicional d’interès
nacional

GOV/179/2010

19/10/10

http://www.elpontdesuert.com/

GOV/180/2010

11/10/10

http://www.vilanova.cat/html/carna
val/
http://www.vilanova.cat/

GOV/181/2010

11/10/10

http://www.lessantes.cat/
http://www.mataro.cat/web/portal/c
a/index.html

Bages

Garraf

Maresme

festa patrimonial d’interès
nacional, amb especial
esment a l’Arrivo del
carnestoltes, les comparses
de les entitats que participen
a la guerra de caramels del
diumenge, les danses del
diumenge i el Moixó Fogué
festa patrimonial d’interès
nacional amb especial
esment a la família

la Festa Major de
Vilafranca del Penedès

43-F

Festes Majors

44-E

Setmana Santa i
Pasqua

les Tres Gràcies de Reus

45-E

Sant Antoni

46-F

Nadal, Cap d'any i Reis

Alt Penedès

Robafaves amb els nans, la
Missa de Glòria de Mossèn
Blanch o missa de les Santes
i el ritual de la dormida
festa patrimonial d’interès
nacional, amb especial
esment a la capta, els goigs,
l’exhibició castellera,
l’entrada de Sant Fèlix a la
Basílica de Santa Maria i el
seguici amb el drac, ball de
diables, àliga, gegants, nans,
cotonines, bastoners, ball de
gi

GOV/182/2010

11/10/10

http://www.ajvilafranca.es/

http://www.setmanasantareus.cat/
actes_i_tradicionsb.php?id=11&m
=3
http://www.reus.cat/
http://www.vilaseca.cat/inici/inici.asp
http://www.viladebaga.org/
http://www.santjuliadecerdanyola.
cat/turisme/inter.jsp?idAp=3&idSu
b=18&idSec=48
http://www.santjuliadecerdanyola.
cat/

Baix Camp

element festiu patrimonial
d'interès nacional

GOV/206/2010

16/11/10

el Cós de Sant Antoni de
Vila-Seca

Tarragonès

element festiu tradicional
d'interès nacional

GOV/207/2010

16/11/10

la Festa de la Fia-Faia de
Bagà i de Sant Julià de
Cerdanyola

Berguedà

festa patrimonial d'interès
nacional

GOV/212/2010

16/11/10

GOV/222/2010

23/11/10

http://joventutiesports.olot.cat/fest
es/

GOV/223/2010

23/11/10

http://webspobles.ddgi.cat/sites/ve
rges/default.aspx

GOV/224/2010

23/11/10

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sa
nt_feliu_de_pallerols/default.aspx

GOV/225/2010

23/11/10

http://www.quinquennals.org/
http://www.alcanar.org/

GOV/226/2010

23/11/10

http://www.balldelsantcrist.cat/

GOV/227/2010

23/11/10

GOV/228/2010

23/11/10

47-F

Festes Majors

les Festes del Tura d'Olot

Garrotxa

48-F

Setmana Santa i
Pasqua

la Processó de Verges

Baix
Empordà

49-F

Festes Majors

la Festa Major de Sant
Feliu de Pallerols

Garrotxa

50-F

Festa Votiva

51-E

Festa Votiva

52-F

Festa Votiva

53-F i

Setmana Santa i

les Festes Quinquenals
d'Alcanar
el ball del Sant Crist de
Salomó
les Festes Quinquennals
d'Ulldecona
el Divendres Sant de la

Montsià
Tarragonès
Montsià
Baix Camp

festa patrimonial d’interès
nacional, amb especial
esment als cavallets, els
cabeçuts, els gegants, el cap
de Lligamosques i el
correbou
festa patrimonial d’interès
nacional, amb especial
esment a la dansa de la mort
i el carrer dels caragols
festa patrimonial d’interès
nacional amb especial
esment al ball dels cavallets,
els gegants i la mulassa,
anomenat popularment
Matadegolla
festa tradicional d’interès
nacional
element festiu patrimonial
d'interès nacional
festa tradicional d’interès
nacional
festa tradicional d’interès

http://www.ulldecona.altanet.org/ni
v1.php?id=4
http://www.laselvadelcamp.org/

54-E

Pasqua

Selva del Camp

55-E

Setmana Santa i
Pasqua

el Via Crucis Vivent de
Sant Hilari Sacalm

56-F

Corpus

57-F

Corpus

58-F

Nadal, Cap d'any i Reis

59-F

Oficis i tradicions

60-F

Festes Majors

61-F

Festa Votiva

nacional i el Via Crucis al
Calvari com a element festiu
patrimonial d’interès nacional
Selva

la Festa de les
Enramades d'Arbúcies
la Festa de les
Enramades de Sallent
la Festa dels Reis
d'Igualada

Bages

la plantada de l'Arbre de
Maig de Folgueroles

Osona

Trobada de Gegants,
Grallers i Correfocs de les
Borges Blanques
Festes decennals de la
Mare de Déu de la
Candela de Valls

Selva

element festiu patrimonial
d'interès nacional
festa tradicional d’interès
nacional
festa tradicional d’interès
nacional
festa popular d’interès
cultural

GOV/229/2010

23/11/10

n.d.

18/05/99

n.d.

18/05/99

CMC/3869/2010

10/11/10

festa popular d’interès
cultural

CMC/4075/2010

10/11/10

Garrigues

festa popular d’interès
cultural

CMC/4076/2010

10/11/10

Alt Camp

festa patrimonial d’interès
nacional

GOV/257/2010

14/12/10

Anoia

http://www.santhilari.net/viacrucis/
_index.htm
http://www.santhilari.cat/
http://www.arbucies.cat/enramade
s
http://www.sallent.cat/articlesmostra-2244-cat-enramades.htm
http://www.reisdigualada.com/
http://www.igualada.cat/
http://www.folgueroles.cat/index.p
hp?tipus=2&idActivitat=1415
http://www.folgueroles.cat/
http://www.lesborgesblanques.net/
coneixer/viure/interes.html?catego
ria=13
http://www.vallsdecennals2011.cat
http://www.valls.cat/default.asp
http://www.balsareny.cat/Municipi/
Cultura_i_Festes/Festa_dels_Trag
iners_2011.htm
http://www.balsareny.cat
http://www.tonistaradell.com/secci
on.asp?0=2&1=107358&2=6313
http://www.taradell.cat/

62-F

Sant Antoni

la Festa dels Traginers
de Balsareny

63-F

Sant Antoni

la Festa dels Tonis de
Taradell

Osona

festa tradicional d’interès
nacional

GOV/52/2011

22/03/11

64-F

Sant Antoni

La Festa dels Tonis de
Santa Eugènia de
Berga

Osona

festa tradicional d’interès
nacional

GOV/53/2011

22/03/11

http://www.santaeugeniadeberga.
cat/

65-F

Sant Antoni

els Tres Tombs
d'Igualada

Anoia

festa tradicional d’interès
nacional

GOV/54/2011

22/03/11

http://www.anticgremitraginersigua
lada.org/
http://www.igualada.cat/

66-F

Sant Antoni

els Tres Tombs de
Sant Antoni de Valls

GOV/55/2011

22/03/11

http://www.valls.cat/default.asp

67-F

Sant Antoni

l’Encamisada de Falset

GOV/56/2011

22/03/11

http://www.falset.org/

68-E

Element singular

la jota a Catalunya

---

GOV/57/2011

22/03/11

---

70-E

Element singular

Trabucaires, bandolers
i galejadors

---

Resolució d’11
de juliol de 2011

---

Bages

festa tradicional d’interès
nacional

n.d.

18/05/99

Alt Camp
Priorat

festa tradicional d’interès
nacional
festa tradicional d’interès
nacional
element festiu patrimonial
d’interès nacional
element festiu catalogat

http://www.trabucaires.com/ca/ind
ex.html

En tràmit d’incoació
Núm.
registre
al
catàleg

Tipologia

nom de la festa

comarca

pendent

Element singular

els bous a les Terres
de l’Ebre

Baix Ebre,
Montsià,
Terra Alta

text declaració

element festiu patrimonial
d’interès nacional

Núm. acord de
govern

data
acord de
govern

pendent

pendent

web

---

Les festes tradicionals d’interès nacional segons el Decret 319/1994
La disposició addicional del Decret 389/2006 del patrimoni festiu de Catalunya, estableix que les festes que estiguin declarades tradicionals d’interès
nacional amb anterioritat al 2006 mantenen aquesta qualificació i han de ser inscrites en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. També estableix
que el Departament competent en matèria de Cultura ha de revisar aquestes declaracions i, si escau, ha de tramitar el seu reconeixement especial.
Actualment s'està treballant en aquest procés.
tipologia

nom de la festa

comarca

Element singular

la Dansa de Castellterçol i Ball del Ciri

Oficis i tradicions

la Diada dels Raiers de la Pobla de Segur i
Pallars Jussà
el Pont de Claverol

Vallès Oriental

Web
http://www.castelltersol.cat/ca/activitats/fires-i-festestradicionals
http://www.elsraiers.cat
http://www.pobladesegur.cat/ca/index.aspx

Setmana Santa i Pasqua

la Festa de l'Arbre de Maig i Ball del Cornut
Pla de l'Estany
de Cornellà del Terri

http://www.cornelladelterri.org/

Festes Majors

la Festa Major de Gràcia

http://www.festamajordegracia.cat

Festes Majors

la Festa Major de Sant Bartomeu de Sitges Garraf

http://www.festamajordesitges.com/
http://www.sitges.cat

Nadal, Cap d'any i Reis
Setmana Santa i Pasqua

la Fira de la Candelera de Molins de Rei

Baix Llobregat

http://www.molinsderei.cat/lacandelera/

la Passió d'Esparreguera

Baix Llobregat

http://www.lapassio.net/portada.php

Setmana Santa i Pasqua

la Passió d'Olesa de Montserrat

Baix Llobregat

Altres festes

l'Aplec del Cargol de Lleida

Segrià

Barcelonès

http://www.lapassio.com
http://www.olesam.cat/
http://www.aplec.org

