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1. QUÈ ÉS TREU LA TEVA BÈSTIA?
El nostre país té una àmplia tradició d’imatgeria festiva. Aquest és un àmbit de gran 
participació que ha suscitat un fort moviment associatiu. Per aquest motiu i com no 
podia ser d’una altra forma, Coopgros, com a cooperativa dedicada a la construcció de 
tot tipus d’escultures efímeres, ha concebut Treu la teva Bèstia gràcies a les subvencions 
a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment 
de l’economia social i del cooperativisme.

Treu la teva Bèstia és un taller cooperatiu d’escultura comunitària que es desenvoluparà 
a tot Catalunya a través de quatre instituts de diferents demarcacions. Aquesta iniciativa 
busca assolir la transformació social creant sinergies entre la comunitat educativa, les 
entitats socials i els veïns i veïnes del barri i la ciutat.

1.1. Les etapes
Treu la teva Bèstia s’organitza en les següents fases:

Presentació de dissenys de bèsties. Qualsevol persona o entitat que formi part de la 
comunitat educativa i/o del barri o ciutat en qüestió pot presentar un disseny de bèstia 
a través d’un formulari disponible al nostre web. La bèstia pot ser amb formes antro-
pomòrfiques o zoomòrfiques, de caràcter realista o fantastic. L’únic requisit és que la 
seva construcció sigui factible.

Votació de la bèstia. Tots els dissenys s’exposaran a l’institut perquè la població pu-
gui veure les diferents idees. Finalment, els ciutadans i ciutadanes hauran de triar una 
d’entre totes les propostes. La votació es farà de manera presencial, ja que, tot i ser un 
projecte on la part online és molt important, creiem que no ens podem oblidar del tracte 
personalitzat i del contacte humà, tan important a l’hora de crear comunitat.

Construcció de la bèstia, als centres educatius col•laboradors, amb l’ajuda dels mestres 
de taller. En aquest procés, a més del professorat i l’alumnat de l’institut, també partici-
paran les famílies, el teixit associatiu i altres persones de la comunitat a títol individual.

Amb el desig de donar-li a l’ésser una identitat pròpia i acompanyar-lo en les seves sor-
tides, paral•lelament,  es crearan, amb el suport d’especialistes en antropologia, música 
i dansa; una llegenda, un himne, una colla tabalera i un ball.

Presentació de les bèsties. Un cop enllestides les bèsties, el projecte clourà amb dues 
presentacions: una de caire local, a cadascun dels barris i/o ciutats on estiguin ubicats 
els instituts. I l’altra, de caire col•lectiu, que permetrà l’exhibició comuna de les quatres 
bèsties. Es portarà a terme el 4 de juny a Vilafranca del Penedès, amb motiu del dia de 
l’associacionisme, dins el projecte ‘Obre la gàbia’, organitzat per l’Agrupació del Bestiari 
Festiu i Popular de Catalunya.

Tot el procés s’anirà enregistrant audiovisualment, mitjançant fotografies i vídeos, per a 
després confeccionar un documental que s’exhibirà al mes de setembre.
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1.2. Els instituts participants
El centres educatius participants són: 

INS Salvador Espriu de Salt (Girona), inaugurat l’any 1976 va ser el primer institut públic 
de Salt i el segon de la ciutat de Girona. En aquest centre s’imparteix ESO, Batxillerat i 
cicles formatius de grau mitjà en Informàtica i Jardineria. 

Salt, situada al centre‐oest de la comarca del Gironès, a tocar de  Girona, que compta 
amb una alta densitat de població, comparable amb pocs municipis a nivell català. A 
més a més, el barri on està ubicat aquest centre educatiu, hi viuen persones procedents 
de vora a 200 nacionalitats i es parlen 130 llengües. La densitat en aquest barri es 
considera que és la més elevada de la demarcació de Girona i la tercera de Catalunya. 

INS Castell dels Templers de Lleida, va néixer el curs 2012-13. Actualment, ofereix es-
tudis de la ESO, Programes de Promoció Professional i Programes Formació i Inserció. 

Aquest centre està ubicat a un dels extrems del barri de la Mariola on predominen les 
famílies gitanes. La resta del veïnat el formen famílies d’immigrants marroquins o sub-
saharians, que han substituït a famílies gitanes que s’han traslladat a zones més riques. 

INS Jaume I de Salou (Tarragona), es va crear l’any 1994 i en ell es poden cursar els 
estudis obligatoris (ESO) i els postobligatoris (Batxillerat, cicles formatius i ensenya-
ments esportius).

Salou, com a municipi turístic i residencial per excel•lència de la Costa Daurada, ha 
experimentat un augment de la seva població nouvinguda procedent d’Europa, Europa 
de l’Est, Amèrica del Sud i Àfrica sud-sahariana (Senegal). 

INS Severo Ochoa d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), va iniciar la seva activitat do-
cent l’any 1976 i centra la seva oferta educativa reglada en els estudis d’ESO i Batxillerat, 
Cicles formatius de grau mitjà i superior.

Esplugues forma part del Baix Llobregat que és la tercera comarca més poblada de 
Catalunya. Com a municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona, adjacent amb Cornellà 
i L’Hospitalet, en els darrers anys, ha experimentat un augment de població, tant estran-
gera com de la resta de l’Estat i del país.
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2. VALORS 
A Treu la teva Bèstia creiem en l’empoderament de l’individu com a tal, i també en el 
potencial col•lectiu. Apostem, amb els nostres objectius, per la tolerància i l’empatia com 
actituds i capacitats fonamentals per poder entendre les persones que ens envolten, 
independentment de la seva procedència, la seva classe social o el seu nivell cultural. 
Així mateix, els nostres tallers cooperatius garanteixen la democràcia interna i estan 
vertebrats per a la igualtat de gènere i la sostenibilitat. El 80 % del equip de mestres i 
especialistes està configurat per dones. 

3. OBJECTIUS
Treu la teva Bèstia pretén:

• Ser una eina de cohesió i inclusió social. 

•  Convertir-se en un recurs per al foment de l’emprenedoria social a través del desen-
volupament de les arts. 

•  Involucrar les diferents assignatures d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau supe-
rior dins d’un eix transversal que impliqui a tota la comunitat educativa amb el barri i 
la ciutat.

•  Promoure l’activació i recuperació de les festes populars a través de l’escultura d’imat-
geria festiva.

•  Afavorir la creació d’una nova línia de negoci que pugui generar la reactivació del gremi 
d’escultors i restauradors a tot Catalunya.
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4. EQUIP
Entitat fundadora de Treu la teva Bèstia: 
COOPGROS SCCL. 
Treu la teva Bèstia ha estat concebuda per COOPGROS, SCCL, cooperativa creada l’any 
2017 per Eloi Linuesa i Edith Lasierra. Aquest taller es dedica a la creació i construcció, 
muntatge i desmuntatge de tot tipus de construccions efímeres com: cavalcades reis, 
escenografies, cultura popular, etc.

Actualment, Coopgros col•labora amb l’escola Pepa Colomer d’El Prat de Llobregat en un 
taller d’imatgeria festiva. Així mateix, ha guanyat diferents guardons com són: el Premi 
a la millor iniciativa d’economia social i cooperativa i el Premi Daina-Isard al foment del 
cooperativisme, l’emprenedoria i la innovació social.

Treu la teva Bèstia ha estat presentat a les subvencions per a projectes singulars, la 
xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i el 
cooperativisme; de manera conjunta, per Coopgros SCCL. i l’Associació Antropologies. 
S’ha volgut d’aquesta manera, incorporar l’antropologia social -com a ciència especialit-
zada en l’’estudi de les interaccions humanes-, per poder comprendre i conceptualitzar 
els resultats i les experiències que es generin de Treu la teva Bèstia. 

Eloi Linuesa 
Escenògraf, desenvolupant  aquesta tasca amb diferents companyies de teatre infantil i 
educatiu. També ha treballat com a atrezzista a teatres com el TNC, Teatre Liceu, Mercat 
de les Flors o Teatre Lliure. A més, s’ha fet càrrec de la construcció de ficticis per cinema, 
televisió i publicitat, i fins i tot, efectes especials. 

Edith Lasierra Muñiz
Llicenciada en Belles Arts i Diplomada en Restauració amb un Màster en Produccions 
artístiques per la Universitat de Barcelona. Escultora amb àmplia experiència professio-
nal en fotografia i il•lustració.

Com a gran apassionada del teatre ha desviat la seva formació escultòrica cap a la 
performance i l’escenografia. 
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Entitat col.laboradora: 
ASSOCIACIÓ ANTROPOLOGIES
L’Associació Antropologies és un col•lectiu interdisciplinari de persones formades en 
antropologia.

El seu objectiu és transmetre la mirada antropològica, gràcies a la seva proximitat, re-
flexivitat i compromís, com una forma de coneixement imprescindible en el nostre món 
contemporani, cada vegada més divers, interconnectat i globalitzat.

És per això que treballen en projectes socioculturals, formatius i de recerca que facili-
ten l’enfortiment de la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els processos de 
transformació social.

Verónica Morante
Antropòloga social i cultural amb un Màster de Ciutadania i Drets 
Humans per la Universitat de Barcelona. Així mateix, té estudis 
en Ciències de la Comunicació social, teatre i dinamització lúdica 
infantil i juvenil. Està vinculada a l’associacionisme i al voluntariat 
des de fa molts anys, treballant amb persones en risc i situació 
d’exclusió social. També forma part del sindicat feminista Sindi-
hogar/Sindillar i del col•lectiu migrant Mia Barcelona.

Laura Lerer
Antropòloga Social i Cultural i Màster en Antropologia i Etnografia 
per la Universitat de Barcelona. S’ha orientat cap a l’Antropologia 
Simbòlica i Religiosa, interessant-se per la imbricació del ritual 
en processos identitaris i fent recerca en l’àmbit de la diversitat 
religiosa, les noves espiritualitats, la conversió i pràctiques eso-
tèriques a Barcelona.

Ariadna Ramis
Antropòloga Social i Cultural amb Postgrau en Polítiques de gène-
re. Té experiència com a investigadora en projectes participatius 
sobre energies renovables sempre aplicant la perspectiva de gè-
nere interseccional. Fa uns anys que forma part de l’Associació 
Antropologies i té un especial interès en difondre l’antropologia 
en escoles i altres àmbits educatius.

Jodie Casas
Antropòloga Social i Cultural, cursant Màster en Estudis avançats 
en Exclusió Social per la Universitat de Barcelona i Campus Sant 
Joan de Déu. Interessada en la investigació al voltant del terme 
Exclusió Social i els àmbits en què s’aplica, així com el seu origen, 
construcció i impacte.
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5. Precedents: LA GUATLLA 
La prova pilot d’aquest projecte es va realitzar en 2017, a l’Escola La Muntanyeta, situada 
al barri de la Font de la Guatlla de Barcelona, i va rebre una subvenció de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

La comunitat escolar i diversos actors del barri es van implicar durant uns mesos en el 
procés de disseny, construcció i animació de la Guatlla (Centre Cívic la Font de la Guat-
lla, l’Escola de música Jam Session, Escola Magòria, associació de comerciants, etc.). 

La valoració de l’impacte produït al barri ha estat molt positiva. A l’escola s’ha format un 
grup de tabals, i els alumnes de 6è han assumit la responsabilitat de fer ballar la figura 
en totes aquelles activitats del barri en què aquesta és convocada. 

Ja són nombroses les ocasions en les que la figura ha participat en celebracions de 
l’escola i del barri, la qual cosa constitueix, en la nostra opinió, un exemple de foment 
de la cohesió i articulació del barri. 

6. INFORMACIÓ DE CONTACTE 
Responsable de comunicació: 
Rosa Forner
Mòbil de contacte: 647 84 20 84
Mail de contacte: comunicacio@treulatevabestia.cat
Web: www.treulatevabestia.cat

Responsable de projecte i contacte per a entrevistes: 
Edith Lasierra
Mòbil de contacte: 660 91 28 92
Mail de contacte: coopgros@treulatevabestia.cat 
Web: www.coopgros.cat

Adreça Postal 
Primer de Maig, 3A
08820 El Prat de Llobregat, 
Barcelona, Catalunya 

7. MATERIAL AUDIOVISUAL
El material audiovisual de Treu la teva Bèstia el podreu trobar a l’apartat de premsa del 
nostre web. Allà us oferim la imatge gràfica oficial del projecte, fotografies relacionades, 
notes de premsa enviades al mitjans i altres continguts audiovisuals que us poden ser 
d’utilitat.
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