
 

 

  

3er CONCURS NACIONAL D’ENCESES DE CATALUNYA 

 
 Data del Concurs: DISSABTE 9 DE MAIG DE 2020 

 Seu del Concurs: SANT PERE DE RIBES (Garraf, BCN) 

 Colla Amfitriona: BALL DE DIABLES DE RIBES – COLLA JOVE 

 

BASES CONCURS 

Motius del Concurs: 

La Federació de Diables i Dimonis de Catalunya sempre ha tingut molt clar que a l’hora 

d’organitzar qualsevol esdeveniment cal pensar en el conjunt global de totes les colles de 

diables federades a Catalunya. Per aquest motiu es va decidir l’organització del Concurs 

Nacional d’Enceses.  

Sent la primera edició a la vila de Picamoixons i la segona edició a la vila de Riudoms, volem 

donar continuïtat un any més aquest cop a la vila de Sant Pere de Ribes.  

Ens sentim molt orgullosos de poder realitzar actes d’aquesta envergadura i calat com el 

Concurs Nacional d’Enceses de Catalunya. Un concurs en constant creixement i renovació des 

dels seus inicis a l’any 2018, que vol esdevenir una data de renom i referència dins el Món del 

Foc a Catalunya, teixint el màxim de complicitats amb el territori i esdevenint una cita 

assenyalada dins del món tradicional i festiu.  

El Concurs és una festa destinada a tot el conjunt de colles i balls de diables, ja siguin grans o 

petites, novelles o veteranes, per tal de compartir la seva experiència en enceses conjuntes i 

mostrar-nos la seva capacitat pirotècnica en el sentit més ampli de la paraula. L’equilibri entre 

qualitat i quantitat és aquell punt indispensable que cadascuna de les colles participants ens 

han de mostrar, ja que a vegades portar una gran quantitat de foc no t’assegura una bona 

encesa.  

La finalitat del que anomenem “Concurs” és que sigui una mostra palpable de la varietat de 

colles i tipus de pirotècnia que tenim al país a l’hora de saber executar una encesa. La 

preparació de l’encesa, el saber utilitzar qualsevol tipus de pirotècnia dins les limitacions del 

reglament, el saber combinar-la, l’execució de l’encesa de l’inici fins al final, els temps, la 

seguretat, la importància del toc de tabals als diferents moments de l’encesa, la coordinació 

entre els diferents ceptrots i en definitiva la coordinació de tots els elements i artefactes que 

formen part d’una encesa. 

El Concurs continua amb la ferma voluntat de que sigui entès com una manera d’aprendre 

diferents tipologies i formes d’encesa, oberta a la provatura de nous artefactes pirotècnics i 

maneres d’encendre o cremar, de conèixer gent nova, intercanviant idees i experiències, 

d’agafar contactes per futures trobades o correfocs, però sobretot, de fomentar la cultura del 

foc. El guanyar o perdre no pren cap tipus de sentit si aquestes bones intencions no son 

tingudes en compte. 



Requeriments d’Inscripció: 

 Per poder participar al Concurs d’enceses de diables que organitza la Federació de 

Diables i Dimonis de Catalunya, a partit d’ara FDDC, s’ha de ser membre d’aquesta i 

reenviar la fitxa d’inscripció a la direcció de correu electrònic concurs@diables.cat 

degudament complimentada. 

 La falta d’alguna dada a la fitxa d’inscripció comportarà l’eliminació de la candidatura 

de la colla al concurs. 

 El termini d’inscripció estarà obert del 13 de gener al 7 de febrer fins les 14h. En cas 

que s’enviï la sol·licitud un cop finalitzat el termini d’inscripció, s’avisarà que la 

inscripció ha estat lliurada fora de termini. Per tant, quedarà en un segon pla i podrà 

optar al concurs en cas que el nombre de colles participants al concurs no arribi al 

mínim establert.   

 S’haurà de disposar i tenir en vigència tots i cadascuns del documents que acrediten 

l’Associació, els seus membres i les seves obligacions legals. 

o Assegurança Responsabilitat Civil 

o Responsables de Grup (RGCRE) 

o Llistat Consumidors Reconeguts com experts (CRE) 

 En cas de no presentar tota la documentació requerida, es podrà denegar la 

participació al concurs 

 El dissabte 8 de febrer, es publicarà a la pàgina web de la FDDC el llistat de totes les 

colles que s’hagin inscrit adequadament al concurs. 

  

Participants per cada colla de diables 

 Per poder inscriure’s al concurs, les colles hauran de garantir una disponibilitat per 

realitzar les enceses d’un total màxim de 19 diables, que cremaran en cada encesa i 

dos d’ells podran portar ceptrots o maces grans.  

 Els tabals que participin amb la colla tindran un espai delimitat per poder tocar durant 

l’encesa de la seva colla. 

 FDDC es farà càrrec de l’àpat per sopar per a 25 membres de cada colla participant. En 

cas que el nombre de membres assistents superi els 25 i vulguin menjar amb la 

mateixa colla, hauran d’enviar un correu electrònic a concurs@diables.cat per 

informar dels àpats restants que es necessitaran abans del dia 30 d’abril de 2020, previ 

pagament al numero de conte bancari següent: ES53 3140 0001 9100 1324 7200 

 La FDDC tindrà en consideració aquelles persones que per la seva naturalesa 

necessiten un tipus d’alimentació adequada a les seves necessitats, celíacs, intolerants, 

etc. Per aquest motiu us demanem que en cas de necessitat d’àpat especial es 

comuniqui al comissari del concurs per tal de  garantir que tot sigui correcte. 
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Selecció de les colles participants 

 La FDDC és conscient de la quantitat de colles de Diables que hi han al territori. Tenint 

en compte aquesta dada s’ha tingut per a bé realitzar aquesta selecció dividint el 

territori en Vegueries, d’aquesta manera el nombre màxim de colles participants al 

concurs serà de 14, és a dir, 2 colles de diables per Vegueria més 1 suplent per si 

alguna de les dues colles no hi pogués participar.  

o Vegueria de Barcelona. 

o Vegueria del Camp de Tarragona. 

o Vegueria del Penedès 

o Vegueria de la Catalunya Central. 

o Vegueria de Girona 

o Vegueria de Ponent. Inclou la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. 

o Vegueria de les Terres de l'Ebre. 

 A causa del reduït nombre de colles a la vegueria Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, s’ha 

contemplat unificar les dues vegueries i crear-ne una sola. 

 

Sorteig de les colles participants 

 Obligatorietat d’assistència presencial a l’assemblea per a poder participar al sorteig. 

Es permet la presència de qualsevol membre de la junta de la colla.   

 No es podrà delegar el vot i la presència de la colla a segones persones. 

 El sorteig es durà a terme mitjançant un programa informàtic.  

 1er SORTEIG - VEGUERIES 

 Es consideraran les colles presentades per vegueria, 2 places per vegueria més una 

plaça de suplència, en cas que una colla finalista renunciés a la participació. 

 La colla suplent o de reserva cal que sigui de la vegueria sortejada. En cas que no hi 

hagi colles participants suficients, la suplència quedarà deserta. 

 2on SORTEIG – BOMBO GENERAL per PLACES VACANTS 

 En el cas de llocs vacants per la falta de colles per vegueria es realitzarà un segon 

sorteig, en aquest estaran totes les colles restants que hagin presentat correctament la 

documentació més les de reserva del primer sorteig.   

 S’admet en aquesta fase de sorteig la participació de colles veteranes d’edicions 

anteriors. 

 Si aquesta colla suplent ha sigut seleccionada en  el segon sorteig, entrarà al concurs la  

primera colla  que respectant l’ordre seleccionat hagi estat exclosa.  



 En cas de que tot i realitzar el segon sorteig faltin colles per completar la totalitat de 14 

colles, s’optarà per admetre les colles que hagin presentat la sol·licitud fora de termini.  

 En cas que sigui requerida alguna resolució no contemplada en aquest plec de base, 

l’última paraula serà de la Junta de la FDDC, en consens general amb les colles 

assistents a l’assemblea. 

 

Colles seleccionades 

 Les colles seleccionades al concurs, hauran d’enviar a concurs@diables.cat en el 

termini de 15 dies hàbils després del dia del sorteig, la documentació requerida. 

 Les colles seleccionades tindran el recolzament del comissari del Concurs per tal 

d’aclarir dubtes i aportar la documentació requerida. 

 La falta d’aportació de documentació o el criteri del comissari en cas negatiu pot 

comportar l’eliminació del concurs encara que sigui colla finalista, en el qual el 

comissari juntament la FDDC resoldrà el conflicte existent de la colla al concurs. 

 

Aportació econòmica i material 

 En la primera encesa (‘encesa de sorteig’) la FDDC facilitarà el material per fer aquesta 

encesa, el material que es lliurarà no es sabrà fins el dia del concurs per tal de buscar 

el factor sorpresa per les colles i per el concurs. Aquest material està valorat en uns 

400€ (IVA INCLÒS) per a cada lot. 

 En la segona encesa (‘encesa lliure’), la FDDC assumirà un cost per colla de 200€ (IVA 

INCLÒS). Es requerirà emissió de factura per aquest import a cadascuna de les colles 

participants, que caldrà ser entregada al comissariat amb antelació a la data del 

concurs. 

 També caldrà aportar el certificat de la pirotècnia emprada amb anterioritat a la data 

del concurs, data límit a començaments d’abril, per tal de tramitar la llicència 

corresponent amb suficient marge de temps i maniobra. 

 La FDDC no es farà càrrec del valor del material pirotècnic o necessari per part de la 

colla participant que sobrepassin aquets import. 

 

Dinàmica del concurs 

 Cada colla que participi realitzarà un total de dues enceses puntuables, sotmeses a 

valoració del jurat.  

 La durada de cadascuna de les rondes no pot excedir dels 5 minuts. 

 Cada colla tindrà un espai independent per poder muntar les maces i estaran 

protegides del públic. 

 



 PRIMERA ENCESA: 

 Es facilitarà a cada colla participant material pirotècnic suficient per realitzar una 

encesa. Aquest material serà, dins de la varietat de cada pirotècnia, del mateix tipus, 

efecte, calibre i igualtat econòmica per a cada colla però desconegut fins el dia del 

concurs, amb la finalitat de buscar la experiència i imaginació a l’ hora de realitzar 

enceses.  

 NO es podrà incorporar a l’encesa cap efecte pirotècnic diferent al proporcionat per 

l’organització 

 NO es podran realitzar connexions de cap tipus, sempre complint amb el reglament. 

Recordem que no es pot emmetxar ni utilitzar sistemes d’ignició diferents al que porta 

incorporat l’artefacte pirotècnic 

 Tota la pirotècnia emprada ha d’estar col·locada dalt d’una maça, forca o ceptrot, 

sempre per sobre el cap. 

 La tarda del concurs es comunicarà als responsables de cada colla la manera que es 

proporcionarà el material, així mateix, estant en contacte amb el comissari del concurs 

se us anirà informant prèviament de la informació adient a cada moment. 

 SEGONA ENCESA: 

 La segona encesa serà lliure. Es podrà utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic  

que la colla participant cregui oportú, i pugui ser llençat per una maça, forca o ceptrot, 

respectant la seguretat i normes d’ús de cara als espectadors i a la mateixa colla.  

 Aquesta encesa serà aportada per cadascuna de les colles participants preparada i/o 

assajada en els seus municipis d’origen. 

 

Normes generals i d’igualtat a l’hora de les enceses  

 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 Conservar criteris tradicionals d’encesa. La FFDC fixarà uns límits mínims que seran 

objecte de valoració per part del jurat del concurs. 

 Podem considerar que quan parlem d’enceses de diables es busca la durada, manera 

de combinar els efectes, l’encesa simultània a l’inici així com un final sincronitzat, la 

combinació de colors, la seguretat, la manera d’entrar a plaça, la manera de ballar, 

girar, el toc de tabals adients a l’ocasió, etc. 

 Tots segurament hem sigut testimonis de moltes enceses que hem considerat 

espectaculars i sobretot ben executades, criteris indispensables que cal promoure en 

aquesta mostra. Intentem utilitzar la gran varietat de material pirotècnic que ens 

subministren les pirotècnies i fins i tot el poder combinar materials de diferents 

proveïdors. 

 Estem sorpresos de la imaginació d’algunes colles però cal tenir en compte que tot 

artefacte pirotècnic que no pugui ser llençat d’amunt d’una maça, forca o ceptrot i per 

sobre del cap serà alguna cosa que estarà fora de context i motiu d’exclusió. 



 CRITERIS VALORABLES 

 La caiguda d’elements pirotècnics serà puntuada negativament. Es valora la seguretat 

integral de l’encesa, els seus participants i del públic assistent. 

 No s’admeten i cal excloure artefactes, andròmines, etc... Així com qualsevol sistema 

d’ignició fora de context (ex. bateries de cotxe) sense ús del foc, i utensilis que per 

norma general en el conjunt global de les colles de diables no s’utilitzaria.  

 Es poden utilitzar aquells artificis pirotècnics que ens ajuden a ambientar l’encesa, com 

poden ser simulacres d’incendi, intermitències, etc... 

 Bufadors de foc exclosos.  

 Bateries de pirotècnia excloses 

 

Tabalers 

 Abans del concurs es reuniran amb el comissari del concurs per tal de poder fer un toc 

conjunt de tabals per amenitzar l’acte i entrar amb calor 

 Els tabals que participin amb la colla tindran un espai delimitat per poder tocar durant 

l’encesa de la seva colla 

 Els tabals per poder participar hauran de respectar la tradició diablera i utilitzar tocs 

tradicionals, aquí aconsellem no fer un gran ús de ritmes llatins. 

 Enllaç del toc FDDC a la pàgina web de la FDDC 

 Els tabalers només podran tocar quan comenci l’encesa i hauran d’acabar quan acabi 

l’encesa. 

 

Jurat 

 El jurat del concurs estarà format per un membre de la FDDC, un membre de 

l’Ajuntament del municipi seu del concurs, un representant del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya i un expert de l’àmbit de la cultura popular, un 

membre de la colla guanyadora del 2on concurs i el comissari de les passades 

anteriors. 

 

Premis 

 La 1era colla tindrà un xec regal valorat en 1000€ 

 La 2ona colla tindrà un xec regal valorat en 500€ 

 La 3era colla tindrà un xec regal  valorat en 300€ 

 Es lliurarà Premi del Públic recopilat via aplicació informàtica a la colla seleccionada 

amb un xec regal valorat en 200€ 



 

NOTES 

 Els participants accepten que la FDDC s’atorga el dret de modificar i resoldre qualsevol 

problema o dubte que es derivi d’aquestes bases. 

 Les colles participants cedeixen l’ús de les imatges que seran presses el dia del concurs 

per la difusió del esdeveniment, sense un ús econòmic ni privat. 


