EL CONCURS D’ENCESES I EL DE TABALS
TRADICIONALS S’AJORNEN AL 2021
La decisió s’ha pres de mutu acord entre la Federació de Diables,
les colles amfitriones i els ajuntaments de les dues seus
La tercera edició del Concurs d’Enceses de Catalunya, que s’havia de celebrar el proper
9 de maig a Sant Pere de Ribes, s’ajorna a l’any vinent. Concretament, al 8 de maig del
2021. La Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, el Ball de Diables de Ribes Colla
Jove i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes han decidit, de mutu acord, posposar
l’esdeveniment a un any vista. La intenció és, d’una banda, garantir la salut dels
participants i del públic assistent i, de l’altra, assegurar el calendari de preparatius i
actes previs que difícilment s’hagués pogut mantenir en cas de reubicar el Concurs
d’Enceses al tercer trimestre d’aquest 2020.
L’ajornament al 2021 també permetrà conservar tant la data original del segon
dissabte de maig com la presència a Ribes de les catorze colles seleccionades per a
participar-hi, que ja han donat el seu vistiplau al canvi. Federació, colla amfitriona i
Ajuntament agraeixen la predisposició que han mostrat tots els agents implicats en el
desenvolupament del Concurs i esperen que, amb un any de marge, el coronavirus ja
no sigui cap impediment per a la seva celebració.
L’altre esdeveniment que s’ha vist afectat per la Covid-19 és el germà del Concurs
d’Enceses: el Concurs de Tabals Tradicionals de Catalunya. La tercera edició de l’acte ja
s’hauria d’haver celebrat el passat 18 d’abril, en el marc del Dia del Diable que
organitza cada any el Ball de Diables del Vendrell.
La intenció inicial era reubicar-lo a la tardor però, davant la incertesa del moment
actual i el temor a una nova suspensió, finalment s’ha decidit traslladar-lo també a
l’any vinent. De moment, encara no se n’ha concretat la data, que es decidirà
properament entre la Federació de Diables, la colla amfitriona i l’Ajuntament
vendrellenc. L’edició d’aquest any s’ubicava a la capital del Baix Penedès amb motiu de
la seva elecció com a Capital de la Cultura Catalana 2020.

