
 

 

 

Riudoms, 31 de desembre de 2019 

 

Benvolguts/des companys/es; 

Després d’haver visitat les 2 poblacions candidates: Sant Sadurní d’Anoia i Sant Pere de Ribes, constatem:  

1. Ha estat difícil decidir-se per quina colla seria l’amfitriona i quina localitat seria finalment la seu on 

es realitzarà el 3er Concurs Nacional d’enceses de 2020 de la Federació de diables i dimonis de 

Catalunya. 

 

2. Cal destacar que hem constatat una clara implicació dels ajuntaments i de les colles, fet que agraïm 

molt positivament. 

 

3. En infraestructures totes gaudeixen d’espais suficients per realitzar-ho. Pel que fa a Sant Pere de 

Ribes, hem valorat el dimensionat de la zona de concentració i sopar de les colles (vestuaris, gimnàs 

cobert, etc) i la proximitat dels equipaments previstos i espais logístics per a tots els actes fins al lloc 

de concurs, tenint en compte la voluntat d’acollir 14 colles participants.  

 

4. Ambdues candidatures han proposat places adients i remarcables per a la realització del concurs, 

llargament vinculades amb la cultura popular i a la seva tradició local de realització de correfocs i 

altres esdeveniments. Les 2 places disposen d’espai suficient per acollir gran nombre de públic 

assistent i punts estratègics per a jurat, mitjans i escenari de presentació.  Pel que fa a Sant Pere de 

Ribes, l’espai per a l’emmagatzematge i realització del sorteig de pirotècnia, contigu al concurs, és 

també un fet a valorar. 

 

5. Per últim, el comissariat ha valorat el grau d’implicació de les seus candidates i els seus precursors 

entorn a la millora organitzativa del concurs. En aquest sentit, el Ball de Diables de Ribes – Colla Jove 

vol bolcar-se en la comunicació i promoció del concurs, i complementar els actes propis de 

presentació i de les enceses amb  actes relacionats amb el món del foc, generant jornades 

complertes i participatives per al seu municipi.  

 

6. Així doncs el veredicte emès proposa que Sant Pere de Ribes sigui la població on realitzar el 3er 

Concurs d’Enceses de Catalunya, organitzat per la Federació de diables i dimonis de Catalunya. 

 

Salutacions.  

 
Josep Torres Sanz 
Comissari del 3er Concurs d’enceses de Catalunya  
Federació de diables i dimonis de Catalunya  


