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Tot a punt per al primer Concurs
Nacional d'Enceses
Hi participaran onze colles, en representació de totes les vegueries catalanes

La Colla de diables de Riudoms en plena acció | Facebook Colla de diables de Riudoms

Tot a punt per a la primera edició del Concurs Nacional d'Enceses que tindrà lloc a Picamoixons el
pròxim 10 de març. En aquest acte de foc, organitzat per la Federació de Diables i Dimonis de
Catalunya, hi concorreran onze colles, en representació de totes les vegueries catalanes.
Quatre pinzellades del funcionament del concurs
Les colles participants competiran en una doble ronda de participació. Començaran demostrant les
seves habilitats en una primera encesa lliure (19:10), durant la qual podran utilitzar tot el material
pirotècnic que desitgin.
Després es procedirà a l'anomenada "ronda d'igualtat", en la qual hauran d'improvisar una encesa
amb les carretilles que, sense previ avís, els hi haurà subministrat l'organització (20.00 h).
Acabades les rondes de competició, se celebrarà una encesa de germanor (21.15 h). El 1r Concurs
Nacional d'Enceses culminarà amb els parlaments de les autoritats presents i un concert al Local
Social de Picamoixons (23.30 h).
L'acte serà presentat per Quim Rutllant i Esther Plana, conductors del programa Mans de
Catalunya Ràdio.
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Els horaris del concurs
19.00 h: Inici del 1r Concurs d'enceses de Catalunya 2018 amb benvinguda als assistents.
19.10 h: Inici de la primera ronda "enceses lliure"
20.00 h: Inici de la segona ronda "enceses d'igualtat"
21.00 h: Finalització del concurs i lectura del manifest per part de l'ANC Valls i Òmnium Cultural Alt
Camp
21.15 h: Parlaments de les autoritats i lliurament de premis
23.30 h: Concert al Local Social de Picamoixons amb: FENYA RAI, Viverrids, DJ Plan B.
Pots consultar tota la programació en aquest enllaç
http://www.diables.cat/actualitat/horaris(
concurs-nacional-denceses) .
Qui hi participa?
- La Vella de Gràcia
- Bruixots d'Alcover
- Grup de diables BAT (Tàrrega)
- Espetegafoc (Sitges)
- Diables sexes foc (Sant Cugat Sesgarrigues)
- Colla de diables i tambors lo Minotaure (Amposta)
- Colla de diables i tambors lo Golafre (Tortosa)
- Colla de diables de Riudoms
- Diables de Sa Forcanera (Blanes)
- Mansuets de Foc (Vilassar de Mar)
- Diables de l'Alt Urgell
Qui forma part del jurat?
- Pep Enric Martí (president Federació de Diables i Dimonis de Catalunya)
- Francesc Rull (president EMD de Picamoixons)
- Jordi Agràs (Director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona)
- Cendra (especialista en cultura popular)
- Josep Maria Saéz (representant pirotècnies)
- Lluís Puig i Gordi (representant d'Honor)
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