2n CONCURS D’ENCESES DE CATALUNYA
FEDERACIÓ DE DIABLES I DIMONIS DE CATALUNYA

Bases del 2n concurs d’Enceses de Catalunya, organitzat per la Federació
de Diables i Dimonis de Catalunya.
Dissabte 4 / 11 de Maig de 2019 a Riudoms
* Per motius d’agenda del municipi seleccionat no podem concretar la data exacta del concurs però comuniquem les dues
que tenim disponibles el 4 de Maig del 2019 o el 11 de Maig del 2109

•

Per poder participar al segon concurs d’Enceses que durà a terme la FDDC, cal reenviar la fitxa d’inscripció,
degudament omplerta i signada, a la següent adreça de correu electrònic: concurs@diables.cat

•

Per poder inscriure’s al concurs s’ha de tenir la documentació següent actualitzada: l’assegurança, els
RGCRE i els CRE dels participants.
Les colles seleccionades el dia 10 de Febrer del 2019 en el sorteig. Per poder participar al concurs hauran
d’enviar l’assegurança (un cop l’hagin renovat al mes d’abril) i les llistes dels participants com estan formats
amb els RGCRE i CRE. En cas de no presentar tota la documentació requerida, es pot denegar la participació
al concurs.

•

El termini d’inscripció al concurs estarà obert del 8 de Gener al 6 de Febrer a les 14 h. 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, i
que per tant no es podrà participar al sorteig del dia 10 de Febrer.

•

El dia 8 de Febrer de 2019 es farà pública a la pàgina web de la FDDC una llista que inclourà totes les colles
que s’hagin inscrit adequadament al concurs.

•
•

Participants de les colles:
Es contemplarà que cada colla porti 19 diables, que cremaran a 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.

•

L’organització es fa càrrec del sopar per a 25 persones de la colla. En cas que el nombre sigui superior a 25,
caldrà enviar un correu a l’adreça electrònica concurs@diables.cat i abonar el tiquet abans del dia 1 de març.

•

Diumenge 10 de Febrer a les 11 h es durà a terme, a Sant Sadurní d’Anoia, el sorteig de les 14 colles
participants al 2n concurs d’Enceses.

•

Es dividirà el territori Català per vegueries. Podeu veure el mapa seleccionat a l’annex 1. De cada vegueria,
en sortiran dues colles a l’atzar. A més, se seleccionaran tres colles suplents de cada vegueria, per si alguna
de les dues colles no hi pogués participar.

•

Per poder participar al sorteig, les colles hauran de seguir els passos esmentats a continuació:
-

Enviar la fitxa degudament omplerta i signada durant el termini d’inscripció.
Assistir de forma presencial al sorteig. Es permet la presència de qualsevol membre de la junta.
No obstant, no es podrà delegar la presència de la colla a segones persones.
A causa del reduït nombre de colles a les vegueries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, s’ha contemplat
unificar les dues vegueries i crear-ne una de sola. En cas que alguna vegueria quedi descoberta perquè
no s’hi presenta cap candidat, no s’omplirà la vacant. L’organització es guarda el dret de poder fer canvis
amb previ avís a les colles seleccionades.

•

Cada colla farà un total de 2 enceses que puntuaran.
La primera encesa serà lliure. L’organitzador assumirà un cost de 150 € per cada colla participant. En
cas que el cost sigui superior, l’organització no se’n farà càrrec.
La segona encesa serà sorpresa. Totes les colles rebran la mateix caixa de pirotècnia i tindran la llibertat
de crear el millor espectacle de foc.

•

El jurat del concurs d’enceses estarà format per un membre de la Federació de Diables i Dimonis, un membre
de l’Ajuntament de Riudoms, un representant de la Generalitat de Catalunya i dos experts de l’àmbit de
cultura popular.

•

Els premis per als tres classificats seran:
-

1r premi de 1000€.
2n premi de 500€.
3r premi de 300€.
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