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OBJECTIUS EBRECORREFOC
Mantenir el renom i l’essència del correfoc per seguir sent el referent de les Terres de l’Ebre i dels Països
Catalans on les colles vinguin a actuar per la importància i la repercussió que se’n deriva de la participació en
aquest.
Assolir un pressupost que es correspongui amb la importància de l’esdeveniment superant
progressivament l’assignació dels últims anys en què per la situació de crisis del moment ha sofert una forta
davallada econòmica.
Esdevenir el punt de trobada de TOTES les colles de foc de Tortosa - Llampec Nois, Set Cervells,
Lucifers, Colla Jove i Lo Golafre - per seguir inculcant i mantenint aquesta tradició festiva a la ciutat.
Representar les quatre comarques de les Terres de l’Ebre - la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Montsià i el
Baix Ebre - amb almenys una colla de diables i/o bestiari de cadascuna d’aquestes comarques. En el cas que
per qüestions econòmiques, de disponibilitat o altres no es pugui dur a terme la totalitat de l’esmentada
representació, almenys hi haurà d’haver dues comarques representades (sense tenir en compte les colles
locals) i intentant que amb els anys quedi equiparada la citada representació. Les colles participants de cada
comarca es seleccionaran en base als seus mèrits, les actuacions anuals realitzades i l’estat de les mateixes
per tal d’aportar algun fet diferencial i fer més lluït l’Ebrecorrefoc.
Representar les quatre províncies catalanes - Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona - En el cas de que per
qüestions econòmiques, de disponibilitat o altres no es pugui dur a terme l’esmentada representació, almenys
hi haurà d’haver una d’aquestes províncies representades (sense tenir en compte les colles de les Terres de
l’Ebre) i intentant que amb els anys quedi equiparada la citada representació. Les colles participants de cada
província es seleccionaran en base als seus mèrits, les actuacions anuals realitzades i l’estat de les mateixes
per tal d’aportar algun fet diferencial i fer més lluït l’Ebrecorrefoc.
Equiparar a totes les colles participants al correfoc per tal que tinguin les mateixes condicions
econòmiques en funció de la seva tipologia (bestiari i/o diables) i lloc de procedència.
Fer del sopar de germanor el punt d’unió de totes les colles participants al correfoc de les Terres de l’Ebre
i fer-les partícips dels actes programats de les Festes de la Cinta facilitant-los, en la mesura de lo possible,
llocs per allotjar-se i l’avituallament.
Iniciar el correfoc al Parc Teodor Gonzàlez mitjançant el concurs d’enceses on cada colla participant
mostrarà el seu nivell de lluïment.
Fomentar la participació activa del públic durant el correfoc per a que s’uneixin amb les coreografies
dels diables garantint la seguretat dels participants, veïns i comerciants.
Finalitzar el correfoc a la Plaça de l’Ajuntament sent el punt neuràlgic del foc amb l’espectacle “ la `laça
crema” on tots els diables i/o bèsties participants encenen simultàniament.
Garantir i potenciar la seguretat del públic i dels participants amb l’ús adequat de la pirotècnia i donant
acompliment a tota la normativa vigent en quant a actes a l’aire lliure amb pirotècnia.
Fer partícip al públic incorporant novetats tecnològiques. En són exemples la informació al detall de tot
el correfoc al web www.ebrecorrefoc.com, així com, la inclusió d’una aplicació web per votar al concurs
d’enceses.
Analitzar any rere any l’edició de l’Ebrecorrefoc per assolir, millorar i innovar tots i cadascun dels punts
descrits anteriorment.
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ORDRE DE SORTIDA ANUAL DE LES COLLES LOCALS
Per tal que les colles locals tinguin un ordre preestablert i, any rere any, acabin ocupant totes les posicions dins de
l’Ebrecorrefoc, cada any obrirà el correfoc, com a colla honorífica, la colla local que celebra un quinquenni important,
seguida de les colles posteriors, d’acord amb l’ordre preestablert:
ORDRE SORTIDA 2014
1- Ball de Diables 7 Cervells (1994)
XX Aniversari
2- Colla de Diables i Tambors Lo
Golafre (1985)
3- Diables Llampec Nois (1986)

ORDRE SORTIDA 2015
1- Colla de Diables i Tambors Lo
Golafre (1985) XXX Aniversari
2- Diables Llampec Nois (1986)

ORDRE SORTIDA 2016
1- Diables Llampec Nois (1986)
XXX Aniversari
2- Diables Lucifers (2000)

3- Diables Lucifers (2000)

4- Diables Lucifers (2000)

4- Colla Jove de Dolçainers de
Tortosa (1993)
5- Ball de Diables 7 Cervells (1994)

3- Colla Jove de Dolçainers de
Tortosa (1993)
4- Ball de Diables 7 Cervells (1994)

5- Colla Jove de Dolçainers de
Tortosa (1993)
ORDRE SORTIDA 2017
1- Diables Lucifers (2000)
2- Colla Jove de Dolçainers de
Tortosa (1993)
3- Ball de Diables 7 Cervells (1994)
4- Colla de Diables i Tambors Lo
Golafre (1985)
5- Diables Llampec Nois (1986)

ORDRE SORTIDA 2018
1- Colla Jove de Dolçainers de
Tortosa (1993) XXV Aniversari
2- Ball de Diables 7 Cervells (1994)
3- Colla de Diables i Tambors Lo
Golafre (1985)
4- Diables Llampec Nois (1986)
5- Diables Lucifers (2000)

5- Colla de Diables i Tambors Lo
Golafre (1985)
ORDRE SORTIDA 2019
1- Ball de Diables 7 Cervells (1994)
XXV Aniversari
2- Colla de Diables i Tambors Lo
Golafre (1985)
3- Diables Llampec Nois (1986)
4- Diables Lucifers (2000)
5- Colla Jove de Dolçainers de
Tortosa (1993)

Les colles invitades al correfoc, ja sigui de les Terres de l’Ebre o d’altres indrets, s’intercalaran amb les colles locals.

RECORDATORIS
Amb l’objectiu d’harmonitzar els recordatoris per als participants a l’Ebrecorrefoc, cada any es lliurarà a cada colla
participant la figura d’un diable que representi a la colla honorífica que aquell any celebra un quinquenni important. Al
guanyador del concurs d’enceses, se li lliurarà la mateixa figura en color daurat.
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CONCURS ENCESES
Participants.
Amb l’objectiu d’assolir un acte inicial intens i fluït, al concurs d’enceses, només hi participaran cinc colles: les
colles foranies juntament amb la colla local que obre el correfoc com a colla honorífica, ja que, celebra un
quinquenni important. En el cas que, per assolir el nombre mínim de 5 colles participants al concurs d’enceses,
hagi de participar més d’una colla local, aquesta serà la següent seguint l’ordre preestablert de sortida al correfoc.
Puntuació.
o
o
-

Ítems que es puntuaran al concurs d’enceses:
La participació dels diferents elements de la colla, és a dir, bestiari de foc, músics, diables i elements
propis, com ara, el rei diable i la diablessa, entre altres.
La durada màxima de l’encesa, que ha de ser, de 150 segons.
L’espectacularitat i la combinació de la pirotècnia utilitzada.
El comportament cívic de la colla en qüestió, en especial, mentre realitzen l’encesa la resta de grups.
L’agilitat i la preparació a l’hora d’iniciar la seva encesa.
L’organització en l’entrada i la sortida del concurs d’enceses.
Els elements de seguretat emprats durant l’encesa.
La Innovació.
L’Escenografia.
El Vestuari.
Ítems que es puntuaran durant el recorregut:
Els elements de seguretat incorporats durant el recorregut, en especial, la ubicació del carro de la
pirotècnia per salvaguardar-lo tant de la pròpia colla com de la resta.
L’adaptació del grup al guió del correfoc, en especial, es puntuarà que segueixin les indicacions dels
organitzadors, que avancin de forma uniforme i que mantinguin el foc de forma constant.
El comportament cívic de tots els integrants de la colla durant el correfoc.
L’actitud engrescadora i incentivadora respecte de la gent que participa activament al correfoc. No anar
en busca del públic/espectador.

Jurat
o Encesa
Representant de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya (FDDC) i/o de l’Agrupació del Bestiari
Festiu i Popular de Catalunya (ABFPC). (1 punt)
Representant de l’empresa/es pirotècnica/es. (1 punt)
Representant de la/es colla/es local/s no participant/s al concurs d’enceses. (1 punt/colla)
El públic mitjançant votació a través de la pàgina web www.ebrecorrefoc.com. (1 punt)
o Recorregut
Representant/s de l’organització. (1 punt)
Premi:
o El guanyador del concurs d’enceses es desvetllarà durant l’encesa final conjunta “La Plaça Crema” en
què utilitzaran una pirotècnia especial facilitada per l’organització moments abans d’iniciar l’espectacle
que farà que destaquin sobre la resta de colles participants.
o

Figura commemorativa i 300€ en material pirotècnic.

*NOTA: Atès què, actualment, diversos membres de la “Colla de Diables i Tambors Lo Golafre” formen part de
l’organització de l’Ebrecorrefoc, mentre hi formin part, podran participar a l’acte però no puntuaran al concurs
d’enceses.
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MESURES DE SEGURETAT EBRECORREFOC
PER ALS PARTICIPANTS
Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i camals llargs.
Portar un barret que cobreixi el cap i tapar-se el cabell amb un mocador de cotó.
Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc…)
No demanar aigua als veïns
Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic, dels membres de l’organització i dels diables.
Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, sobretot, no correu, les flames s'estendrien i
serien més virulentes.
En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS
Retirar tots els vehicles del carrer de l’itinerari.
Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
Desconnectar tot tipus d’alarmes.
Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors,organitzadors i
participants al correfoc.
Els veïns dels carrers per on passarà el correfoc han d’estar amb les finestres tancades per evitar
que una guspira pugui incendiar la casa.
PER A LES COLLES PARTICIPANTS I MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ.
Cada colla serà responsable dels danys que es puguin ocasionar a persones o propietats.
Utilitzar amb responsabilitat el material pirotècnic. No subjectar-lo amb la mà i no portar metxes,
pólvora o les “carretilles” a les butxaques, sinó en bosses de material difícilment inflamable.
Seguir les indicacions dels cossos de seguretat, dels membres de l’organització i del caps de colla.
Evitar que el foc arribi a les voreres, portals, aparadors i balcons on es refugien els espectadors.
No sortir del recorregut establert ni envair els llocs on hi ha espectadors.
No apropar-se a la caixa ni a les bosses de pirotècnia.
Utilitzar els elements de protecció adequats: mocador, guants, ulleres, etc.
No demaneu aigua als veïns, així evitareu taps i relliscades i també que la pólvora es mulli i exploti.
Manipuleu correctament els articles pirotècnics i manteniu-los envasats i embalats abans d'utilitzarlos, per resguardar-los de la humitat ambient.
Deseu les “carretilles” en un lloc segur i en caixes adequades, lluny de les aglomeracions i de
qualsevol font capaç de provocar guspires, flames i/o gasos calents.
Comproveu que les colles utilitzeu articles pirotècnics homologats i que els transporteu i els
guardeu correctament per evitar la producció o propagació de guspires o focus de calor.
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