28è Concurs Internacional de Focs Artificials
Ciutat de Tarragona 2018

4, 5, 6 i 7 de juliol de 2018
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EMPRESES PRESENTADES I LA SEVA SELECCIÓ
Enguany s’han presentat un total de 13 propostes. l’any 2017 en vàrem tenir 15. Per
tant podem constatar que es manté entre les empreses del sector l’interès en
participar al nostre Concurs
La tria l’ha portat a terme una comissió seleccionadora formada per:
•

Francesc Cruz. Tècnic de l’Ajuntament de Granollers

•

Daniel Montero. Expert pirotècnic

•

Xavier Gonzàlez. Tècnic de l’Ajuntament de Tarragona

•

Hèctor de la Salud. Expert pirotècnic

RELACIÓ D’EMPRESES PARTICIPANTS

PIROTECNIA POLEGGI de Canepine (Itàlia).
Aquesta empresa familiar fundada el 1850 per Annunziato Poleggi és un dels referents
dels focs artificials italians que combina la fabricació dels tradicionals i altament
valorats efectes pirotècnics italians amb la incorporació dels efectes més moderns i
innovadors. Ha participat a tots els grans esdeveniments pirotècnics al seu país i els
darrers anys ha iniciat una progressiva presència a grans concursos i festivals
internacionals: San Sebastián, Malta i aquesta any Tarragona i Bilbao. Aquesta serà la
seva primera participació al concurs tarragoní.
Quantitat de massa pirotècnica que dispararan: 418 kg
Contacte:
Tel 39 349 19 07 808
pirotecnicapoleggi@libero.it / pietro.poleggi@libero.it
www.pirotecniapoleggi.it
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PIROTECNIA TOMÁS S.L. de Benicarló (Castelló)
Aquesta jove pirotècnia fundada el 1994 amb l’objectiu principal de dissenyar i crear
tot tipus d’espectacles pirotècnics, vindrà a participar al nostre concurs per segona
vegada. Ha participat als principals concursos i festivals pirotècnics de l’Estat, València,
Castelló, Burgos, Blanes, Tarragona, San Sebastián, Pamplona.... Ha disparat diverses
mascletaes a la Plaça de l’Ajuntament de València. És la seva quarta participació al
nostre Concurs
Quantitat de massa pirotècnica que dispararan: 863,50 Kg
Contacte:
Tel 964 765 076
pirotecniatomas@pirotecniatomas.com
www.pirotecniatomas.com

PIROTECNIA XARAIVA S.L. de Albarellos-Monterrey, (Ourense).
Aquesta empresa gallega fundada el 1960 pel pare de l’actual gerent es un dels
referents de la pirotècnia al nord de la península. Actualment és capdavantera en
utilitzar els més moderns i segurs procediments de fabricació, disseny i disparo
d’espectacles de focs artificials sense deixar de banda l’encant de la pirotècnia més
tradicional. És una companyia habitual en els grans esdeveniments i concursos
pirotècnics. Ha guanyat concursos tant importants com els de Vitoria-Gasteiz, Bilbao,
Burgos o Valladolid. Serà la seva quarta participació a Tarragona
Quantitat de massa pirotècnica que dispararan: 420 kg
Contacte:
Tel 988 41 87 05
pirotecnia@xaraiva.com
www.xaraiva.com
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PIROTECNIA DEL MEDITERÀNEO de Vilamarxant (València)
Empresa jove creada l’any 2015. El seu màxim responsable, Antonio García Juan,
després d’acumular experiència pirotècnica en diferents tallers pirotècnics decideix
crear la seva pròpia empresa. Aquesta recent trajectòria li ha permès disparar
espectacles en indrets d’alt compromís com Castelló (festes de la Magdalena), El Ejido
o San Sebastián (Concurs Internacional). Serà la seva primera participació en el concurs
tarragoní, on espera poder mostrar el bon fer de les noves nissagues pirotècniques
valencianes.
Quantitat de massa pirotècnica que dispararan: 553 kg
Contacte:
Tel. 960 261386
info@pirotecniadelmediterraneo.com
www.pirotecniadelmediterraneo.com

PREMIS EN METÀL·LIC I TROFEUS
•
1er. premi.- Trofeu "Venus Ciutat de Tarragona", document acreditatiu i
adjudicació dels espectacles públics de focs artificials durant les Festes de Santa Tecla
de 2018 per valor de 26.000 € IVA inclòs.
•
Premi especial “Festa Major de Granollers-Trofeu Blancs i Blaus”, atorgat per
l’Ajuntament de Granollers, i adjudicació a l’empresa de la península Ibèrica millor
classificada, la realització dels espectacles de focs artificials de la Festa Major de la
ciutat de Granollers 2018, per un valor de 15.000 € el Castell de Focs i 2.999€ les
tronades.
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EL JURAT
El Jurat serà integrat per 12 membres, sota la presidència de l’alcalde de la Ciutat.
Diàriament, el jurat efectuarà les seves votacions que seran lliurades a la secretaria del
jurat després de cada llançament, en un sobre tancat.
Dins el jurat, es constitueix una subcomissió tècnica integrada persones vinculades
amb el món de la pirotècnia, que seran les encarregades de determinar les
penalitzacions, si és el cas, previstes en les bases. A l'hora de prendre la seva decisió, el
jurat valorarà especialment: l'ocupació de l'espai aeri; la puresa, la intensitat, la
brillantor i la durada dels colors; la varietat cromàtica, lluminositat, dimensions,
disseny i perfecció de formes, elegància, diversitat d'efectes, sonoritat, conjunció amb
l'entorn, originalitat, ritme, el guió de l’espectacle, l’arrencada inicial, el crescendo
final i l'acceptació per part del públic.
Cada un dels setze criteris es puntuarà de 0 a 10, per la qual cosa, cada membre del
jurat podrà atorgar un màxim de 160 punts, i per tant cada empresa podrà obtenir un
màxim de 2.080 punts.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer simultàniament a tots els concursants el
diumenge 5 de juliol de 2018, a les 12 h en un acte públic al pati del rei Jaume I de
l’Ajuntament de Tarragona.

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE I PREMI DEL PÚBLIC
Tac 12 oferirà, per tercer any, i en directe, les 4 jornades del Concurs. Es tracta de fer
unes retransmissions el més divulgatives possibles incorporant la veu dels especialistes
i també del públic que es desplaça fins la platja del Miracle per veure els espectacles
des de primera línia. La retransmissió comptarà amb 4 càmeres instal·lades
estratègicament en diferents ubicacions de la punta i platja del Miracle per tal d'oferir
la globalitat de l'espectacle. Això permet també que els teleespectadors de tot el Camp
de Tarragona puguin, des de casa, dir-hi la seva . El públic podrà decidir qui ha estat la
millor pirotècnia i per tant quina ha estat la guanyadora del premi del públic, que com
en l'edició anterior lliurarà TAC 12.
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LA IMATGE GRÀFICA DEL CONCURS
Avui us presentem també la imatge gràfica del Concurs, realitzada pels tarragonins
Manel Tarrés i Ferran Roch. A través d’aquesta imatge volen transmetre, de manera
conceptual i sintètica, les premisses que defineixen un castell de focs artificials com ara
el ritme, el cromatisme, l’originalitat, la composició i l’emoció.

2a JORNADA FORMATIVA “VORA ELS FOCS DE TARRAGONA” SALA D’ACTES DE
L’ANTIGA AUDIÈNCIA DIMECRES 4 DE JULIOL A LES 18h.
Amb la idea de fomentar la cultura a l’entorn dels focs artificials, enguany tindrà lloc
una taula rodona per explicar diferents experiències organitzatives de Festivals i
Concursos de Focs Artificials. Serà una activitat oberta a la ciutat i sense necessitat
d’inscripció prèvia.

SOPARS SOTA ELS FOCS
Com ja és costum, l’Associació de Restaurants de la Part Alta (ARPA) portarà a terme
els dies 4, 5, 6 i 7de juliol els Sopars Sota els Focs, el toc gastronòmic de qualitat del
Concurs de Focs, en el marc incomparable del passeig de les Palmeres.

Tarragona 8 de maig de 2018
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