
I TROBADA DE DIMONIS, DIABLES I BÈSTIES DE FOC 

SINEU, 15 DE JUNY DE 2013 

 La Federació de Dimonis i Bèsties de Foc de les Illes Balears (FDBIB), organitza per 

primera vegada la Trobada de Dimonis, Diables i Bèsties de Foc de les Illes Balears. 

 Aquesta trobada tindrà lloc el pròxim dissabte dia 15 de juny de 2013 al municipi de 

Sineu. La Trobada començarà a les 11.00 del dematí i acabarà després del correfoc final de 

festa que començarà a les 23.30 hores a càrrec de la colla Dimonis de sa Cova des Fossar del 

mateix poble.  

 La Trobada estava programada per dia 27 d'abril de 2013, amb un horari molt similar, 

però per motius meteorològics es va suspendre. 

 La FDBIB està formada per 31 colles de les que 19 participen a la I Trobada, i per 

desgràcia, encara que hi estaven convidades només ens acompanyaran colles de Mallorca:   

 Dimonis de Son Ganxó de Costitx. 

 Sa Fil·loxera de l'Infern de Binissalem. 

 Boiets de Foc de Vilafranca de Bonany. 

 Realment Cremats del Secar de la Real (Palma). 

 Espiadimonis de Felanitx. 

 Ca de Bou de Pollença. 

 Dimonis d'Alaró. 

 Dimonis dels Infernets de Maria de la Salut. 

 Capocorb de Llucmajor. 

 Dimonis del Centre Cultural de Campos. 

 Escarrufaverros de Campanet (colla creada l'any 2013). 

 Manafoc de Manacor. 

 Dimonis de Sa Cova des Fossar de Sineu. 

 Dimonis de sa Pedrera de Muro. 

 Dimonis a Lloure de Felanitx. 

 Dimonis d'Hiachat de Santa Margalida. 

 Dimonis de Factoria de Santa Maria. 

 Esquitxafoc de Campos. 

 Bocisfocs d'Esporles. 

 

 La Trobada té com objectius fer més fortes les relacions entre les diferents colles, la 

col·laboració i el coneixement entre els diferents grups que componen les colles de dimonis 

(batucades i bèsties), molt importants pel funcionament de les colles, així com la difusió de la 

festa del foc, ja un fet cultural i reconeguda com a Manifestació festiva de caràcter religiós, 



cultural i tradicional els correfocs, cercaviles i altres actuacions de dimonis, diables i bestiari de 

foc amb ús de material pirotècnic recollida al BOIB núm. 25 19/02/2011. 

 La FDBIB ha organitzat diverses activitats planejades pels membres de les colles 

associades, afavorint la interrelació entre les colles , i propiciant el coneixement entre 

associacions que per situació geogràfica no es coneguessin. Les activitats també volen 

promoure l'intercanvi de les experiències que hagin viscut les associacions en correfocs, tipus 

d'artificis pirotècnics que puguin emprar, així com l'espectacularitat i recursos teatrals que 

s'emprin als correfocs. 

 Totes les colles tindran una participació molt activa en les activitats que tindran lloc 

durant tota la jornada: 

-     11.00 hores. Inauguració de la I Trobada de la FDBIB, així com 
inauguració de la fira (paradetes de marxandatge i propaganda de les 
diferents colles federades, així com d'artesans relacionats amb el món dels 
dimonis). 

-          11.30 hores. Inici de la cursa endimoniada infantil. 

-          12.00 hores. Inici de la cursa endimoniada d’adults. En ambdues 
modalitats (infants i adults), els dimonis faran una cursa amb el vestit de la 
seva colla d'origen, fent homenatge a les típiques curses de Sineu. 

-          12.00 hores. Inici taller de reciclatge per infants. 

-          15.00 hores. Exhibició de productes pirotècnics. 

-          A partir de les 15.00 hores i cada 30 minuts un petit espectacle per 
part de cada una de les colles acompanyades dels seus tamborers o 
batucades. 

-          Tallers, que s’organitzarien en diferents horaris de l’horabaixa: 

o   Expressió corporal: 2 per adults i 2 per infants. 

o   Taller de bufar foc: 2 per adults. 

-16.00 hores. Primera remesa de tallers. 

-18.30 hores. Segona remesa de tallers. 

-          20.30 hores. Cercavila de Bestiari i Dimonis amb la batucada dels 
Dimonis de sa cova des Fossar. 

-          21.00 hores. Correfoc dels Dimonions (Colles Infantils) i encesa de 
Bestiari. 



-          21.30 hores. Torrada. 

-         23.30 hores. Correfoc final de festa a càrrec dels Dimonis de sa Cova 
des Fossar. 

 

Moltes gràcies pel seu interés, 

Amàlia Salas 
Secretària de la FDBIB 
686 37 12 82 
federaciodimonisbalears@gmail.com 
 


