CONSELL PER ALS PARTICIPANTS I PROPIETARIS DELS ESTABLIMENTS DEL
RECORREGUT DEL CORREFOC
Recomanacions pels participants:
•

Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.

•

Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de
cotó.

•

Protegir-se els ulls i portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).

•

Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.

•

No demanar aigua als veïns.

•

Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat, i seguir en tot moment les
indicacions dels diables. En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

•

Prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar únicament els preparats
pels organitzadors.

•

Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics, adoptar una actitud correcte
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.

•

En el cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.

•

Els nens petits que es porten a coll-i-bé també han d’anar vestits adequadament.

Recomanacions a les persones propietàries d’establiments i al veïnat en general, a l’efecte de
garantir la seguretat de les persones i dels béns i per tal d’evitar conseqüències negatives i
garantir el bon desenvolupament d’aquests actes de participació popular:
1) No aparqueu cotxes en els itineraris esmentats.
2) Els veïns que tingueu el garatge en la zona del recorregut, no podreu treure ni entrar els
vehicles durant els horaris dels actes de foc que us afecten.
3) Protegiu adientment els aparadors i les vidrieres ubicats en els itineraris abans esmentats
amb cartrons o paper d’embalar, per tal d’evitar cremades en vidres, marbres i altres
materials.
4) Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades i tendals recollits, i eviteu tenir
roba estesa o altres elements tèxtils.
5) No llenceu aigua per les finestres i els balcons durant el desenvolupament dels actes

esmentats (encara que us ho demanin) per tal d’evitar accidents de participants i
espectadors, i perquè l’aigua mulla la pólvora, provocant que exploti en lloc de cremar-se.
6) No encengueu foc ni fumeu a la vora dels portadors del material pirotècnic que utilitzen els
grups.
7) Retireu les taules, cadires, ombrel·les, jardineres i altres objectes situats a la via pública que
pertanyin als vostres d’establiments, per raons de seguretat i a requeriment de l’organització
municipal.
8) Dipositeu la brossa produïda en contenidors i/o allunyada de l’itinerari. Encabiu la brossa
produïda pels establiments dins de capses de cartró (sobretot el plàstic, porexpan…) i
deixeu-la fora de l’itinerari.

