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Mesures de seguretat en les activitats
amb pirotècnia a la Festa Major

BAN 6/18

28/06/2018 L'alcaldessa

Durant la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena 2018 es duen a terme:

•

CORREFOC DE CORBERA. El Lluciferum. El 13 de juliol de 2018, a partir de les 22,00 h, amb el següent
recorregut: pl. de l'Església de Santa Maria, c. de l'Església, c. Canigó, c. Raval, c. Andreu Cerdà, ctra. de Barcelona, c.
La Pau, c. Sant Antoni, c. del Centre, av. Catalunya i pl. del Mil·lenari. En finalitzar el correfoc, es seguirà en cercavila
sense pirotècnia fins la Porta de l’Infern, al pg. dels Arbres, amb encesa i petada aproximadament a les 00,30 h, el 14
del juliol.

•

LES MATINES. CERCAVILA MATINAL del Corb, amb pirotècnia, mes batucada amb Mais Ki Samba i
petada de la Porta de l’Infern. El 15 de juliol de 2018, a partir de les 5,30 h, amb el següent recorregut: pati de
l'escola Jaume Balmes, pg dels Arbres, c. Sant Antoni, c. del Centre, av. Catalunya i pl. del Mil·lenari.

•

CERCAVILA DE FOC dels diablets “Satànics Trons i Carretilles”, amb el Corbet i Timbalets. El 22 de juliol de 2018,
a partir de les 19,30 h, amb el següent recorregut: Parc de les Palmeres, c. Raval, c. Andreu Cerdà, ctra. de Barcelona i
c. La Pau, fins l'Ajuntament.

Cal que els/les assistents, participants i veïnat segueixin les mesures de seguretat
següents:
Assistents i participants
•
•

•
•
•
•
•
•

Seguir les recomanacions dels organitzadors i els serveis d’ordre.
Utilitzar vestits i calçat resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part del cos sense
cobrir,per evitar-ne danys. La roba més idònia és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba i unes
sabates esportives de pell que agafin fort els peus.
Si per qualsevol circumstància s’encenen els vestits, cal tirar-se a terra rodolant per apagar les flames. Sobretot, no
córrer ja que les flames serien més virulentes i s’estendrien per tot el cos.
Esperar la comitiva de la cercavila de foc en carrers amples i evitar, en la mesura que sigui possible, les aglomeracions i
taps de gent.
No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres.
No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidor de material pirotècnic.
Mantenir una distància de seguretat prudencial tant amb els actuants com amb qualsevol contenidor de material
pirotècnic.
Els que participen activament no han de demanar aigua als veïns, així s’evitaran taps i relliscades i també s’evitarà que
la pólvora es mulli i exploti inesperadament.

Veïnat
•
•
•
•

Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir
roba estesa o altres elements com banderes, etc.
No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent i treure els
que hi hagi (testos, taules, cadires, bosses d’escombraries, etc.).
Enretirar i/o no aparcar vehicles en els itineraris on es realitzin les activitats de foc, per evitar mals pitjors a la gent i al
propi cotxe.
No tirar aigua als assistents, per més que els assistents en demanin. Així s’evitarà que la pólvora es mulli i exploti en
direcció inesperada en lloc de cremar-se.

Es recomana que no hi participin les persones que no puguin complir aquestes mesures de seguretat.
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