MESURES DE SEGURETAT
ACTES DE LA FESTA MAJOR D’HIVERN 2018
ACTIVITATS AMB PIROTÈCNIA:
CERCAVILA DE FOC. Dimecres 17 de gener, a les 17,45 h.
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PANDEMÒNIUM. Dissabte 20 de gener, a les 21:30 h.
Diumenge 21 de gener, a les 18:30 h.
Benvolguts ciutadans i benvolgudes ciutadanes,
En els actes de Festa Major en què s’u'litza pirotècnia us demano que extremeu les precaucions per evitar que cap persona prengui mal. Cal que els/les assistents, par'cipants i veïnat seguiu les següents mesures de seguretat:
•

Feu cas de les recomanacions dels organitzadors i serveis d’ordre.

•

U'litzeu roba i calçat adequats i resistents al foc, amb mànigues i pantalons llargs,
deixant la menor part del cos sense cobrir. El cotó és el teixit més idoni.

•

En cas que se us encengui la roba, 'reu-vos a terra rodolant per apagar les ﬂames.
No correu, les ﬂames encara serien més virulentes i s’estendrien per tot el cos.

•

Espereu la comi'va en carrers amples, evitant al màxim les aglomeracions.

•

No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu els actuants.

•

No encengueu foc ni fumeu prop de les bosses o contenidors de material pirotècnic.

•

Man'ngueu una distància de seguretat prudencial, tant amb els actuants com amb
qualsevol contenidor de material pirotècnic.

•

No demaneu al veïnat que 'ri aigua, així s’evitaran taps i relliscades i també s’evitarà
que la pólvora es mulli i explo' inesperadament.

•

Man'ngueu portes i ﬁnestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no deixeu roba estesa o altres elements com banderes, etc.

•

No col·loqueu cap element que pugui ser obstacle per a l’actuació i el pas ﬂuid de la
gent i traieu tot allò que pugui destorbar (testos, taules, cadires, etc.).

•

Enre'reu els vehicles i no els aparqueu en els i'neraris on es realitzen l’ac'vitat.

•

No 'reu aigua als assistents, encara que us ho demanin. Cal evitar que la pólvora es
mulli i pugui explotar sense control.

Veïns i veïnes de Corbera, gaudiu de la festa amb prudència, respecte i
responsabilitat. Molt Bona Festa Major!

Rosa Boladeras
Alcaldessa
Corbera de Llobregat, 2 de gener de 2018
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