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Mesures de Seguretat que s’han de
seguir per Activitat Pirotècnica
programada Flama del Canigó 2019
Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,
ACTE FINAL DE LA FLAMA DEL CANIGÓ. Lluïments de pirotècnia amb la participació de
la Penya del Corb: El dia 23 de juny de 2019, a partir de les 20,00 h, a la plaça dels Països
Catalans.

BAN 4/19

18/06/2019 L'alcaldessa

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.
• 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 en l'esdeveniment, 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.

Montserrat Febrero i Piera
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Cordialment,
L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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