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mbulància i els
e bombers segueixen e l recorregut del correfocc, situats dar rere dels
* L'am
organ
nitzadors.

ALS PARTICIP
PANTS:
PER A


Portar roba de cotó, preferibleme
p
ent vella, am
mb mànigues i pantalons lllargs.



mb un moca
Portar un
n barret amb
b ales que co breixi tot el cap i tapar‐se el clatell am
ador
de cotó.



Protegir‐sse els ulls.



Portar el calçat adequ
uat (esportiuu, de muntan
nya, etc.).



Tenir cura de tapar‐se
e les orelles per disminuir els sorolls de les explo sions
pirotècniques.



No demanar aigua alss veïns.



Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanita
at.
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Queda prrohibit portar productes pirotècnics particulars,
p
havent
h
d’util itzar únicam
ment
els preparats pels orgganitzadors.



Respectar les figures de foc, els seeus portadors i els músiccs.



Adoptar una
u actitud correcte
c
ambb els diables i no obstacu
ulitzar el pas ni fer‐los caure.



Seguir en
n tot moment les indicaciions dels diables.



Assabenttar‐se abans de l’inici del recorregut del
d correfoc i dels punts d’assistència
a
sanitària..



En el cas de sofrir cremades, diriggir‐se immed
diatament alss punts d’asssistència sanitària.



En cas dee perill, seguiir les instrucccions dels diables.

ALS VEÏNS I COMERCIANT
C
TS:
PER A



Retirar to
ots els vehicles dels carreers del recorrregut.



Abaixar els
e portals metàl∙lics o peersianes en els
e edificis qu
ue en disposiin.



Protegir els
e vidres de les finestress, portes i ap
paradors amb
b cartrons grruixuts.



Enrotllar tots els tend
dals exteriorss dels habitatges i locals.



No tirar aigua
a
als partticipants ni aals espectado
ors del correfoc per la peerillositat que
e
representta.



Desconneectar tot tipu
us d’alarmess.



Retirar dee la via pública qualsevoll objecte que
e pugui dificu
ultar els pas dels actors,
organitzaadors i particcipants al corrrefoc.
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