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• Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una 

ubicació alternativa on us pugueu trobar apartats i segurs. 

• No pugeu a les baranes, reixes o altres elements inestables que puguin ser 

perillosos. 

• Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, 

respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No 

oblideu els vostres objectes personals. 

• No conduïu cap vehicle si heu pres begudes alcohòliques o no us trobeu en 

condicions de conduir, d’aquesta manera eviteu posar en risc la vostra vida i la 

dels altres. 

RECOMANACIONS PER A PARTICIPANTS DE LA RUA: 

• Recordeu la importància de conèixer el recorregut i els carrers mes pròxims 

d’aquest, ja que en cas d’evacuació, es faci ràpidament. 

• Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle, de la carrossa i del 

recorregut. 

• Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i 

interaccions en cas d’incendi.  

• Quant es circuli per carrers estrets, la distància entre carrosses s’haurà d’ampliar. 

• Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i adreceu-vos-hi en cas de 

dubte. 

• Les carrosses que disposin de generadors (potència màxima 5KVA) o algun altre 

element que pugui provocar un focus de calor i per tant puguin provocar un 

incendi, han de disposar d’un mínim d’un d’extintor contra incendis (degudament 

timbrat).  

• Els extintors  poden ser de 6 kg de pols ABC i han d’estar  ubicats en llocs de fàcil 

accés per poder apagar qualsevol conat d’incendi i lluny del focus de calor o 

generador. 

• Els generadors es carregaran amb el motor apagat i amb anterioritat al recorregut.  

• Com que els recorreguts de les rues de Manresa son curts, està totalment prohibit 

carregar combustible durant el recorregut. 

• En el supòsit que la carrossa porti instal·lació elèctrica, aquesta ha d’estar en 

perfectes condicions (les unions amb barres de connexió o aïllada amb cinta, els 

cables normalitzats, etc.) i complir la normativa de baixa tensió reglamentària. 



• La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de disposar de 

butlletí d’instal·lador o certificat d’idoneïtat.  

• No manipuleu cap tipus d’element elèctric per al qual no estigueu autoritzats. 

• Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques. 

• Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no prengueu begudes alcohòliques. 

• La carrossa podrà ser remolcada per un tractor o vehicle, sempre i quan es 

compleixin amb els requisits bàsics, es a dir, la col·locació del cable/fre de 

seguretat per reforçar l’enganxall de la plataforma o del remolc. 

• S’han de revisar els sistemes de frens i comprovar-los. 

• Repassar l’enganxall, la llança i les connexions que siguin adequades pel vehicle 

de tracció. 

• Revisar i engreixar totes les parts mòbils, eixos, etc. 

• Revisar les rodes, la pressió i l’estat dels pneumàtics. 

• Disposar d’un kit de reparació ràpid i segur de punxades de les rodes de les 

carrosses. 

• Els vehicles aniran acompanyats per un mínim de 2 persones i les carrosses per 

un mínim de 4 persones. Aquests seran els responsables de vigilar per la 

seguretat tant interna com externa d’aquests elements (caigudes de nens, 

atropellaments,...) 

• Si la carrossa és un camió bolquet, la plataforma d’aquest no es podrà activar 

durant tot l’acte. 

• No es permetrà l’ús de publicitat comercial en cap element de la carrossa. 

• No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la 

seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.). 

• Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment 

inflamables, recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires a les 

proximitats. 

• Està prohibit llençar pirotècnia o efectes especials que suposin la utilització de foc, 

elements amb flama o guspires cap al públic, ja que també podrien dur disfresses 

combustibles o inflamables, excepte les entitats o els grups i el personal autoritzat 

per l’organització (Xàldiga) en llocs apartats i prèviament anunciats, on no hi hagi 

aquest perill. 

• A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador —

com s’apaga— i també saber utilitzar extintors. 

• Tots els vehicles han de disposar de la ITV i de l’assegurança corresponent. 



• És obligatori que l’entitat disposi d’una Assegurança de Responsabilitat Civil. 

S’haurà d’entregar còpia a l’Ajuntament de Manresa, de la pòlissa contractada. 

• Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la 

possibilitat d’accidents. 

• Col·laboreu amb l’ajuntament en la difusió dels consells per a la població. 

EN CAS D’EMERGÈNCIA: 

• Si necessiteu atenció sanitària, demaneu-la al personal sanitari que hi hagi a la 

rua corresponent (cal estar alerta als llocs i motius que poden provocar accidents i 

col·laborar, en la mesura que es pugui, per procurar no ser afectats). 

• Si us sentiu indisposats, adreceu-vos al punt d’assistència més proper. 

• Davant de qualsevol situació d’emergència, mantingueu la calma, aviseu els 

serveis d’emergència presents a la rua o truqueu al 1-1-2. 

• Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, ja que podríeu provocar 

situacions molt perilloses per la gran quantitat de gent que s’hi pot haver 

concentrat. 

• En el cas que es produís una allau de persones, mostreu calma i que els 

organitzadors comuniquin com actuar, a les persones presents, si cal, aturant la 

música de les carrosses perquè es sentin millor. 

• Si hi ha un incendi originat en aparells elèctrics, talleu el subministrament elèctric 

immediatament. 

• En cas d’incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum acostuma a ser 

l’element més difícil de superar. 

• Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu el familiar, amic o persona 

coneguda, informeu-ne els serveis d’emergència de la zona. 

 

 


