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Secció jurídica administrativa 
Emergències i Protecció Civil  
 
 

BAN 
 

Valentí Junyent i Torras, alcalde‐president de l'Ajuntament de Manresa.  
 
FAIG SABER: 
 
Que el proper dia 8 de febrer de 2018 comença la tradicional Festa del Carnestoltes, amb la 
celebració el mateix dia 8 de febrer del Dijous Llarder i finalització el dia 11 de febrer amb el 
Carnestoltes Infantil. 
 
Que  dins  de  les  activitats  que  es  porten  a  terme  amb motiu  del  Carnestoltes,  hi  ha  la 
Carnavalada o també dita rua d’adults, que té lloc el dia 10 de febrer  (a partir de les 17.30 
hores)    i el Carnestoltes  Infantil, que se celebra el dia 11 de  febrer  (a partir de  les 11.30 
hores). 
 
Que  a  part  de  les  dues  activitats  indicades  al  punt  anterior,  també  se  celebren  altres 
activitats amb motiu de la Festa del Carnestoltes, organitzades per entitats de la ciutat. 
 
Tenint en compte que els serveis  tècnics de Protecció Civil d’aquest Ajuntament,  i sense 
perjudici de les normes contingudes en el protocol d’actuació corresponent, han considerat 
adient d’informar a la població respecte la conveniència i necessitat d’adoptar un seguit de 
mesures durant el desenvolupament de  les diferents activitats relacionades amb  la Festa 
del Carnestoltes, per  tal de prevenir possibles  accidents  i danys  i  garantir‐ne  la màxima 
seguretat. 
 
De conformitat amb l’article 10 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, el qual 
preveu diferents aspectes en relació amb l’organització i autorització d’actes públics. 
  
Tenint en compte la Disposició addicional quarta del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures. 
 
Vist  el  protocol  d’actuació  redactat  per  l’entitat  Xàldiga  per  a  la  celebració  de  la 
Carnavalada a  la Manresana,    i el protocol d’actuació redactat pel Servei d’Emergències  i 
Protecció Civil del Carnestoltes Infantil. 
 
 
DISPOSO: 
 
Primer.  Informar  els  organitzadors  de  les  activitats  relacionades  amb  la  Festa  del 
Carnestoltes  i,  en  general,  els  ciutadans  i  ciutadanes  que  participen  i  assisteixen  com  a 
espectadors a aquests activitats, dels consells de protecció que tot seguit es relacionen, a 
l’efecte de garantir‐ne un bon desenvolupament: 
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a) Abans  de  la  celebració  de  l’activitat,  estigueu  atents  a  la  informació  oficial  que 

emeti l’Ajuntament i també a aquella que es faciliti als mitjans de comunicació o als 
transports públics. 

b) Informeu‐vos  dels  llocs  per  on  passaran  les  rues  i  seguiu  durant  aquestes,  les 
recomanacions dels organitzadors i agents de l’autoritat. 

c) Traslladeu‐vos a peu o en transport públic. 
d) Tingueu  localitzades  les  possibles  vies  d’evacuació  del  recorregut  i  els  serveis 

preventius sanitaris. 
e) No us atureu davant de les vies d’evacuació.  
f) Si  aneu  amb menors  d’edat,  porteu‐los  a  collibè o de  la mà  i,  si  aneu  en  grup, 

acordeu prèviament un punt de referència on trobar‐vos. 
g) Porteu  la  documentació  al  damunt.  En  el  cas  de menors  d’edat,  gent  gran  i 

discapacitats psíquics, prepareu una  fitxa amb  les  seves dades  i un  telèfon de 
contacte, i procureu que la portin en un lloc visible, per si es perden. 

h) Tingueu cura dels objectes personals. 
i) No  pugeu  a  les  baranes,  reixes,  tanques  o  altres  elements  que  puguin  resultar 

perillosos. 
j) Un cop acabada  l’activitat, abandoneu el  lloc de forma ordenada, amb respecte a 

l’ordre de sortida i seguint les indicacions, si escau, dels serveis de seguretat. 
k) En cas d’una emergència, eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones. 
l) 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. 

 
 
Segon.  Sense  perjudici  dels  consells  relacionats  en  el  punt  primer,  els  organitzadors  i  
participants  a  les  rues,  ja  sigui  a  peu  com  amb  carrosses  o  altres  vehicles  hauran  de 
respectar, per la seva especial consideració,  els consells que s’indiquen tot seguit: 
 

a) No manipular cap tipus d’element elèctric pel qual no s’estigui autoritzat. 
b) Disposar d’extintors de pols contra  incendis  (degudament  timbrats), classe ABC,  i 

mínim  de  6  quilos,  els  quals  han  de  situar‐se  en  lloc  de  fàcil  accés  i  lluny  dels 
generadors. 

c) Evitar sobrecarregar les instal∙lacions elèctriques. 
d) Deixar espai  suficient entre  comparses, principalment quan es  circuli per  carrers 

estrets. 
e) Seguir les indicacions del responsable del grup. 
f) No deixar material accessible al públic, el qual pugui suposar un perill (per exemple: 

elements de pirotècnia, elements amb flama, etc.). 
g) No llançar pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap al públic. 
h) No utilitzar cap element amb flama o guspira, si  les carrosses o disfresses són de 

material combustible o fàcilment inflamable. 
i) Utilitzar  generadors amb una potència màxima de 5KVA. 
j) Utilitzar càrrega del combustible  capaç de suportar tot el recorregut ja que no es 

poden fer càrregues durant el transcurs de la rua 
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k) Fer una prova preventiva del generador abans de la rua. 
l) Utilitzar una  instal∙lació elèctrica a  les carrosses que sigui adequada  i disposar de 

butlletí d’instal∙lador o certificat d’idoneïtat. 
m) Situar persona a les carrosses que conegui com funciona el generador. 
n) Remolcar la carrossa, si escau, per un tractor o vehicle, sempre que es compleixin 

els requisits tècnics, és a dir,  la col∙locació del cable/fre de seguretat per reforçar 
l’enganxall de la plataforma o remolc. I si la carrossa és un camió bolquet, la seva 
plataforma no es pot activar durant tota la rua. 

o) Repassar l’enganxall, la llança i les connexions que siguin adequades pel vehicle 
de tracció. Revisar  i engreixar totes  les parts mòbils, eixos, etc.  i també revisar 
les rodes, la pressió i l’estat dels pneumàtics. 

p) Acompanyar els vehicles per un mínim de 2 persones i les carrosses per un mínim 
de  4  persones.  Aquests  vetllaran  per  la  seguretat  tant  interna  com  externa 
d’aquests elements (caigudes de nens, atropellaments,...) 

q) Disposar,  tots els vehicles, de  la  inspecció tècnica  favorable  i de  l’assegurança en 
vigor. També disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil. 

r) No dur publicitat en cap element de les carrosses.     
 
Tercer.  Informar  tant  la  ciutadania  com  els  participants  de  les  diferents  activitats 
relacionades amb  la Festa del Carnestoltes 2018, de  la conveniència de respectar, per un 
bon  desenvolupament de  la  Festa,  la  normativa  relativa  al  consum  i  venda  de begudes 
alcohòliques. 
 
Quart. Agrair a la ciutadania en general  el compliment dels diferents consells continguts en 
aquest Ban, atès que de ben  segur  respectar‐lo  contribuirà al bon gaudi de  la Festa del 
Carnestoltes 2018 a la nostra ciutat. 
        
El que es publica per a general coneixement. 
 
Manresa,  1 de febrer de 2018 
L’alcalde 
 
 


