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Número de Referència: DX7UF7BVXKVC

Secció jurídica administrativa Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil

BAN
Marc Aloy Guàrdia, alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa.
FAIG SABER:
Que el programa d’actes de la Festa Major d’enguany inclou, entre d’altres, la “Moscada i correfoc Infantil”, el
dia 21 d’agost a partir de les 20:30 h i el “Correfoc”, el dia 29 d’agost, a partir de les 21:30 h amb el recorregut
que respectivament es detalla tot seguit:
Moscada i correfoc Infantil: pl. Major, c. Cap del Rec, pl. del Carme, c. Pedregar, c. Sabateria, c. Sant Miquel, pl.
Major.
Correfoc: plaça Major, c. Sant Miquel, c. Piques, plaça d’en Creus, c. Arbonès, plaça Montserrat, c. Santa Maria,
plaça Gispert, c. Vilanova, Plana de l’Om, c. Nou, c. Metge Planas, plaça Pedregar, c. Pedregar, plaça del Carme,
c. Cap del Rec i plaça Major.
Vist que es fa necessària l’adopció de mesures adequades que regulin aquestes activitats per tal de prevenir
possibles accidents i danys.
Tenint en compte la diferent normativa aplicable a la utilització de productes pirotècnics, i a la forma en què
s’han de desenvolupar les fogueres i actes similars, bàsicament continguda al Reial decret 989/2015 de 30
d’octubre pel qual s’aprova el reglament d’articles pirotècnics, la Resolució CLT/1502/2016, de 10 de juny, de
reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d’artificis de
pirotècnia que es celebren a Catalunya, i la Resolució 389/2006 de 17 d’octubre, de patrimoni festiu de
Catalunya.
DISPOSO:
Primer. Informar als participants de la “Moscada i correfoc Infantil” i del “Correfoc”, de la importància i
conveniència de seguir les recomanacions que es relacionen tot seguit:
1.
2.
3.

Informar-se del recorregut de les activitats i de la ubicació dels punts d’assistència sanitària.
Seguir les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre.
Utilitzar la roba més adient com : cotó, mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba, i
sabates esportives de pell que agafin fort els peus.
4. Protegir els ulls.
5. Tapar les orelles per tal de disminuir els sorolls.
6. No fer cadenes de més de tres persones.
7. Girar en el sentit invers a les agulles del rellotge a les places.
8. No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació, ni agafar o destorbar als seus membres.
9. No demanar aigua als veïns, a l’efecte d’evitar taps, relliscades i que la pirotècnia es mulli i exploti en
lloc de cremar-se.
10. No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
Segon. Informar als veïns i comerciants dels vials inclosos en la sortida, arribada i recorregut de la “Moscada
Infantil” i del “Correfoc”, de la importància i conveniència de seguir les recomanacions que es relacionen tot
seguit:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

No estacionar els vehicles als vials per on transcorren les activitats.
Baixar els portals metàl·lics i/o persianes dels edificis; tancar les portes, les finestres i els balcons i,
protegir les obertures per impedir que entrin coets i/o guspires que podrien causar un incendi.
Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. A l’efecte de facilitar
aquesta tasca, l’Ajuntament de Manresa facilita cartró a aquells que no requereixen per complir amb
aquesta recomanació. Aquest el poden recollir els dies 18, 19, 25 i 26 d’agost de 10 a 13 a la Plaça
Major, 3.
Enrotllar els tendals exteriors dels habitatges i locals .
No estendre roba o altres elements als balcons, finestres, etc.
No tirar aigua als participants ni als espectadors.
Netejar els patis exteriors per tal d’eliminar elements vulnerables i/o inflamables.
Retirar, si és el cas, tots els elements de mobiliari que tingueu col·locats a la via pública per facilitar el
pas del recorregut de les dues activitats.

Tercer. Informar als integrants de la “Moscada Infantil” i del “Correfoc”, de la importància i conveniència de
seguir les recomanacions que es relacionen tot seguit:
1.
2.
3.
4.

Utilitzar una indumentària i calçat resistent al foc, i utilitzar els complements necessaris per deixar la
menor part possible del cos sense cobrir.
Mantenir la distància de seguretat respecte altres grups de foc o altres participants en la celebració.
Mantenir la distància de seguretat respecte els espectadors.
Respectar el recorregut marcat per les activitats, sense envair l’espai dels espectadors, els portals i
altres llocs similars.

Quart. Informar, al públic en general, de la “Moscada Infantil” i del “Correfoc”, de la importància i
conveniència de seguir les recomanacions que es relacionen tot seguit:
1.
2.
3.
4.

En el cas que, per qualsevol circumstància, se us encengués la roba, tireu-vos al terra i rodoleu per tal
d’apagar les flames i, sobretot, no correu.
En el cas de patir alguna lesió ocular, netejar-la amb aigua abundant i adreceu-vos al punt
d’assistència sanitària més proper.
En el cas de patir alguna cremada, adreceu-vos immediatament al punt d’assistència sanitària més
proper.
En el cas de portar quitxalla, no portar-la sobre les espatlles, i evitar assistir a les activitats amb
cotxets.

Cinquè. Informar que els punts d’assistència amb grups a peu i/o amb ambulància estaran situats a:
1.
2.
3.

Per la “Moscada infantil”: plaça Major, c. Sant Miquel, c. Pedregar i plaça del Carme.
Pel “Correfoc”: plaça Europa, c. Sant Miquel, Plana de l’Om, plaça d’en Creus, plaça de la Reforma, c.
dels Llops, plaça Montserrat, c. Santa Maria, plaça Gispert - c. Barreres, c. Sant Francesc, c. Talamanca
- c. Alfons XII, plaça Pedregar, plaça del Carme i plaça Major.
Pel “Correfoc”, el centre de coordinació i l’hospital de campanya se situarà a la plaça Europa.

El que es publica per a general coneixement,
Manresa, 26 de juliol de 2022
L’alcalde
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