
 

 

 

INFORMACIÓ MOSCADA I CORREFOC 

INFANTIL 
Diumenge, 21 d’agost  20.30 h 

AS, 21.30ores 

Itinerari: plaça Major, c. Cap del Rec, pl. del Carme, c. Pedregar, c. Sabateria, c. Sant Miquel, plaça Major. 

 

Mesures de seguretat a seguir pels veïns i comerciants: 

 

 No estacionar els vehicles als vials per on transcorre l’activitat 

 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 facilitarà cartró a aquells que ho requereixin per complir amb aquesta 

recomanació. Aquests el poden recollir els dies 18 i 19 d’agost de 10 a 13 h a la Plaça Major, 3. 

 Enrotllar els tendals exteriors dels habitatges i locals. 

 No estendre roba o altres elements als balcons finestres, etc.no tenir roba estesa o altres elements com 

banderes, 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 l’activitat. 

Mesures de seguretat per als participants: 

 

 Informar-se del recorregut de l’activitat  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 és cotó, mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba, i sabates 

esportives de pell que agafin fort els peus. 

 Protegir els ulls. 

 Tapar les orelles per tal de disminuir els sorolls. 

 No fer cadenes de més de tres persones 

 Girar en el sentit invers a les agulles del rellotge a les places. 

 No envair  l'espai on el grup de foc fa l'actuació , ni agafar o destorbar als seus membres. 

 No demanar aigua als veïns,  a l’efecte d’evitar taps, relliscades i que la pirotècnia es mulli i exploti enlloc de 

cremar-se 

 No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic 

 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 portar quitxalla, no portar-la sobre les espatlles, i evitar assistir a l’activitat amb cotxets. 

 

Punts d’assistència de Creu Roja amb grups a peu i/o ambulàncies: 

 Plaça Major, c. Sant Miquel, c. Pedregar, Plaça del Carme 


