BAN
BLANCA ARBELL BRUGAROLA
ALCALDESSA DE L’EXCM. AJUNTAMENT
FAIG SABER:
Que el proper dissabte 10 de setembre de 2022, dins dels actes de la Festa Major Petita
d'enguany, tindrà lloc un CORREFOC INFANTIL, a partir de 2/4 de 10 de la nit, que recorrerà
els següents carrers del municipi: Plaça Mercat, riera Buscarons, carrer de la Font i plaça
Macià.
Es tracta d’un correfoc infantil i per tant, els protagonistes seran nens i nenes menors de 14
anys. Utilitzaran materials pirotècnics anomenats de foc fred, que vol dir, que no porten material sòlid i per tant, els seus esquitxos no cremen i no poden provocar cap mal ni personal ni
material.
Durant la celebració del correfoc es recomana que s’adoptin les següents mesures de seguretat:
• No aparcar vehicles en la zona propera al recorregut.
• Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits
amb tendals recollits i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc. (podeu recollir gratuïtament els cartrons per protegir vidres, rètols i altres elements
a Vil·la Flora, de 9 a 14 i de 17 a 20h.)
• No s'ha de llençar aigua en cap cas.
• Mulleu el bruc i els jardins.
• No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
• No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus
membres.
Integrants grup de foc i participants:
• Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els complements necessaris per deixar
la menor part possible del cos sense cobrir i per evitar-ne els danys.
• No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes
recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
• Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de
la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s’han de situar darrere del grup de
foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
• Mantenir les distàncies de seguretat respecte els espectadors.
• Respectar el recorregut assenyalat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.
• Les mascaretes més apropiades són les de cotó.
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica
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