BAN
El dia 22 de juliol de 2017, entre les 22,00h i les 23,00h. tindrà lloc el

CORREFOC

DE LA FESTA MAJOR de Monistrol de Montserrat.
Aquest començarà a la Plaça de l’Església, discorrerà pels carrers Montserrat, Puig,
Manresa, Plaça del Bo-Bo, i carrer Sant Pere, i finalitzarà en la Plaça de la Font Gran.
Per aquest motiu, es fa necessari formular una sèrie d’OBLIGACIONS a prendre per part de
les persones propietàries d’establiments i pel veïnat en general, a l’efecte de garantir la
seguretat de les persones i dels béns i per tal d’evitar conseqüències negatives i garantir el bon
desenvolupament d’aquests actes de participació popular.
1. Per evitar accidents retireu de la via publica qualsevol obstacle que pugui dificultar el
pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc, com per exemple, testos,
taules, cadires, etc.
2. Retireu els vehicles de la zona per on passarà el correfoc, per evitar incidents greus a
la gent i al vostre cotxe.
3. Els veïns que tingueu el garatge en la zona del recorregut, no podreu treure ni entrar
els vehicles durant l’horari entre 21,30h i les 23,30h.
4. Tanqueu portes, finestres i balcons. Manteniu els portals metàl·lics o les persianes
baixades i protegiu les obertures per tal d’impedir l’entrada de coets i de les guspires
que puguin causar un incendi.
5. Recolliu la roba estesa o altres elements com banderes, damassos, etc.
6. Plegueu els tendals i decoracions exteriors d’habitatges i comerços per prevenir que es
puguin encendre.
7. Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per reduir la calor, no se n’ha
de tirar, així s’evitarà que la pólvora es mulli i exploti o surti en direcció inesperada en
lloc de cremar-se.
8. Protegiu els vidres dels aparadors, de les portes, finestres i altres amb cartrons
gruixuts.
9. No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
10. No envaïu l’espai on els grups de foc fan l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels
seus membres.
11. Desconnecteu tot tipus d’alarmes que pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors
i participants al correfoc.
L’ incompliment d’aquesta ordre comportarà l’aplicació de sancions o de les mesures
pertinents.
(Document datat i signat electrònicament)

