BAN DE BATLIA
D’ordre del Sr. Batle es donen a conèixer les normes que s’hauran de complir en els següents
actes concrets a celebrar amb motiu de les properes FESTES DE SANT ANTONI 2010 :
CORREFOCS (dissabte dia 16 de gener de 2010, a les 24.00h )
ESPECTADORS:
·

No molesteu els diables i deixeu-vos portar.

· Espereu la comitiva del correfoc als carrers amples i eviteu, en la mesura que us sigui
possible, les aglomeracions i els embussos de gent.
·

No porteu material pirotècnic propi.

·

Els infants no han d’estar sols a les primeres files.

· No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació si no és que hi voleu participar activament, i
no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres
· Els espectadors no solen participar intensament en el correfoc a sota dels diables, per tant us
agrairem que us mantingueu per darrere dels timbals.
PARTICIPANTS:
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un mocador de
cotó.
Protegiu-vos els ulls.
Porteu calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
Teniu cura de tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, s’hauran d’utilitzar únicament els
preparats pels organitzadors, ja que es podrien encendre i explotar-vos al damunt.
Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics.
Adopteu una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzeu el pas ni els feu caure.
Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
Assabenteu-vos del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària abans de
l’inici.
En el cas de patir cremades, caldrà que us dirigiu immediatament als punts d’assistència
sanitària.
En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables.
No demaneu aigua als veïns, ja que si es banya la pólvora pot explotar en lloc de cremar.
Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.

??

L’organització aconsella que les persones que no puguin complir aquestes normes de
seguretat no participin en el correfoc.
??
Tot el públic participant és responsable en primer i únic terme dels accidents que puguin
patir al correfoc
VEÏNS I COMERCIANTS:
??
??
??
??
??

Retireu tots els vehicles dels carrers de d’itinerari.
Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que
representa.
??
Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
??
Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors,
organitzadors i participants al correfoc.
??
NO ES PODEN VENDRE PRODUCTES PIROTÉCNICS ALS MENORS DE 14 ANYS

PI DE TERNELLES (diumenge dia 17 de gener de 2010)
De conformitat amb l’autorització atorgada mitjançant resolució de la directora d’Espais de
Natura Balear (RGE núm. 153 de 11.01.10), s’hauran de tenir en compte les següents
normes:
??
??
??

No es podrà transitar per qualsevol altra banda que no sigui el recorregut proposat
No es podrà arrabassar ni alterar les espècies vegetals i/o animals de la zona
S’haurà d’evitar qualsevol tipus d’actuació que pugui alterar o modificar la qualitat
paisatgística i biològica de la zona i, en concret, NO ES POT FER FOC NI
AMOLLAR PRODUCTES PIROTÈCNICS
? ? El trànsit a peu haurà d’esser únicament pels camins existents a tal efecte, quedant
totalment prohibit sortir d’aquest camí i s’ha de realitzar evitant fer soroll
? ? Els residus produïts durant la festivitat han de ser retirats

Pollença, 13 de gener de 2010
EL BATLE

Joan Cerdà Rull

