
Divendres 4 de maig de 2018
20 h CORREFOC INFANTIL
Recorregut: pl. de Francesc Layret, c. de Lluís Companys, av. de la Primavera fins a pl. de l’Estatut  
  

Dissabte 5 de maig de 2018
12 h CERCAVILA DE BÈSTIES DE FOC  
Recorregut: parc de Can Xarau, pg. de la Riera, c.de Santa Anna, pl. d’Enric Granados, c. de Francesc Layret, av. de 
Sant Iscle, c. d’Altimira, c. de Lluís Companys, c. de Francesc Layret, c. del Foment, pg. de la Riera i parc de Can Xarau 
13.30 h  BALLADA DE LLUÏMENT DE LES BÈSTIES DE FOC
Parc de Can Xarau
22 h CORREFOC
Recorregut: pl. de Francesc Layret, pg. de Cordelles, c. de la Bonasort, c. del Foment, c. de Francesc Layret i pl. de Francesc Layret

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS

• Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari
• Abaixeu els portals metàl·lics o les persianes dels edificis que en tinguin
• Protegiu els vidres de les finestres, les portes i els aparadors amb cartrons gruixuts
• Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i dels locals
• No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes
• Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors, organitzadors i participants del correfoc

CONSELLS PER A ACTIVITATS AMB FOC

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès informa que en el decurs de la Festa Major del Roser de Maig 
tindran lloc les següents activitats amb participació de diables i colles de foc:

PER ALS PARTICIPANTS

• Porteu roba de cotó –preferiblement vella-, amb mànigues llargues i pantalons llargs
• Porteu un barret d’ales que us 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.)
• Tapeu-vos les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques
• No demaneu aigua al veïnat
• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i sanitat
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars. Únicament s’utilitzaran els preparats pels organitzadors
• Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics
• Adopteu una actitud correcta amb els diables. No obstaculitzeu el pas ni els feu caure
• Seguiu les indicacions dels diables en tot moment
• Assabenteu-vos amb antelació de l’itinerari del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
• En cas de patir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària
• En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables
• No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o receptacles del material pirotècnic
• Les nenes i nens petits han d’anar acompanyats d’un adult responsable
• Quan passin els diables, fures i bèsties de foc no hi acosteu els cotxets de nens petits i manteniu una distància de seguretat
• En el cas d’extraviar-se algun infant durant l’activitat, cal acompanyar-lo a l’Ajuntament on serà custodiat per un agent de 
 la Policia Local fins que un adult responsable el reculli. Un cop finalitzat l’acte, el punt de trobada seran les dependències
 de la Policia Local de la plaça de Sant Medir s/n

Cerdanyola del Vallès, 24 d’abril de 2018
L’Alcalde

Carles Escolà Sánchez


