NOTA INFORMATIVA
RECORREGUT CERCAVILA REVETLLA DE SANT JOAN 2021

Avui dimecres 23 de juny, celebrarem la tradicional REVETLLA DE SANT JOAN, amb
una CERCAVILA amb PIROTÈCNIA amb el següent recorregut:
Sortida de davant del pavelló poliesportiu, plaça poeta Jacint Rosinach, carrer Ignasi Gavin,
carrer de la Font fins a la plaça Catalunya, carrer Convent, carrer Font del Gat
i tornada al pavelló poliesportiu.
En aquests carrers es veurà afectada la circulació i el trànsit rodat. És per això que s’hauran
d’atendre les indicacions de l’organització i dels municipals, i fer cas de la senyalització que
s’haurà posat, com la de que pels carrers per on passarà la rua està PROHIBIT
APARCAR.
Us detallem les NORMES DE SEGURETAT que cal que tothom tinguem molt en compte i
respectem:
PER ALS PARTICIPANTS:
□ Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
□ Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
□ Protegir-se els ulls.
□ Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
□ Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
□ No demanar aigua als veïns.
□ Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
□ Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar únicament els preparats
pels organitzadors.

□ Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
□ Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
□ Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
□ Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
□ En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
□ En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
□ Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
□ Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
□ Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
□ Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
□ No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
□ Desconnectar tot tipus d’alarmes.
□ Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors i
participants al correfoc.

Us demanem disculpes per l’enrenou que tot plegat us pugui ocasionar, tot esperant que
puguem gaudir plegats de la revetlla amb la màxima PRECAUCIÓ i RESPECTE.
BONA REVETLLA !

