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Dissabte, 5 de Novembre de 2022

19h correfoc Infernalia 2022

A fi d’evitar possibles danys a persones i coses durant el desenvolupament dels actes relacionats amb el Correfoc, 
aquesta Alcaldia fa una crida a la col·laboració i la cooperació ciutadanes, alhora que fa avinent als veïns d’aquesta  
població  que  s’han  d’adoptar  les  mesures  de seguretat  que  es  detallen  a  continuació  i  adverteix  que  no es  farà  
responsable de cap sinistre en cas d’incompliment d’aquesta normativa. 

NORMES DE SEGURETAT DURANT EL CORREFOC I ELS ACTES DE FOC

Participants, gaudiu amb seguretat

 Porteu els infants més petits al coll o agafats de la mà. No els porteu sota el foc ni a córrer amb els grups de diables.
 Per participar utilitzeu robes velles, no inflamables; la millor roba és la de cotó amb màniga llarga, pantalons llargs,  

barret o gorra i en cas de cabell llarg portar-lo lligat i tapat. Porteu calçat esportiu que us agafi bé els peus i que sigui de  
pell.

 Feu cas de totes les ordres que puguin donar els membres de la Colla de Diables, Policia Local i Protecció Civil durant 
els actes de foc. 

 No envaïu l’espai on els diables fan l’actuació. No toqueu ni agafeu el material que porten els diables. Tampoc us agafeu 
a ells ni els empenyeu si se us acosten, podrien caure i cremar algú.

 No enceneu foc ni fumeu a prop dels diables i de les bosses o contenidors amb material pirotècnic. No porteu petards ni 
materials inflamables a les butxaques, ja que es podrien encendre i explotar en cas que us caigués una guspira a la 
butxaca. 

 Si per qualsevol circumstància se us encenen els vestits tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot no 
correu, les flames s’encendrien i serien més virulentes. 

 Està prohibit llençar coets.
 En el cas de traques, no envaïu l’espai de seguretat.  

Veïns i comerciants, col·laboreu amb la seguretat:

 Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits. Eviteu tenir 
roba estesa o qualsevol objecte que tingueu al balcó i que es pugui cremar amb facilitat. 

 No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas de la gent (testos, taules, 
cadires, etc.)

 No llenceu aigua fins que no hagi acabat l’actuació, ja que la pólvora mullada pot tenir efectes imprevisibles. 
 Desconnecteu tot tipus d’alarmes. 

En cas d’emergència:

 Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. 
 Dirigiu-vos a carrers segurs sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere. Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja 

que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la resta de persones. 
 Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis d’emergència. 
 En cas de cremades, dirigiu-vos a un membre de la policia local o voluntaris de protecció civil que us adreçaran al punt  

sanitari més pròxim. 

Resta  prohibit  l’estacionament  de  vehicles  en  els  carrers 
senyalitzats al llarg del recorregut del correfoc, des de les 17h 
del dia 5 de novembre fins a la finalització de l’acte. 

La qual cosa es fa pública pel seu  coneixement i compliment. 

L’Alcaldessa, 
Yolanda Lorenzo i Garcia

Vilanova del Vallès, 24 d’octubre de 2022  
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