
SantJoan
Recordem que el proper 23 de Juny es celebrarà la revetlla de Sant Joan i es gaudiran de les següents 
activitats de foc: 

CERCAVILA DE LA FLAMA I CORREFOC INFANTIL: De 20 a 20.30h (aprox.) Inici: Can Cortès.
Recorregut: Camí Reial, pg. Carrerada, c. Anselm Clavé, c. Estació, pl. de la Vila (final). 
CORREFOC: De 21.40 a 22h (aprox)
Inici: Plaça de la Vila. Recorregut: c. Padró, pg. Carrerada, c. Folch i Torres, esplanada annexa al 
pavelló d’esports (final). 
FOGUERA: Encesa de la foguera a les 22h (aprox.) Esplanada annexa al pavelló d’esports.

Si un acte de foc passa pel vostre carrer... No us adormiu davant del foc!
· Mantingueu les portes i les finestres tancades, les persianes abaixades, els aparadors i vidres protegits i 
els tendals recollits. 
· No tingueu la roba estesa o altres elements penjats, com per exemple banderes i desconnecteu tot tipus 
d’alarmes.
· No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la 
gent (testos, taules, cadires, etc.). 
· Retireu els vehicles de la zona on es realitzarà l’actuació de foc, per evitar danys a la gent i al vostre 
cotxe. 
· Per més que els assistents de l’actuació us demanin aigua, no en tireu. Evitareu que la pólvora es mulli i 
exploti o surti en direcció inesperada.

Si voleu participar o mirar l’acte de foc... 
Feu servir roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, barret de roba i sabates esportives de pell que 
agafin fort els peus. Mantingueu una distància prudencial amb el foc. Si teniu menys de 16 anys, cal que 
vingueu acompanyats per un adult. En tot moment, seguiu els consells dels organitzadors i el personal de 
seguretat. En el correfoc aneu davant les colles dels diables i deixant-vos portar pel diable. 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’estendrien i serien més violentes. No demaneu aigua als veïns, per evitar 
taps, relliscades i que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se. Durant un acte de foc, una 
bengala verd intens indicarà l’aturada de l’acte. Deixeu la plaça o el centre del carrer lliure.

No enceneu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors de material pirotècnic. Eviteu en la mesura 
que us sigui possible les aglomeracions i els taps de gent. No us acosteu al correfoc amb cotxets, ni amb 
infants que no vagin correctament protegits. No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni 
destorbeu cap dels seu membres.
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