BAN

D’A L C A L D I A

Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
atesa la celebració de les activitats associades a la flama del Canigó durant
la revetlla de Sant Joan de 2022,
En l’exercici de les atribucions que em confereix l’article 21.1.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1.f)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
FAIG SABER,
Que l’activitat relacionada amb la Flama del Canigó d’enguany tindrà lloc el
dijous dia 23 de juny de 2022 i seguirà la programació següent:







Cercavila de la Flama
Hora inici: 20:00h | Lloc: Can Cortés
· Recorregut: Inici Can Cortès, Camí Reial i carrer Secretari Gil.
Lectura del missatge de la flama.
Hora inici: 20:30h | Lloc: Plaça de Ca l’Estruch
Correfoc infantil i seguici de la Flama
Hora inici: 21:30h | Lloc: Plaça de Ca l’Estruch
· Recorregut: carrer Secretari Gil, Rambla Mestre Pere Pou, Passeig de la
Carrerada, carrer Folch i Torres i esplanada annexa al Pavelló d’Esports Maria
Víctor. Entrada per l’aparcament.
Foguera de Sant Joan
Hora inici: 22:00h | Lloc: Esplanada del pavelló.

Durant la celebració del correfocs es recomana als veïns i veïnes que adoptin
les següents mesures de seguretat:






No aparcar vehicles en la zona propera a l’esplanada del Pavelló.
Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i
vidres protegits amb tendals recollits i no tenir roba estesa o altres
elements com banderes, etc.
No llençar aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació.
No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del
material pirotècnic.
No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar
cap dels seus membres.

Les persones integrants del grup de foc adoptaran les màximes precaucions
en la manipulació del material pirotècnic i hauran de complir les següents
mesures de seguretat:









Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els complements
necessaris per deixar la menor part possible del cos sense cobrir i per
evitar-ne els danys.
No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació,
mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta
protegida del paraigua de foc.
Mantenir les distàncies de seguretat entre els/les actuants i els
elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser
hermètics i s’han de situar darrere del grup de foc. En cas que els
actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada
sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
Mantenir les distàncies de seguretat respecte les persones
espectadores.
Respectar el recorregut assenyalat per l’actuació i no envair els llocs
on hi ha persones, els portals o llocs similars.
No faran servir el gel hidroalcohòlic durant l’acte ja que la pirotècnia i
el gel son incompatibles.
Les mascaretes més apropiades, si es volen dur, són les de cotó.

Palau-solità i Plegamans, 13 de juny de 2022
L'Alcalde,

Oriol Lozano Rocabruna

