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Consells de seguretat per al correfoc de 
Primavera a Esplugues, dissabte 21 de maig

Durant la celebració del correfoc de Primavera a Esplugues, cal que les persones participants, veïnat 
i comerciants segueixin els consells de seguretat següents:

Per a les persones 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 calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se l’oïda per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
• No demanar aigua al veïnat.
• Seguir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars; s’han d’utilitzar únicament els preparats 
per l’organització.
• Respectar les figures de foc, les persones que les porten i els músics.
• Adoptar una actitud correcta amb la colla de diables i no obstaculitzar-los 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 patir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

Per al veïnat i el comerç:
• 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 cartons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No llançar aigua a les persones participants ni al públic del correfoc per la perillositat que repre-
senta.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas d’actors i actrius, equip d’or-
ganització i participants del correfoc.

       El correfoc, que se celebrarà el dissabte 21 de maig a les 22 hores, tindrà el següent recorregut: 
Casal de Cultura Robert Brillas, Àngel Guimerà, Laureà Miró, Església i les Piles.


