PAERIA DE CERVERA

Amb motiu de la celebració del DIJOUS GRAS D’AQUELARRE, que organitza l’agrupació Seny Major el proper
dijous 29 d’agost de 2019, tindrà lloc a les 23.00h de la nit tres cercaviles amb sortida respectivament: des del
c. Guinedilda, des dels semàfors de l’inici del c. Combat, i des de la pl. Pius XII, fins a la Plaça Santa Anna i tot
seguit s’iniciarà un correfoc des de la pl. Sant Miquel fins a la pl. del Fossar, amb el següent recorregut:
carrer Major, carrer Sabaters, carrer Estudivell, plaça Major, carrer Santa Maria i plaça del Fossar.
DIJOUS, 29 D'AGOST DE 2019:
· A partir de les 14.00 hores, restarà prohibit l'aparcament al c. Major, Plaça Major, c. Sabaters, c. Estudivell,
Plaça Santa Maria i Plaça del Fossar.
· A partir de les 20.00 hores, restarà prohibida la circulació de vehicles en tot el carrer Guinedilda, carrer
Combat, plaça Universitat, plaça Sant Miquel, carrer Santa Anna, plaça Santa Anna, carrer Major, carrer Sabaters,
carrer Estudivell, plaça Major, carrer Santa Maria, carrer Sebolleria, c. Montseré, c. Sant Domènec i Plaça del
Fossar fins a la finalització de tots els actes.
. A partir de les 22.00 hores, restarà prohibida la circulació per la pl. Pius XII i Rambla Lluís Sanpere fins la
finalització de la cercavila.
*Es recorda que paral·lelament aquest ban, en motiu de la celebració de la festa de l’Aquelarre 2019 (dies 30 i 31
d’agost i 1 de setembre) poden consultar els BANS publicats amb els horaris de tancament d’establiments,
correfocs, restriccions de trànsits, prohibició d’estacionament i circulació de vehicles, etc...
Es recorda a tots els comerciants i veïns per on passen els diferents correfocs les mesures de seguretat:
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...).
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 correcta 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.
No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

Per als veïns i comerciants:
-

Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
Circular i estacionar restringidament els vehicles privats dins la zona d’actes.
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, i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.
No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc pel perill 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.
Netejar els patis exteriors per l’eliminació d’elements vulnerables /o inflamables.

Per als integrants dels grups de foc:
-

Utilitzar vestits i calçat resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos
sense cobrir i per evitar-ne danys.
Mantenir les distàncies de seguretat respecte d’altres grups de foc o d’altres intervinents en la celebració.
Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors.
Respectar el recorregut marcat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.
El Paer en cap,
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