Amb motiu de la celebració dels actes d’homenatge als pilots Marc i Àlex Márquez (campions del Món de MOTO GP
temporada 2019) a la ciutat de Cervera, el proper dissabte 9 de novembre de 2019:
•
Restarà prohibida la circulació a les zones de gran concentració a persones menors de 16 anys a les
zones de la plaça Pius XII i plaça Universitat que no vagin acompanyades pels seus pares o representants legals.
•
Restarà prohibida la circulació a les zones de gran concentració a persones amb la mobilitat reduïda,
persones grans i, sobretot, persones que porten nens petits als braços i/o amb cotxets.
•
Es recomana a aquestes persones que mirin en un lloc adequat el pas de la rua i que si a les zones de
concentració hi ha molt aforament que no intentin entrar-hi, sota cap concepte, ja que pot resultar inadequat i
perillós.
•
Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre
l’esdeveniment, així com les que apareguin als mitjans de comunicació, especialment sobre l’aforament dels
espais a ocupar.
•
És important que porteu roba còmoda i adequada a lloc on aneu. Tingueu en compte també que el calçat
que porteu us protegeixi bé els peus, ja que és la part del cos on es produeixen la majoria de les ferides.
•
Tingueu localitzats els carrers de sortida d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les
indicacions del personal de seguretat.
•
En entrar o sortir a la plaça de la concentració (plaça Pius XII) no us atureu ni al passeig Balmes ni a la
rambla Lluís Sampere. No utilitzeu el carrer Canceller Dou, ja que serà un corredor d’emergències i d’evacuació
en cas de conflicte per alguna emergència.
•
Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu
localitzar una via d'evacuació.
•

Sol·licita ajuda als serveis operatius en el cas que necessitis ajuda o tinguis una emergència personal.

•

No pugeu a les baranes, reixes o d’altres elements inestables que puguin ser perillosos.

•
Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la
gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades.
•
Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència on tornar-vos a reunir en cas que us
separeu o us perdeu.
•
Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida
i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.
En cas d’emergència
• Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència.
•

Dirigiu-vos a les sortides pels llocs indicats (rambla Lluís Sampere i passeig Balmes) sense aturar-vos
fins passada la plaça Santa Anna o Pare Claret, respectivament. En cap cas, torneu enrere.

•

Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis
d’emergència.

•

En cas d'emergència, truqueu al 112.

Gràcies per la vostra col·laboració
El paer en cap
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