PROTECCIÓ CIVIL

CAVALCADA DE REIS
CONSELLS I RECOMANACIONS DE SEGURETAT
Mesures bàsiques d’autoprotecció per minimitzar els riscos i poder gaudir amb
seguretat de la festa:
Abans i durant la celebració:






















Informeu-vos bé dels llocs per on ha de passar la cavalcada i seguiu les
recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre.
Si el fred és intens recordeu portar barret i bufanda. També és important que
en general porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar
problemes amb el pas de les hores. Porteu calçat adequat.
Aneu a peu o en transport públic per arribar a les desfilades i a les festes, amb
l’objectiu de garantir la mobilitat i evitar el col·lapse del trànsit.
Travesseu carrers, vies del tramvia i carrils pels passos habilitats per fer-ho.
No empenyeu mai la gent per accedir a una zona perquè podeu provocar una
caiguda o allau: si la zona està saturada o molt plena, busqueu un altre punt on
situar-vos.
Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona
on s’acumuli el públic on pugueu tornar-vos a reunir en cas que us separeu o
us perdeu.
Si aneu amb menors d’edat, porteu-los a collibè o de la mà. L’Ajuntament us
dona la possibilitat de disposar d’una polsera identificativa per als infants.
No pugeu al mobiliari públic, baranes, reixes, contenidors o d’altres elements
per veure les carrosses.
Si trobeu un menor perdut, acompanyeu-lo a la policia o als equips de
seguretat.
Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada.
Recordeu que un dels principals riscos és el pas de les carrosses. Quedeu-vos
sempre darrere les tanques, voreres o senyalització de seguretat del pas de
carrosses.
No distragueu el personal de seguretat, ni els acompanyants a peu de les
carrosses, ni els seus conductors, si no es tracta d’un accident o d’una
emergència.
No baixeu mai a la via per agafar caramels quan ha passat una carrossa: us
podeu distreure del pas de les carrosses que venen al darrere.
No creueu pel mig de les carrosses ni us hi acosteu quan estiguin aturades ni
intenteu pujar-hi.
No llenceu caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses
ni a la gent que està mirant la cavalcada.
Porteu la documentació al damunt. Tingueu cura dels vostres objectes
personals.

En cas d'emergència:
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Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis
d’emergència.
Dirigiu-vos fora de l'acte pels llocs indicats o carrers més propers sense aturarvos. En cap cas torneu enrere.
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.
Una vegada sigueu en una zona segura, si no heu perdut algú informeu-ne els
serveis d’emergència. 112 o 93 371 66 66 Policia Local.
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