
NORMES DE SEGURETAT PEL CORREFOC 

Consells per a les persones que segueixen el correfoc  

1. Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les 

recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre, així la participació en 

el correfoc serà una festa completa. 

2. Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar 

únicament els preparats pels organitzadors. 

3. La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues i 

pantalons llargs, un barret de roba, un mocador de cotó per tapar-se el clatell i 

unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus. 

4. Protegir-se els ulls. 

5. Tenir cura de tapar-se de les orelles per disminuir els sorolls de les explosions 

pirotècniques. 

6. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu 

per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i 

serien més virulentes. 

7. Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu, en la mesura que 

us sigui possible, les aglomeracions i els taps de la gent. 

8. Col·laboreu amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així evitareu taps i 

relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-

se. 

9. No envair l'espai on el grup de foc fa l'actuació i no agafar ni destorbar cap dels 

seus membres. 

10. Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. 

11. Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i se sanitat 

12. En cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència 

sanitària 

13. En cas de perill, seguir les instruccions dels diables 

 

  



Consells per als veïns 

1. Traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del 

correfoc, com, per exemple, els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, 

les taules, les cadires, etc. Així evitareu accidents. 

2. Retireu els vostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc. Així 

evitareu que la gent prengui mal i possibles desperfectes als cotxes. 

3. Abaixar els portals metàl·lics o persianes en el edificis que en disposin. 

4. Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu les obertures per 

impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. 

5. Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts. 

6. Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir que es puguin 

encendre. 

7. Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per mitigar la calor, no 

en llenceu. Així evitareu que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció 

inesperada en lloc de cremar-se. 

8. Desconnectar tot tipus d’alarmes. 

 


