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RECOMANACIONS AL PUBLIC 
PARTICIPANT AL CORREFOC 

· 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 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 i 
essent utilitzats únicament pels diables. 

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

· Mantenir una distància prudent amb el Drac Bufut. 

· Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar 
el pas ni fer-os caure. 

· Seguir en tot moment les indicacions del diables. 

· Assabentar-se abans de l’inici del correfoc, quin serà el 
recorregut i els 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 del diables. 

 



RECOMANACIONS AL VEÏNAT PER 
ON PASSA EL CORREFOC 

  

· Retirar tos els vehicles del carrer de l’itinerari. 

· Abaixar els portals metàl·lics o persianes dels 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. 

· No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc 
per la perillositat que representa. 

· Desconnectar tot tipus d’alarmes. 

· Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar 
el pas dels actors, organitzadors i  participants. 

 


