
 
 
 
 

Benvolguts veïns i veïnes, 

Us informem que el proper dia 21 de maig, a les 21 hores, amb motiu de la celebració de la Trobada de Gegants del Vallès 
Oriental i Occidental, es durà a terme un correfoc amb el recorregut següent: Sortida de la plaça de la República, c. Major i 
final a la pl. de Pau Picasso. 

Per aquest motiu i per la seguretat dels vostres vehicles, eviteu estacionar-los durant el temps indicat als senyals de 
trànsit, al c. Major o a les seves cruïlles, concretament als carrers de La Lira, al tram comprès entre Anselm Clavé i Major, i 
Palau d’Ametlla, en el tram comprès entre el c. de l'Estrella i el c. Major. 

Així mateix, durant l’horari d’ús de la pirotècnia, les mesures de seguretat personal i dels vostres béns que heu de mantenir 
són les següents: 

1.- Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits (amb fustes, cartrons, paper 

d’embalar...), tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc. 

2.- Evitar ser a les terrasses, balcons o tenir les finestres obertes, ja que podrien entrar guspires en qualsevol direcció. Si teniu 

ampolles de gas butà, cal que les poseu a l’interior de la vivenda.  

3.- Si sortiu al carrer, us haureu de col·locar al darrere de les zones delimitades com a espai de seguretat. No llenceu aigua fins 

que no s’hagi acabat l’actuació. No envaïu l’espai on el grup de focs fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus 

membres. No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic. 

4.- No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, 

cadires, etc). Els establiments que tingueu terrassa o algun elements del comerç al carrer, l’haureu de retirar durant el pas del 

correfoc. 

5.- Si detecteu qualsevol situació de risc, aviseu immediatament a la Policia Local.  

Per a qualsevol aclariment, podeu contactar o adreçar-vos a la Policia Local, av. de la Llibertat, 2 (telèfon: 93 572 11 10) 
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