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FESTA MAJOR 2017 

RECOMANACIONS DE SEGURETAT DURANT EL CASTELL DE FOCS 
 

Móra la Nova celebrarà la Festa Major els dies 4, 5, 6 i 7 d’agost. La programació inclou la celebració de dos actes 
de foc, per la qual cosa tots els assistents i veïns han de tenir en comte les recomanacions preventives que 
s’adjunten a continuació. 
 
Divendres 4 d’agost. 
  
A les 19:00 h. al carrer diagonal Gran Tronada d’inici de Festa Major a càrrec de la PIROTÈCNIA TOMAS 
 

Dilluns 7 d’agost.  

A les 23:30 h. al pàrquing del Pavelló Firal, Espectacular Castell de Focs, Llum Color i Soroll a càrrec de la 

PIROTÈCNIA TOMAS. 

A. Recomanacions per als veïns de la zona: 

 

• Mantenir les portes i les finestres tancades, així com les persianes baixades. 

• Recollir els tendals. 

• No tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc. 

• Evitar aparcar vehicles a la zona de seguretat acordonada. 

•  Respecteu les senyalitzacions i tancaments del recinte. 

•  Retireu o protegiu els combustibles emmagatzemats en els patis interiors, terrasses o balcons. 

 

B. Recomanacions per als espectadors del Castell de Focs: 

 

• Respecteu la distancia de seguretat. Col·loqueu-vos darrere de les tanques o cintes d’acordonament que delimiten 

l'espai i atengueu les instruccions dels Vigilants Municipals. 

• No dispareu petards en el lloc on es desenvolupa l'acte o en els carrers adjacents. 

• Quan finalitzi l'espectacle pirotècnic, desallotgeu el lloc ordenadament i sense córrer, respectant els passos per al 

vianants. 

• En cas que necessiteu ajut mèdic, contacteu amb els Vigilants Municipals presents a l’espectacle. Faciliteu l’accés 

de l’assistència sanitària i seguiu les seves instruccions. 

• Eviteu aparcar els vehicles fora de les zones establertes, donat que en el cas que sigui necessari circular un vehicle 

d’urgència quedi garantit el seu pas.  

• En cas de detectar un incendi aviseu immediatament al Vigilant Municipal més proper. Eviteu intervenir a les 

tasques d’extinció. Els equips d’emergència presents a l’acte disposen dels mitjans necessaris per fer front a la 

situació d’emergència. 


