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DECÀLEG DE SEGURETAT
•
•
•
•
•
•

•
•

Els participants seran responsables dels seus actes, responent segons pertoqui, penal, civil o administrativament de les
seves accions o omissions.
Els petards i altres explosius autoritzats són únicament els que faciliten els Col·lectius. En cas d’utilització de petards o
explosius no autoritzats, representarà la denúncia de la infracció, essent requisat tot el material no autoritzat.
L’horari d’utilització dels petards i altres explosius autoritzats, és des de les 14.00 hores fins després del Cant de la
Balanguera.
Queda prohibit tirar petards o altres explosius dins domicilis particulars, bars o altres locals públics.
Complir les normes generals de circulació de vehicles, i en major mesura, les normes sobre begudes alcohòliques.
Compartir l’espai físic de la Festa amb tota la gent que ve a gaudir-la, des de la conscienciació respectuosa, dignifica i
dona prestigi al Firó.

Es demana total respecte dels participants durant l’arenga i el discurs final del Capità Angelats.
L’organització, durant tot l’any, fa un esforç considerable per poder fer cada cop més “gran” el Firó, essent moltes
persones les que hi dediquen el seu temps i el seu esforç, per tant, i per no afectar negativament a la imatge de la nostra
Festa, evitem:
-

-

Els excessos d’alcohol.
Causar danys al mobiliari urbà, és un cost que l’assumim entre tots els sollerics.
Tirar els petards o altres explosius a l’aire (sempre dirigir-los cap al terra).
No respectar les indicacions dels organitzadors o personal dels cossos de seguretat.
La pràctica habitual de fer les necessitats fisiològiques en el primer lloc que ens va bé, l’organització instal·la
més de 15 cabines portàtils.
Fer un mal ús dels autocars facilitats per l’organització per tal de realitzar els desplaçaments fins al port,
entenent que les tasques de les persones, tant de protecció civil com dels mateixos col·lectius que s’esforcen
per què la Festa transcorri el millor possible, es totalment desinteressada.

