CONSELLS I RECOMANACIONS PER ALS ACTES PUBLICS A LES FESTES DE MAIG
DE BADALONA 2016
ABANS I DURANT LA CELEBRACIÓ DE L’ESDEVENIMENT
 Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre
l’esdeveniment, així com les què apareguin als mitjans de comunicació o en els transports públics.
 Informeu-vos bé dels llocs per a on ha de passar la comitiva i seguiu les recomanacions dels
organitzadors i dels serveis d’ordre.


Si porteu aigua utilitzeu ampolles de plàstic.

 Aneu a peu o en transport públic per arribar a les desfilades i a les festes o actes, amb l’objectiu
de garantir la mobilitat i evitar el col·lapse del trànsit.


Travesseu carrers, vies ferroviàries i carrils pels passos habilitats per fer-ho.

 Tingueu molta cura, en les andanes de les estacions, quan hi hagi molta aglomeració de
persones.
 En els trens i les estacions recordeu utilitzar els passos habilitats per a canviar d’andana i no us
apropeu al llindar d’aquesta. No obstaculitzeu els recorreguts d’evacuació, ni les sortides
d’emergència i no intenteu entrar o sortir dels trens després del senyal acústic de tancament de
portes.
 Amb els vostres vehicles, no estacioneu en doble fila, respecteu els guals, les voreres, els jardins
i altres zones de vianants.
 En llocs tancats tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació dels
recorreguts i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.


Informeu-vos a l’arribada de la localització dels serveis preventius sanitaris.

 Si aneu acompanyats o en grup, acordeu prèviament un punt de referència per a trobar-vos, en
cas que us separeu o us perdeu.
 Si aneu amb menors d’edat porteu-los a collibè o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i
de les persones amb discapacitats.
 Porteu la documentació al damunt. En el cas de menors d’edat, la gent gran i els discapacitats
psíquics prepareu una fitxa am les seves dades i un telèfon de contacte, i procureu que la portin en
un lloc visible, per si aquests es perden.


Tingueu cura dels vostres objectes personals.

 En concentracions massives a l’exterior, si teniu la sensació d’estar atrapats o sense sortida
possible, cerqueu una ubicació alternativa, en la que pugueu trobar una via d’evacuació.


No pugeu a les baranes, reixes o d’altres elements inestables que puguin ser perillosos.

 En el cas de que es produïssin allaus de persones, mostreu calma i faciliteu-los els consells que
indica el pla d’autoprotecció a les persones presents, si cal aturant la música o actuació per fer-vos
més audibles.
EN ELS ESPECTACLES PIROTÈCNICS
 No envaïu les zones acotades per els organitzadors, inclús després de la finalització de l’acte,
fins que el responsable ho autoritzi.


No llanceu elements pirotècnics al públic.

EN CAS D’EMERGÈNCIA
 Contacteu amb el personal de seguretat que estigui al lloc. En cas contrari contacteu amb els
telèfons 092 o 112.
 En cas d’incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum acostuma a ser l’element més
difícil de superar.

