M
esures de seguretat
i recomanacions
Mesures de seguretat que s’han de seguir en els itineraris
en què participen els grups que usen armes d’avantcàrrega:
· Es recomana als assistents portar protecció auditiva.
· No s’ha d’encendre res ni fumar a prop de les bosses
que contenen pólvora.
· No s’ha d’envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació ni
agafar ni destorbar cap dels seus membres.
· No posar-nos a finestres i balcons en la vertical de les
armes que disparen cap amunt.
Recomanacions per als propietaris d’establiments
i per al veïnat:
· Per evitar accidents, retireu del carrer qualsevol obstacle
que pugui destorbar el recorregut de l’acte de foc, com per
exemple testos amb plantes, taules, cadires, ombreŀles
o qualsevol altre objecte situat a la via pública.
· Retireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila
de foc per evitar mals a la gent i al vostre propi cotxe.
· Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu
les obertures per impedir l’entrada de coets i guspires, ja
que podrien causar un incendi.
· Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir
que es puguin encendre.
· Per més que els assistents us demanin aigua per reduir la
calor, no els en tireu. Així evitareu que la pólvora es mulli i
exploti o surti en una direcció imprevista en lloc de cremar-se.
· Protegiu els aparadors i les vidrieres ubicats en l’itinerari que seguiran els grups de foc. Podeu utilitzar
cartrons com a protecció per tal d’evitar cremades als
vidres i altres elements de l’immoble.
Podreu recollir cartró, de manera gratuïta,
a la seu de l’AV del Centre, carrer
de Sant Miquel, 34, els dies
12 i 13 d’agost, de
18 a 20 hores.

Recomanacions
per als espectadors i per
als participants dels actes de
foc (Gran Xeringa, Tanda de lluïment,
Cercavila i Bany de bèsties):
· La roba més idònia per assistir als actes
amb foc és la de cotó gruixut, amb màniga llarga,
pantalons llargs tipus texà, barret de roba o de palla
i calçat esportiu que us agafi i tapi els peus.
· Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos
a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot no corregueu,
les flames s’estendrien i serien més virulentes.
· No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu
ni destorbeu cap dels seus membres.
· No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses
o receptacles del material pirotècnic, ni dels portadors del
material que utilitzen els grups referits.
· Els participants han de mantenir la distància de seguretat
adequada per prevenir-se de les espurnes i detonacions
dels productes pirotècnics que s’usen tradicionalment.
· S’adverteix als assistents al Bany de Bèsties del perill que hi
pot haver si no es respecta el perímetre de seguretat marcat.
Recomanacions per als espectadors del Castell de focs:
· Respecteu la distància de seguretat, coŀloqueu-vos darrere
de les tanques que delimiten l’espai i feu cas de les
instruccions de Protecció Civil i del personal de seguretat.
· En cas d’accident manteniu la calma, faciliteu l’accés de
les assistències sanitàries i seguiu les seves instruccions.
· No dispareu petards al lloc on es desenvolupa l’acte o als
carrers adjacents perquè pot provocar una allau de públic
de conseqüències greus.
· Quan finalitzi l’espectacle pirotècnic desallotgeu el lloc
ordenadament.
· En el cas que necessiteu ajuda mèdica, feu-vos veure
davant del personal sanitari o de seguretat.
· Eviteu aparcar bicicletes o ciclomotors als llocs on es
desenvolupen els actes i als carrers adjacents (en cas
d’evacuació poden ser un obstacle).
En tots els casos, i per tant també si es produeix
un accident, l’incompliment d’aquestes
mesures de seguretat i de les recomanacions per als actes de foc serà
responsabilitat de cada
participant.

Informació

Servei d'Atenció Ciutadana
Edifici El Viver
T. 93 483 29 20
Dilluns a divendres | 8.30 - 13.30 h

Oficina de Turisme de Badalona
Centre Cultural El Carme
T. 93 483 29 90
Dilluns - diumenge i dijous, 15 d’agost
10 - 14 h
Dimarts - divendres | 16 - 19 h
Dissabtes | 17 - 20 h

www.badalona.cat
Més informació a:
culturaBDN | comissiofestesBDN
culturaBDN | comissiofestes
culturabdn | comissiofestesbadalona
@ cultura@badalona.cat
comissiofestesbdn@gmail.com

14.30 h

Pg. de la Rambla

DINAR POPULAR
En acabar el dinar hi haurà sobretaula. Les places
són limitades i cal contactar amb la Comissió de
Festes a comissiofestesbdn@gmail.com.
18 h

CERCAVILA

Dimarts
21.30 h

13

Pg. de la Rambla

Dimecres
19.30 h

14

Pl. de la Vila

Els diferents entremesos aniran de la plaça
de la Vila fins al passeig de la Rambla, on
faran un lluïment. Recorregut: carrers de
Francesc Layret, Carme, Sant Pere, Sant
Pau i passeig de la Rambla.

Dijous

22 h

MATINADES

Platja dels Pescadors

CONCERT

PREGÓ

BOSSONAYA

GRAN XERINGA

Acabat el castell de focs, al pg. de la Rambla.

Formació de nou joves músics que fan
un directe festiu de versions de rumba,
reggae i ska que està causant sensació
arreu on actuen.

Una traca de cinc-cents metres passarà pels
carrers de la Costa i de Sant Anastasi i unirà
la plaça de la Constitució –antiga plaça de la
Vila– amb l’actual plaça de la Vila. La traca
acaba amb l’espetec de dotze potents salves
de morteret.

BALL DE FESTA MAJOR AMB
L’ORQUESTRA EXCELLENCE

OQUES GRASSES
Grup de música osonenc amb un estil
musical variat, que s’enquadra especialment en el reggae-pop. Ens presentaran el seu nou disc Fans del Sol.

TANDA DE LLUÏMENT
Hi participen: ball de bastons, ball de
diables, diables, castellers, el drac Dom
Fumera de Pavillard, els dragolins
Pomada, Xarop i Xeringueta, els
gegants Jeroni, Badamar, Dimonieta,
Follet, i els trabucaires.

CASTELL DE FOCS

L’orquestra ens animarà a ballar tots els
estils i ritmes musicals, des del tradicional
vals o pasdoble, les salses i els mambos
fins al txa-txa-txa, el swing o el
rock’n’roll. La nit s’acabarà amb una
sessió de música amb un discjòquei.

Pg. de la Rambla

PENTINA EL GAT

8h
11.30 h

15

Carrers del barri del Centre
Església de Santa Maria

Espectacle d’animació per a tots els públics. Durant
una bona estona ens convida a cantar, ballar, riure
i jugar. Passi el que passi, que ningú marxi sense
estar una mica més content i animat.
19 h

Pg. de la Rambla

BALLADA DE SARDANES
Amb la Cobla Premià. A càrrec de Badalona
Sardanista.

OFICI SOLEMNE de Santa
Maria i repicada de campanes

22 h

Els gegants Anastasi i Maria, com ja és tradició,
oferiran un ball i un ram de flors a la patrona de la
ciutat en nom de tots els badalonins i badalonines.

Les bèsties i els diables es desperten, acalorats, la nit de 15 d’agost i fan de les seves!
Acabaran a l’aigua ben refrescats. Foc i bany,
dues activitats ben badalonines.

A continuació

Pl. de Barberà

BALLADA DE GEGANTS
A càrrec de la Colla de Geganters de Badalona.

TORNADA D’OFICI
Els gegants Anastasi i Maria, els més antics
de la ciutat, aniran en cercavila fins a la
plaça de la Vila, on ballaran.

Platja dels Pescadors

BANY DE BÈSTIES

Recorregut: passeig Marítim, platja dels
Pescadors (a l’alçada del carrer de Mar)
i platja del Pont d’en Botifarreta.
Hi participen: el ball de diables, els diables,
La Trempada i el drac de Can Sofre.
A càrrec de Badalona Bèsties de Foc.

