MESURES DE SEGURETAT I RECOMANACIONS

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, ombrel·les 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 de guspires que puguin 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, c/ de Sant Miquel, 34, els
dies 10 i 11 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 sabates esportives que us agafin i tapin els peus.
• Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra
i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, 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 existent si no es
respecta el perímetre de seguretat marcat.
Recomanacions per als espectadors del Castell de Focs:
• Respecteu la distància de seguretat, col·loqueu-vos darrere de les
tanques que delimiten l’espai i ateneu 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 en el lloc on es desenvolupa l’acte o en els carrers
adjacents perquè pot provocar una allau de públic de conseqüències
greus.
• Quan finalitzi l’espectacle pirotècnic, desallotgeu el lloc ordenadament.
• En cas que necessiteu ajut mèdic, feu-vos veure davant del personal
sanitari o de seguretat.
• Eviteu aparcar bicicletes o ciclomotors en els llocs on es desenvolupen
els actes i en els carrers adjacents. En cas d’una 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.

disseny albetnavarro.cat

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 s’ha de col·locar el cos sobre la vertical de les
armes d’avantcàrrega en finestres i balcons.

Informació
Servei d’Atenció Ciutadana
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa (edifici El Viver)
T. 93 483 29 20
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h, i dijous, de 16 a 18 h
Agost: dijous a la tarda tancat
www.badalona.cat
Oficina de Turisme de Badalona
Centre Cultural El Carme
Carrer de Francesc Layret, 78-82
T. 93 483 29 90
Horari:
Matins: de dilluns a diumenge, de 10 a 14 h
Tardes: de dimarts a divendres, de 16 a 19 h
dissabtes, de 17 a 20 h
Dies amb horari especial:
diumenge 13, dilluns 14 i dimarts 15 d’agost,
de 10 a 14 h

BADALONA 2017

Ho organitza:

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13
a partir de les 11 h, al passeig Marítim
(platja dels Pescadors)

HAPPY FOOD TRUCKS
Festival d’estiu que combina
activitats culturals, música i
gastronomia. Podreu gaudir
de les millors propostes
gastronòmiques amb foodtrucks,
d’una programació musical de
qualitat, d’activitats infantils per
als més petits, de demostracions
de cuiners de la ciutat i fer
tastets de vi de proximitat. A càrrec d’Aupamusic.
Per a més Informació: http://aupamusic.com/

Diumenge 13
22 H

ANIMAL

Dilluns 14
19.30 H

22 H

19.45 H

11.30 H

A LA PLAÇA DE LA VILA

22.30 H

OFICI SOLEMNE

18.30 H

Actuació musical per a tots els
públics que vol transmetre a la
canalla la tradició cultural i musical
del nostre país mitjançant la
rumba catalana. Amb aquest estil
com a base, Landry interpreta
cançons pròpies i versions
tradicionals per aconseguir que
tothom conegui un dels patrimonis
musicals dels nostre país.

A L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

BALL DE FESTA MAJOR

Hi participarà la Colla de Geganters
de Badalona amb els gegants
Anastasi i Maria. Com ja és tradició,
oferiran un ball i un ram de flors
en nom de tots els badalonins,
a la patrona de la ciutat.

AMB L’ORQUESTRA EXCELLENCE
A LA RAMBLA

Excellence és una formació de gran orquestra
de ball formada per onze components que
ens oferiran un repertori variat dins dels
diversos estils de la història de la música.

19.30 H

ACTUACIONS MUSICALS:

David Ros (versions)
Elen (pop)
DJ Martin T (soulful, deephouse)
Chimi Hendrixx (tecno)

Dissabte 12 d’agost
13.30 h Alma de Boquerón (rumba)
20 h A Contra Blues (blues/rock),
22 h Happy Food Trucks Band (versions)
00 h De Mortimers (live karaoke, versions)
Diumenge 13 d’agost
13.30 h Nakany Kanté (música africana)
20 h Luz Verde (rock)
00 h Alex Bass & The Same Song Band (reggae)

BALLADA DE SARDANES

A LA RAMBLA

Divendres 11 d’agost
13.30 h
20 h
22 h
00 h

LANDRY EL RUMBERO
A LA RAMBLA

de Santa Maria
i repicada de campanes

a càrrec de Coeters Dragón, una de les
millors empreses pirotècniques del país.

GRAN XERINGA

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

CASTELL DE FOCS

A LA PLATJA DELS PESCADORS

A LA PLAÇA DE LA VILA

A LA RAMBLA

Animal és un dels grups revelació del panorama
musical actual, fet que els ha portat a actuar als
principals festivals i festes de Catalunya. La seva
proposta combina pop, reggae i soul desinhibit,
ritmes que et conviden a ballar i deixar-se anar.
Presenten el seu primer disc Més enllà de les
paraules, que ha estat un primer llançament
extraordinari i sense precedents. Un concert
insuperable per començar la Festa Major d’Agost!

PREGÓ

Dimarts 15

Amb la Cobla Iluro. A càrrec de Badalona
Sardanista.

22 H

TANDA DE LLUÏMENT

a càrrec de Badalona Bèsties de Foc, Diables
de Badalona, Bufons del Foc, Miquelets de
Badalona, Castellers de Badalona i Geganters
de Badalona.

CERCAVILA

de les colles participants
DE LA PLAÇA DE LA VILA FINS A LA RAMBLA

Recorregut: carrers de Francesc Layret,
Carme, Sant Pere, Sant Pau i la Rambla.

Podreu ballar des dels tradicionals valsos o
pasdobles, salses i mambos, fins a txa-txa-txa,
swing o rock-and-roll; i fins i tot podreu gaudir
de versions musicals des dels anys 80 fins
als nostres dies. I per acabar d’arrodonir-ho,
acabarem la nit amb un DJ.

12.45 H

BALLADA DE GEGANTS
A LA PLAÇA DE BARBERÀ

A càrrec de la Colla de Geganters
de Badalona.

13.15 H

TORNADA D’OFICI
A LA PLAÇA DE BARBERÀ

Els gegants Anastasi i Maria aniran en
cercavila fins a la plaça de la Vila.

BANY DE BÈSTIES

A LA PLATJA DEL PONT D’EN BOTIFARRETA

Les colles de foc de la nostra ciutat ens
oferiran una cercavila de foc que anirà des
del passeig Marítim (platja dels Pescadors)
fins a la platja del Pont d’en Botifarreta,
i com cada any, les bèsties i els diables
acabaran el correfoc a l’aigua. Es tracta d’un
dels trets diferencials d’aquesta festa, una
activitat pròpia de la nostra ciutat, a càrrec
de Badalona Bèsties de Foc. Hi participen:
Badalona Bèsties de Foc, Bufons del Foc
i Diables de Badalona.

