Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme

Departament de Protecció Civil.

PROTECCIÓ CIVIL L’HOSPITALET
Consells pels correfocs
La recuperació i la proliferació dels tradicionals correfocs i l'augment dels accidents que es produeixen
durant la celebració d'aquestes festes exigeixen cridar a la prudència i informar amb amplitud, perquè
puguem gaudir participant en aquests espectacles sense patir ni provocar riscos innecessaris.

Consells per als veïns


Perquè no hi hagi accidents, hem de treure del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el
recorregut del correfoc, com, per exemple, els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, les taules,
les cadires, etc.



Hem d'enretirar els nostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, perquè la gent no hi
pugui prendre mal i perquè no es produeixin desperfectes als cotxes.



Hem de tancar les portes, les finestres i els balcons i protegir les obertures per impedir que ens entrin
coets i guspires, que podrien causar un incendi.



Hem de recollir la roba estesa i plegar els tendals per prevenir que es puguin encendre.



Per més que els assistents al correfoc ens demanin aigua per mitigar la calor, no l’hem de llançar. Així
evitarem que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se.

Consells per a les persones que segueixen el correfoc


Ens hem d'informar bé dels llocs per on passarà el correfoc i hem de seguir les recomanacions dels
organitzadors i dels serveis d'ordre, perquè la participació en el correfoc sigui una festa completa.



La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un
barret de roba i unes sabates esportives de pell que ens agafin fort els peus.



Si per qualsevol circumstància se t'encén la roba, tira't a terra i rodola per apagar les flames. Sobretot,
no corris, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes.



Hem d'esperar la comitiva del correfoc en carrers amples i evitar, en la mesura que ens sigui possible,
les aglomeracions i els taps de la gent.



Hem de col·laborar amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així evitarem taps i relliscades i
també evitarem que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

