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Recorregut:
Passatge Llavallol 
/ Indústria - Sicília 
- Sant Antoni Maria 
Claret - Bailén. 

Recorregut:
c. Indústria entre  
c. Bailèn i 
passatge Llavallol.

TABALADA CORREFOC 

19.30 h. 21 h. 

• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues 
i pantalons llargs.

• Portar un barret que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell 
amb un mocador de cotó.

• Protegir-se els ulls. 

• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.). 

• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls 
de les explosions pirotècniques. 

• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic
 i de sanitat. 

• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. 

• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no 
obstaculitzar-los el pas. 

• Assabentar-se abans de l’inici del correfoc dels punts 
d’assistència sanitària. 

• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament 
als punts d’assistència sanitària. 

• En cas de perill, seguir les instruccions dels organitzadors. 

• Amb nens, mireu de seguir la festa des d’una distància 
prudencial i agafats de les mans. 

• No llençar aigua durant el correfoc per la perillositat 
que representa.

• L’ organització adverteix a les persones amb problemes 
de sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els 
infants, que adoptin mesures de precaució.

• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.

• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els 
edificis que en disposin. 

• Protegir els vidres de les finestres, portes i 
aparadors amb cartrons gruixuts. 

• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges 
i locals. 

• No llençar aigua als participants ni als espectadors 
del correfoc per a perillositat que representa.

Participants Veïnat i comerciants

En el moment del pas del correfoc es poden 
produir talls intermitents de trànsit.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

DIJOUS, 28 DE JUNY

RECOMANACIONS I PRECAUCIONS PER AL CORREFOC

Sant Antoni M Claret

Passeig Sant Joan

ajuntament.barcelona.cat/gracia

@Bcn_Gracia @districtegracia @bcn_gracia

Correfoc


