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     B  A  N 
 

 

L'Alcalde d'aquest Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona FA SABER: 

 

Quan s'acosta novament la celebració de la festivitat de Sant Joan, de gran tradició a 

la ciutat de Tarragona, una manifestació del qual són els grups de foc -balls de 

diables, bèsties i colles de foc-, que recorren els nostres carrers i places, es fa 

necessari formular una sèrie de recomanacions als propietaris d'establiments i als 

veïns en general als efectes de garantir la seguretat de les persones i dels béns i per 

tal d'evitar conseqüències negatives: 

 

1. Els aparadors i vidrieres ubicats en l’itinerari que seguiran els grups de foc el dia 

23 de juny caldrà que tinguin les proteccions adients per tal d'evitar cremades en 

vidres, marbres i d'altres materials, i els tendals recollits. Els immobles caldrà que 

tinguin les portes, finestres i persianes baixades, tendals recollits, i no tenir roba 

estesa o d'altres elements similars. 

 

2. No es podrà llençar aigua des de finestres i balcons durant el desenvolupament 

dels esmentats actes per tal d'evitar accidents de participants i espectadors. 

 

3. No es podrà encendre ni fumar al voltant de les bosses o contenidors del material 

pirotècnic, ni dels portadors del material que utilitzen els referits grups.  

 

4. Per raons de seguretat, els propietaris dels establiments, a requeriment de 

l'organització municipal, hauran de retirar les taules, cadires, ombrel·les, barres, 

jardineres i altres objectes situats a la via pública. 

 

5. Els espectadors que assisteixin a les actuacions dels grups de foc hauran de seguir 

les següents recomanacions: 

 

-    Dur preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra sintètica 

-    Dur barret o bé un mocador lligat al cap 

-    No envair l’espai on el grup de foc realitza l’actuació 

-    No agafar ni destorbar cap dels seus membres 

-    Mantenir les distàncies de seguretat adients per prevenir-se de les espurnes 

i detonacions dels productes pirotècnics que tradicionalment s’usen. En 

aquest sentit, les tanques que hi ha instal·lades en els itineraris i espais festius 



a la via pública no indiquen aquestes distàncies de seguretat sinó que es 

limiten a complir funcions de vialitat per als vehicles 

-    Seguir en tot moment les indicacions del servei d’ordre 

 

6. El públic que vulgui participar activament en el correfoc haurà de seguir les 

següents recomanacions: 

- Dur preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra sintètica. 

- Dur barret o bé un mocador lligat al cap. 

- Dur sabates esportives o calçat consistent, sempre ben cordat, mai 

sandàlies o xancles. 

- Saltar sempre endavant, individualment o bé en grups molt reduïts, sense 

col·locar-se  mai   entre els timbalers i els actuants que porten les bosses de 

pirotècnia. 

- No agafar-se ni destorbar cap membre dels grups de foc actuants. 

- Seguir en tot moment les indicacions del servei d'ordre. 

 

7. Els integrants dels grups de foc hauran de seguir les següents mesures de 

seguretat: 

- Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements 

necessaris  per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per 

evitar-ne danys.  

-  Tots els artificis pirotècnics hauran de dur protegit el punt  d'iniciació de 

l'artifici,   és a dir, a efectes pràctics la metxa haurà de ser degudament 

coberta. 

- Complir en tot moment el Reglament estatal d’explosius en tot allò 

referent a utilització i  emmagatzematge dels artificis pirotècnics.  

- No acumular més de tres carretilles a  la  mà  durant l'actuació amb la 

corresponent caputxa   protectora. 

- No fumar. 

- Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements 

contenidors de  la  pirotècnia, que no han de ser hermètics  i s'han de situar 

darrere del grup de foc.  En cas que els actuants portin la seva pròpia 

pirotècnia, aquesta s'ha de dur penjada sobre l'espatlla  en una   bossa no 

hermètica. 

- Mantenir les distàncies de seguretat  respecte d'altres grups de  foc o 

d'altres actuants en la celebració. 

- Respectar el recorregut marcat per a l'actuació  i no envair els llocs on hi 

ha espectadors, les   voreres, els portals o llocs similars. 

- Respectar els horaris de pas aprovats en el programa d’actes, les aturades 

marcades per l’organització així com els punts assenyalats per efectuar 

carretillades o enceses conjuntes. 

 

 



L’itinerari a què es refereix el punt 1 és el següent: 

 

- Dilluns 23 de juny, 23 hores, des de la plaça de la Mitja Lluna i fins a la plaça de la 

Font. Cercavila de Foc. Itinerari: carrer Unió, Rambla Nova fins a l’alçada del carrer 

Sant Agustí, carrer Sant Agustí, Rambla Vella, Portalet i plaça de la Font. 

 

- Dilluns 23 de juny, 23,40 hores, plaça de la Font. Col·locació del ninot en la 

foguerada. 

 

- Dilluns 23 de juny, 24 hores, plaça de la Font. Encesa de la foguerada central de la 

nit. 

 

L'incompliment de l'ordenat comportarà l'aplicació de la sanció i/o mesures 

pertinents. 

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efectes consegüents. 

 

Tarragona,  2 de juny de 2010 

 

L'ALCALDE, P.D. 


