
del 29 de juny al 3 de juliol
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SALUTACIÓ
Benvolgudes biguetanes i benvolguts biguetans,

Després de dos anys en els quals la Festa Major ha estat condicionada totalment 
per les circumstàncies de la pandèmia i les restriccions dels diferents protocols 
sanitaris, encarem una edició que busca més que mai els retrobaments i la 
recuperació d’activitats com a eix vertebrador de les relacions de la societat de 
Bigues i Riells del Fai.

Veureu que es recuperen moltes de les activitats presencials, la plaça de Miquel 
Bosch tornarà a ser l’epicentre de la gresca i tornarem a gaudir dels espais oberts 
amb tot el ventall d’activitats planificades per la Comissió de Festes.

Abans del mes de març d’enguany vaig donar instruccions a totes les àrees per 
recuperar el pols i el ritme que vam iniciar el 2015 i que la pandèmia va frenar. 
L’objectiu de treballar la cohesió social a través de l’organització d’un ampli ventall 
d’actes al municipi és vital per a nosaltres.

Totes i tots recordem un municipi on les activitats de cap setmana eren molt puntuals 
i ara mateix comptem amb un calendari planificat, en què cada setmana tenim 
opcions per a totes les edats. Aquesta intenció ha servit per permetre a totes les 
entitats, col·lectius, associacions i clubs realitzar-se.

Aquest creixement aporta valor afegit al municipi i visibilitza la vàlua de les entitats. 
Sense les entitats, sense les seves propostes, sense el seu anhel de millora de la 
cohesió social del municipi i sense el seu sacrifici, seria impossible pensar en un 
calendari tan complet i obert com l’actual.

És per tot això, que la feina de la Comissió de Festes és indispensable per articular 
una oferta tan variada d’opcions com les que veureu als programes. La Comissió 
aplega persones voluntàries de diferents entitats, persones individuals, clubs i 
col·lectius que cada any busquen la manera de fer de Bigues i Riells del Fai un 
municipi on la gent tingui un sentiment de pertinença, una estima per l’entorn i un 
orgull de formar part del teixit sociocultural del municipi.

Per tot això, vull fer un agraïment molt especial i molt gran en nom de tot 
l’ajuntament, de la brigada municipal, de la Policia Local, del voluntariat de Protecció 
Civil, del voluntariat del Rebost, dels regidors i regidores del plenari i en el meu 
propi, a la feina de les comissions de festes, a totes les entitats, col·lectius, clubs, 
comerços i associacions de Bigues i Riells del Fai, així com desitjar-vos una molt 
gran i feliç Festa Major de Bigues i de Riells del Fai del 2022.

Els últims 27 mesos he vist com les vostres mirades 
eren la part més expressiva del nostre municipi, ha 
arribat el moment què siguin els vostres somriures, 
la vostra veu i les cares de tots els infants, les que 
omplin els nostres carrers d’alegria i esperança.

Visca la Festa Major de Bigues 2022
Joan Galiano i Peralta
Alcalde de Bigues i Riells del Fai.
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 Dijous 23 DE JUNY 
Parc de can Badell
23.00 h REVETLLA DE SANT JOAN JOVE
Activitat dels Pressupostos Participatius de Joventut del 2022

 Divendres 24 DE JUNY 
Sortida des del parc de can Barri
19.45 h CAMINADA CAP A LA POSTA DE SOL I DUET MUSICAL
Excursió passeig a càrrec del GEBRACB per a tots els públics a un 
indret de Bigues sorpresa per veure la posta de sol amenitzada amb 
l’actuació musical del duet format per Lídia García Guinó (Veu) i Xavi 
Cerdà (Guitarra). Cal dur aigua, calçat còmode i frontal.

 DISSABTE 25 DE JUNY 
Aparcament de mestres de l’escola El Turó
17.00 h 4a EDICIÓ BAIXADA DE CARRETONS
Baixada d’inèrcia des de l’església de Sant Pere de Bigues fins a l’escola 
El Turó. Si t’agrada la velocitat i l’adrenalina, prepara el teu carretó i 
inscriu-te a una activitat que et farà gaudir de valent!
Inscripcions: www.entrapolis.com

Teatre Auditori Polivalent
20.00 h  TEATRE MUSICAL: DONES I BIGOTIS
L’Associació Cultural de la Vall del Tenes presenta l’obra Dones i Bigotis, 
dirigida per Mariona Blanch.

 DIUMENGE 26 DE JUNY 
Teatre Auditori Polivalent
19.30 h MONÒLEGS A ESCENA 
A càrrec de FEM BIR, amb la codirecció de Mònica Lucchetti i  de Mireia 
Coma.
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 DILLUNS 27 DE JUNY 
Centre Cívic i Cultural El Rieral
19.00 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DELS TALLERS DE 
MANUALITATS, DE PATCHWORK I DE DIBUIX I PINTURA
L’exposició es podrà visitar durant tota la Festa Major en horari 
d’obertura del Centre Cívic.

Plaça de Miquel Bosch
22.00 h CINEMA A LA FRESCA: ALCARRÀS 
L’avi ha deixat de parlar, però ningú de l’extensa família Solé sap per 
què. Com cada estiu, a Alcarràs, una petita vila rural de Catalunya, la 
família conrea una gran extensió de presseguers. Després de vuitanta 
anys conreant la mateixa terra, la família Solé es reuneix per a realitzar 
junts la seva última collita.
Os d’Or a la millor pel·lícula al Festival de Berlín.
Directora: Carla Simón
Repartiment: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xènia Roset, Albert Bosch, 
Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó
Durada: 120 minuts
Idioma: Català
Projecció amb la col·laboració del Cineclub de Bigues i Riells.
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 DIMARTS 28 DE JUNY 
Centre Cívic i Cultural El Rieral
De 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h CAPTACIÓ DE SANG DE FESTA 
MAJOR
A càrrec de l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc 
de Sang i Teixits.
Més informació: www.donarsang.gencat.cat

Biblioteca de Bigues i Riells del Fai
17.30 h PATACLOWN CIRCUS  
Pataclown Circus és un espectacle clown, un entreteniment per fer riure, 
una disbauxa, una broma. Però també és una història d’amor que ens 
explica que a les persones que estimem, les hem d’acceptar tal com 
són. A càrrec de la Cia. Patawa.

Biblioteca de Bigues i Riells del Fai
18.30 h CLUB DE LECTURA AMB L’ESCRIPTORA ANNA GAS 
Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat i de 
la Institució de les Lletres Catalanes.

Teatre Auditori Polivalent
19.00 h  DIA DE L’ORGULL LGTBIQ+: MONÓLOGOS POLIGONEROS
Monòlegs amb molt d’humor i ironia en els quals s’abordaran temes tan 
vitals com la infància, la bisexualitat, la vellesa i la multiculturalitat.

Plaça de Miquel Bosch
22.00 h ENCESA DE LA FOGUERA DE SANT PERE
Vine a gaudir de la secció El Fai On Fire amb els seus balls i malabars 
de foc de la millor encesa de la foguera possible. Amb la col·laboració 
del Ball de diables de Bigues i Riells del Fai.
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 DIMECRES 29 DE JUNY 
Església de Sant Pere i Sant Pau de Bigues
12.30 h OFICI RELIGIÓS EN HONOR ALS SANTS PATRONS

Espai Jove L@ Cova
De 17.00 a 20.00 h CIRCUIT D’ESCALÈXTRIC
Vine a pilotar els bòlids d’aquest mític joc pel circuit que han preparat 
Albert Roldán i Ferran Carballo.

Espai 1 d’Octubre
20.00 h XI MILLA URBANA DE LA FESTA MAJOR DE BIGUES 
Inscripcions 30 minuts abans
La cursa més popular de l’any! Es premiarà totes les persones 
participants amb un obsequi. Animeu-vos a venir disfressats, hi haurà 
premi a la millor disfressa!

Teatre Auditori Polivalent
21.00 h PREGÓ DE FESTA MAJOR i ESPECTACLE D’IL·LUSIONS 
ENCHANTÉE
Gaudeix del pregó de la festa gran i al·lucina amb Enchantée, 
l’espectacle d’il·lusions de la Maga Melanie, coneguda pel seu pas per 
Got Talent amb més de 30 milions de reproduccions. Melanie és la 
primera maga del nostre país en crear espectacles de gran format per a 
tota la família, en què l’humor i la màgia són els ingredients principals.
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 DIJOUS 30 DE JUNY 
Carrer del Mig
De 17.00  a 20.00 h SPLASH SLIDE: TOBOGAN INFLABLE AQUÀTIC

ATENCIÓ:
• Cal porta tovallola
• S’ha d’anar amb banyador o bé pantalons curts.
• Es pot anar descalç o bé amb xancletes tancades.
• A la zona de control hi haurà instruccions sobre les normes d’ús de 
l’atracció.
• Cal fer cas en tot moment al personal de control.

Plaça de Miquel Bosch
21.30 h FESTIVAL DE DANSA L@ COVA
El festival d’enguany és un homenatge a dues icones dels anys noranta: 
Christina Aguilera i Britney Spears. Les dues cantants són referents de 
la comunitat LGBTIQ+.

Plaça de Miquel Bosch
23.00 h DJ JOHAN LUNA 
DJ Johan Luna et farà vibrar amb els èxits del moment i els de tota la 
vida. 
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 ESPAI JOVE DE FESTA MAJOR 

Parc de can Badell
19.00 h HIP HOP BIGUES 2022
Es tracta d’un seguit d’activitats relacionades amb el gènere musical 
del hip hop. L’acte començarà amb unes batalles de galls, continuarà 
amb concerts de rap i clourà amb un discjòquei. Durant la jornada 
també hi haurà exhibició de grafit. Amb la col·laboració de Big Fai 
Lírica.
Activitat dels Pressupostos Participatius de Joventut del 2022.

 DIVENDRES 1 DE JULIOL 
Teatre Auditori Polivalent
18.00 h LA CAIXA MÀGICA DEL GRIPAU
Una caixa apareix damunt de l’escenari. A dins hi ha un seguit de 
records que els gripaus ens aniran aniran mostrant a través de 
cançons, danses i jocs. Espectacle adreçat als infants d’1 a 3 anys a 
càrrec de la companyia el Gripau Blau.

Plaça de Miquel Bosch
20.30 h CONCERT DEL GRUP LOCAL T-NUE
T-NUE és un grup musical de temes propis del Vallès Oriental. La seva 
proposta musical és fresca i per a tots els públics. Des del pop-rock, 
soul, reggae, passant pel hip-hop i els ritmes balcànics.

Espai 1 d’octubre
22.00 h ACTE SACRAMENTAL I VERSOTS 
Heu sentit alguna vegada el ball parlat? Doncs aquest any teniu 
l’oportunitat de viure la llegenda de la nostra colla teatralitzada i amb 
foc, a més dels versots més punyents.
Hi col·labora el Ball de diables de Bigues i Riells del Fai.
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Tot seguit, BATEIG DE FOC
Per primera vegada, el Ball de diables de Bigues i Riells del Fai 
organitza un bateig de foc. Vine amb roba que et protegeixi del foc i ells 
et regalaran el barret de palla. Els menors de 12 anys hauran d’anar 
acompanyats d’una persona adulta.

Plaça de Miquel Bosch
23.30 h TXABI FRANQUESA PRESENTA PARLANT AMB FRANQUESA 
El monologuista barceloní Txabi Franquesa farà riure els assistents 
durant més d’una hora amb els seu humor per a tots els públics. A 
Parlant amb Franquesa hi trobaràs humor, humor i bàsicament humor i 
música!

Plaça de Miquel Bosch
1.30 h DJ MIQUI PUIG
Miqui Puig  va començar amb els plats i 
després va fer el salt als escenaris, va ser 
fan abans que artista i això es nota en la 
seva manera de punxar. Puig ens farà ballar 
fins a la matinada amb la seva balsàmica 
sessió de música de ball sense límit. 
Des del northen soul més brillant, passant 
per l’efectista tecno-pop, sense oblidar-se 
dels clàssics de les guitarres elèctriques. 
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 ESPAI JOVE DE FESTA MAJOR 
Parc de can Badell
23.30 h FIGA FLAWAS 
Figa Flawas és un grup de música català originari de Valls que combina 
sons llatins i reggaeton amb sons més urbans. L’estiu del 2020 van 
publicar el seu primer single, en el qual apostaven pel reggaeton en 
català i lletres plenament estivals. Són als escenaris des del 2021, 
compartint cartell amb grups com Zoo, la Pegatina i Stay Homas, entre 
d’altres.
Amb la col·laboració del Col·lectiu JB.

Parc de can Badell
00.30 h SIXTUS
Sixtus és un grup musical català de rock, ska, reggae i punk. Originari 
d’Osona, està especialment centrat en versions dels èxits de la música 
catalana. Sixtus està considerat un dels grups de versions amb més 
projecció dels Països Catalans atesa la seva interacció amb el públic 
juvenil i un repertori de tarannà innovador amb temes musicals 
consolidats.
Amb la col·laboració del Col·lectiu JB.

Parc de can Badell
2.30 h DJ K-ZU
K-ZU és un dels discjòqueis de referència 
de Girona. Les seves sessions plenes 
d’energia i bon rotllo l’han portat a actuar 
a les millors sales de la ciutat i per tot 
Catalunya. 
Amb la col·laboració del Col·lectiu JB.
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 ESPAI JOVE DE FESTA MAJOR 
Espai jove de Festa Major
De 23.30 a 5.00 h PUNT LILA I LGTBIQ+ DE LA FESTA MAJOR DE 
BIGUES
Aquest espai té com a objectiu conscienciar la població sobre les 
desigualtats existents en matèria de gènere en ambients festius. També 
vol atendre les víctimes d’agressions sexistes i mediar en conflictes per 
garantir una Festa Major segura per a tothom. 

Espai jove de Festa Major
De 23.30 a 5.00 h ESTAND EN COL·LABORACIÓ AMB EL PLA DE 
PREVENCIÓ DE DROGUES DE LA VALL DEL TENES (PPD)

 DISSABTE 2 DE JULIOL 
Teatre Auditori Polivalent
12.00 h TALLER DE CANT CORAL
Viu un assaig de cant coral organitzat per la Coral l’Amarant. Només cal 
que tinguis ganes de passar-t’ho bé tot cantant.

Centre Cívic i Cultural El Rieral
17.00 h TALLERS PER LA MAINADA 
A càrrec de la Comissió de la Festa Major de Bigues.

Teatre Auditori Polivalent
18.00 h GRUP D’ANIMACIÓ INFANTIL: LA BELLUGA 
La Belluga és un grup d’animació infantil que neix l’abril de l’any 2007 
amb la il·lusió de convertir els teatres, els carrers i les places en espais 
d’alegria i felicitat. Infants i adults podran gaudir del seu nou disc Paura, 
amb més vents i percussió. Una rumba per ballar en família.
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Plaça de Miquel Bosch i rodalies
20.30h LA PICCOLA ORQUESTRA
Uns divertits músics de carrer formen 
una peculiar txaranga carregada de 
ritme i bon humor. La seva posada 
en escena és plena de simpatia: els 
músics desfilen a pas lleuger i sense 
descans sota la batuta d’un esbojarrat 
director que interactua amb el públic. 
Amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya

Davant del Centre Cívic i Cultural El Rieral
22.00 h CORREFOC 
El Ball de diables de Bigues i Riells del Fai tornarà a cremar els carrers 
del poble! Diables petits i grans ompliran de pólvora la festa!

Recorregut: des de davant del Centre Cívic i Cultural El Rieral fins a la 
cruïlla del carrer d’Anna amb el carrer del Camí de la Torre i viceversa.

Tot seguit,
BALL DE LA LLOBA
La Lloba de la Madella farà el seu ball més solemne. Ajuda els diables 
amb les bengales per marcar que arriba la seva hora!

Plaça de Miquel Bosch
23.30 h MARABUNTA 
DE GUILLEM ALBÀ & LA 
MARABUNTA
MARABUNTA és bogeria, 
descontrol amb classe. 
No voler despentinar-
se i acabar perdent els 
pantalons, però amb 
un somriure a la cara. 
Aquest espectacle és l’exitós treball de Guillem Albà & La Marabunta. 
Un xou de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor música en 
directe.
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Plaça de Miquel Bosch
1.30 h GRUP DE VERSIONS: DALTON BANG
Els Dalton Bang tenen l’objectiu d’assaltar tots els pobles i ciutats de 
Catalunya per a deixar-ne la població exhausta de festa. Aquesta colla 
de músics en recerca i captura us captivaran el cor a base de bona 
música, que va des dels hits dels anys 70, passant per la patxanga i les 
cançons més actuals de l’escena cultural del país.

 ESPAI JOVE DE FESTA MAJOR 

Parc de can Badell
23.00 h DJ LUPITA
Lupita és una discjòquei que transita 
dels anys 80 fins a l’actualitat combinant 
l’analògic amb el digital, la música d’ara 
amb la d’abans. Amb la col·laboració del 
Col·lectiu JB.

Parc de can Badell
00.00 h WATEKE
Un equip jove però experimentat que ha 
actuat al costat d’artistes com Oques Grasses, Catarres, Doctor Prats, 
El Nen de la Hipoteca, Mojinos Escozíos, Hotel Cochambre, Valira, etc. 
En la seva festa sonen tots els èxits del moment juntament amb les 
cançons que no hi poden faltar. Amb la col·laboració del Col·lectiu JB.



27

Parc de can Badell
4.00 h DJ HITA DE PAWLA
Pawla ha estudiat a l’Escola de Producció 
Musical Sonopro, formant-se com a 
discjòquei professional. El seu estil és la 
música electrònica, especialment el tech 
house i el techno. Amb la col·laboració del 
Col·lectiu JB.

Espai jove de Festa Major
De 23.30 a 5.00 h PUNT LILA I LGTBIQ+ DE 
LA FESTA MAJOR DE BIGUES
Aquest espai té com a objectiu conscienciar 
la població sobre les desigualtats existents en matèria de gènere en 
ambients festius. També vol atendre les víctimes d’agressions sexistes i 
mediar en conflictes per garantir una Festa Major segura per a tothom. 

 DIUMENGE 3 DE JULIOL 
Espai Jove L@ Cova
D’11.00 a 13.30 h CIRCUIT D’ESCALÈXTRIC I EXPOSICIÓ DE LA 
COL·LECCIÓ DE COTXES D’ESCALÈXTRIC EXIN DE MIQUEL BATLLES 
Vine a pilotar els bòlids d’aquest mític joc pel circuit i admirar una 
col·lecció única de cotxes d’escalèxtric.

Parc de Can Badell
D’11.00 a 13.30 h EXHIBICIÓ DE COTXE RC CRAWLERS
Porta el teu crawler i prova el mini circuit creat per a l’ocasió.
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Teatre Auditori Polivalent
12.30 h CONCERT VERMUT DE JAZZ AMB GERARD NIETO I 
ORGAN-IZING XL
Proposta musical dedicada a homenatjar el so clàssic d’orgue trio, amb 
orgue, guitarra i bateria. Vine a gaudir de la música més popular dels 
anys 50 i 70. Els artistes prenen com a referència músics com Jimmy 
Smith, Jack Mc Duff, Akiko Tsuruga i Joey DeFrancesco.
En aquesta ocasió el grup incorpora una secció de tres vents per  donar 
encara més energia i color a la proposta.
Gerard Nieto (orgue), Kike Angulo (guitarra), Ramón Ángel Rey (bateria), 
Ivó Oller (trompeta), Nil Villà (saxo alt) i Artem Zhulyev (saxo tenor). Amb 
la col·laboració del Grup Dones de Bigues i Riells.

Parc de Lluís Companys
17.00 h FESTA DE L’ESCUMA I GUERRA D’AIGUA 
Per a participar a la pugna d’aigua cal dur estris de casa: xeringues, 
pistoles d’aigua, cubells..., i  banyador, xancletes i tovallola.

Teatre Auditori Polivalent
17.30 h MOSTRA DE BALL DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE 
SEVILLANES DE BIGUES I RIELLS I EL GRUP DE BALL EN LÍNIA DEL 
CASAL D’AVIS EL BON CALIU I CANTADA D’HAVANERES A CÀRREC 
DEL GRUP D’HAVANERES DEL CASAL D’AVIS EL BON CALIU

Espai Jove L@ Cova
De 17.00 a 20.00 h EXPOSICIÓ DE COTXES D’ESCALÈXTRIC EXIN DE 
MIQUEL BATLLES

Cruïlla entre el carrer d’Anna Mogas i el carrer del Mig
19.00 h SARDANES A CÀRREC DE LA COBLA ORQUESTRA MARAVELLA
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Plaça de Miquel Bosch
20.30 h CONCERT AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA
El concert de la Maravella és el concert per excel·lència de la Festa 
Major.

22.00 h BALL DE GITANES 
A càrrec de les Colles del Ball de Gitanes de Bigues i Riells.

Plaça de Miquel Bosch
23.00 h BALL AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA 
Per acomiadar la Festa Major: ball de l’Orquestra Maravella amb els 
èxits de sempre i els més actuals.

 DISSABTE 9 DE JULIOL 
Teatre Auditori Polivalent
CONCERT DE FINAL DE CURS DE LA CORAL L’AMARANT

 Del  30 de juny  al 3 de juliol 
BIGUERRAQUES DE FESTA MAJOR A LA PLAÇA DE MIQUEL BOSCH
Les Biguerraques són el punt de trobada de la Festa Major, vine a 
gaudir dels vespres i de les nits a la plaça!

Cada vespre, menjars i begudes a les BIGUERRAQUES de Festa Major!
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GIMCANA DE GEOCATCHING: 
LA SARGANTANA DIANA I EL FOLLET CAPSIGRANY VAN A COMPRAR
Diana, la sargantana de SingularMents és feliç perquè l’any passat, gràcies a 
tots vosaltres, va trobar la seva cua perduda. D’aquella aventura va sortir una 
unió Singular: la Diana i en Capsigrany, que se’n van anar a viure junts.
Ments Singulars com la d’una sargantana i un follet han tingut la capacitat 
d’adaptar-se, amb les seves virtuts i les seves mancances i, sobretot, amb 
l’ajuda d’aquest poble meravellós. Ara bé, la seva mida petita els ha impedit 
poder descobrir tots els comerços de Bigues i Riells del Fai i ara han de fer la 
compra.
És per això que us demanen ajuda un cop més i us conviden a participar en la 
recerca dels comerços per poder fer una compra completa.
Us animem a seguir les pistes per completar el joc i us recomanem participar-
hi amb un equip familiar, però això és decisió vostra!

Com podeu participar-hi ? 
Primer us heu d’inscriure a la consergeria del Centre Cívic i Cultural El Rieral 
de Bigues. Hi trobareu un codi QR. Escanegeu-lo i podreu fer la inscripció.  Al 
final de la inscripció, hi trobareu la primera pista.
Aneu seguint les pistes sense trencar-les perquè hi puguin continuar 
jugant altres persones. Cada vegada que en trobeu una, veureu un codi QR. 
Escanegeu-lo per tal que quedi constància  que el vostre equip hi ha arribat i 
continueu buscant la pista següent.
Un cop  escanegeu l’últim codi QR, si us ve de gust, feu-vos una foto i pengeu-
la a Instagram amb el hashtag #SingularMents.

Quan s’hi pot participar?
Del dilluns 27 de juny fins el dissabte 2 de juliol.

Quin és el premi?
Entre totes les persones que arribin al final de la gimcana se sortejarà un xec 
per valor de 100 euros per gastar als comerços del poble.

Quan es donarà el premi?
Just abans de començar el concert de l’Orquestra Maravella, el diumenge 3 
de juliol a les 20.30 h a la plaça de Miquel Bosch.
Us recordem que necessitareu llibreta i llapis per poder escriure el codi secret. 
També cal tenir en ment que no es tracta d’una competició, simplement és un 
joc per a tothom.
Activitat organitzada per l’Associació Singularments, amb la col·laboració de 
BIRCA.
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SEGURETAT I ALTRES NORMES A TENIR EN 
COMPTE PER LES ACTIVITATS DE FOC 
Per als participants
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues, i pantalons 
llargs.
• Portar un barret que cobreixi el cap i un mocador de cotó que tapi el 
clatell.
• Protegir-se els ulls.
• Portar calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les 
explosions pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars. Cal utilitzar 
únicament els productes preparats per l’organització.
• Respectar les figures de foc, els portadors i els músics.
Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni 
fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentar-se dels punts d’assistència sanitària  abans de l’inici del 
recorregut del correfoc.
• En el cas de patir cremades, cal dirigir-se immediatament als punts 
d’assistència sanitària.
• En cas de perill, cal seguir les instruccions dels diables.

Per al veïnat i el comerç
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o les persianes dels edificis que en 
tinguin.
• Protegir els vidres de finestres, portes i aparadors amb cartrons 
gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc, ja que 
suposa un perill.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas 
dels actors, organitzadors i participants al correfoc.


