PRECAUCIONS I RECOMANACIONS PER A LA
SEGURETAT DURANT LA CAVALCADA DE REIS
Durant l’acte:
• Seguiu sempre les instruccions del personal de seguretat i de l’organització.
• Recordeu que els principals riscos són el pas de les carrosses i tenir un accident per
haver-se enfilat en algun objecte com ara contenidors, semàfors, senyals... No ho feu
mai.
• Actueu sempre amb sentit comú. Durant la cavalcada, no us poseu en risc ni
exposeu els vostres fills a un possible accident.
• Respecteu la senyalització de seguretat del pas de carrosses.
• Quedeu-vos sempre darrere les tanques o la senyalització de seguretat del pas de
carrosses i si no n’hi ha, la línia de seguretat són sempre les voreres.
• No parleu ni feu senyals que puguin distreure ni el personal de seguretat ni els
acompanyants a peu de les carrosses o els seus conductors, a excepció que es tracti
d’un accident o una emergència.
• No us acosteu mai a les carrosses per donar la vostra carta. Les cartes es poden
entregar a la furgoneta d’inici, Correu Postal, o, els dies previs, a la Fàbrica dels
Somnis. Si no, també es pot fer un cop acabi la cavalcada, a la plaça de l’Església,
durant la recollida de cartes.
• No aneu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas entre carrosses. Us
podeu distreure del pas de les següents carrosses.
• Porteu els infants preferentment agafats de la mà o a coll. Eviteu portar carros i
identifiqueu-los amb algun telèfon de contacte per si es perden.
• No creueu entre les carrosses ni us acosteu quan estiguin en marxa o fent càrrega de
combustible. Ni tan sols les famílies dels mateixos patges.
• No agafeu caramels de sota les carrosses o molt a prop d’elles, encara que estiguin
aturades.
• No llenceu caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses ni a la
gent que està mirant la cavalcada.
• En cas de detectar alguna incidència, informeu immediatament el personal de
seguretat o organització, i, si cal, truqueu al 112.

