FESTA MAJOR CONFINADA MAIG 2020
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
INSTRUCCIONS

Arran de la situació generada pel COVID 19, ens trobem sotmesos a l’Estat d’Alarma declarat
per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que es veurà prorrogat fins el proper dia 24 de maig
de 2020. Actualment ens troben en la FASE 0 del procés de desconfinament progressiu, on
s’han alleugerit algunes mesures però de forma molt limitada
En tot cas i, d’acord amb l’art. 10, apartat 5, del RD 463/2020, de 14 de març, han quedat
suspeses les festes populars. Aquesta situació es manté en l’actualitat.
Per això, aquest any, no podem celebrar la FESTA MAJOR DE MAIG, prevista dels dies 8 a 10
de maig com havíem preparat.
No obstant s’ha volgut organitzar, per mantenir un caire festiu adreçat a tots els veïns, en el
marc d’aquest confinament, uns CASTELLS DE FOCS ARTIFICALS DES DEL BALCO, que
es faran els dies 8 i 10 de maig.
Per garantir que aquests actes es duen a terme amb estricte compliment de les mesures de
seguretat que els hi són pròpies i, molt especialment, les mesures sanitàries que s’han de
respectar per evitar la propagació del COVID 19, s’han establert aquestes instruccions
demanant que siguin escrupolosament seguides per tots els veïns i veïnes.

1. INFORMACIO GENERAL

Actuació. Castell de focs artificials
Dies. 08/05/2020 i 10/05/2020
Hora. 21.30
Durada. 45 minuts, cada actuació. Inclou muntatge, espectacle i desmuntatge.
Lloc. Terrassa invertida de l’Ajuntament d’Alcoletge. C. Sitjar, 2.
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2. MESURES DE SEGURETAT
L’ Ajuntament d’Alcoletge, amb assessorament de l’empresa de pirotècnica
encarregada de l’actuació assenyalarà el perímetre de protecció necessari, tancant si
s’escau, temporalment, des de 30 minuts abans i fins després de l’actuació, els
accessos principals a la zona de l’espectacle. Aquests tancament es faran amb
tanques i cinta separadora. També es col·locaran, si s’escau, cartells de
senyalització excepcional.
Aquestes zones afectaran al carrer Sitjar, plaça Sitjar, carrer Bassa Bovera i carrer
Nou.
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S’aconsella que aquells habitatges o locals que es trobin més pròxims a la zona
d’actuació, no obrin les portes de finestres i balcons ni hi surtin, recomanant també
abaixar persianes, per evitar possibles danys en cas de desviació de la trajectòria
d’algun element pirotècnic.
Durant el temps de l’espectacle i un marge de 30 minuts anterior i posterior a
l’espectacle quedaran, per tant, restringits els accessos tant a peu com amb vehicle
per aquesta zona. Es prega, també que es retirin els vehicles que prèviament
poguessin restar-hi estacionats.
Transcorreguts els 30 minuts des de la fi de cada espectacle, l’accés per a vianants i
vehicles restarà totalment establert.
El personal municipal ( brigada i vigilant municipal ) donarà compliment a les
mesures acordades.

3. RECORDATORIS I RECOMANACIONS IMPORTANTS.
1. Recordem que estem en situació d’ESTAT D’ALARMA. Fase 0 dels
desconfinament progressiu.
2. Els actes programats per l’Ajuntament com a actes de la Festa Major confinada,
NO ESTAN PREVISTOS COM A ACTES DE CONCURRECIA
PÚBLICA, ja que no estan permeses trobades de grups de persones i, sempre
s’ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre persones i utilitzar,
sempre que sigui possible, guants i mascaretes, per evitar el risc de contagi.
3. Per tot això i, des de l’Ajuntament d’Alcoletge, es DEMANA que tots els actes
programats es gaudeixin pels veïns i veïnes d’Alcoletge, des dels seus
balcons i terrasses i s’abstinguin de sortir al carrer mentre duri la seva
realització. Tot això per evitar que es puguin formar grups de persones
prohibits, amb el risc per a la salut que això suposa i el perill de sancions
econòmics que, aquests fets, poden comportar.
4. L’Ajuntament sol·licitarà l’assistència dels cossos de mossos d’esquadra, per
garantir el compliment d’aquestes mesures i qualsevol altra imposada per
l’actual per l’ESTAT D’ALARMA.
5. Preguem que atengueu aquestes peticions i un agraïm la vostra col·laboració en
aquesta situació tant excepcional.
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BONA FESTA MAJOR MAIG 2020
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