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Qüestions generals: 

 

1. Recordeu la importància que totes les persones participants de la comparsa 

coneguin el recorregut, les vies d’evacuació, la ubicació dels elements sanitaris 

i de control. Feu difusió d’aquestes indicacions a totes les persones participants 

del vostre grup. 

 

2. En cas de qualsevol dubte, emergència o accident, adreceu-vos ràpidament a 

qualsevol membre de la Policia Local o voluntariat de Protecció Civil repartits 

per tot el recorregut. També us podeu posar en contacte amb Àngel Hom 

636497830 i Toni Alujas  680589495. 

 

3. Si teniu alguna indisposició, adreceu-vos al punt d’assistència més proper. 

 

4. Respecteu l’espai entre comparses i en cas d’emergència facilitar el pas. 

 

5. Respecteu en tot moment les mesures de seguretat i salut vigents dictades 

pel PROCICAT per contenir l’evolució de la pandèmia de la covid-19. 

 

6. No porteu ampolles, gots ni elements de vidre o materials que puguin pro-

duir talls, contusions, cremades, etc. 

 

7. Queda prohibida la utilització de materials que puguin suposar un perill: piro-

tècnia, elements amb flama, líquids inflamables, guspires, sobrecàrregues 

elèctriques, etc. 

 

8. Resta prohibit el llançament de cap objecte o líquid cap al públic assistent 

excepte confeti.  Aquests s’han de llençar fent paràbola per evitar impactes 

directes. 

 

9. No llenceu objectes, envasos ni deixalles pel carrer. Guardeu-los i els llenceu 

en el contenidor corresponent més proper. 

 

10. La música que es difongui a la rua de carnaval de Vilafranca del Pe-

nedès per les carrosses i comparses participants no pot contenir lle-

tres d’estereotips masclistes i han de fomentar el respecte vers les 

dones. 
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11. En el cas que la vostra comparsa porti carrossa o qualsevol estructura mòbil: 

 

a. Cal que personal de la mateixa comparsa vagi en tot moment a banda i 

banda de la carrossa i indiqui a qui la condueix qualsevol incidència o 

maniobra que hagi de fer. Aquestes persones són les encarregades de no 

deixar acostar el públic a la carrossa. En cas d’aglomeració de persones 

caldrà disposar de persones al davant del vehicle per obrir pas. 

 

b. Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que 

funcionin correctament. 

 

c. No manipuleu cap tipus d’element elèctric per al qual no tingueu autorit-

zació. 

 

d. Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques. 

 

e. Disposeu de, com a mínim, un extintor i ubiqueu-lo en llocs de fàcil 

accés, per poder apagar qualsevol conat d’incendi. 

 

f. Si hi ha un incendi, talleu el subministrament elèctric immediatament. 

 

g. Eviteu que a la plataforma hi hagi moltes persones pel risc de caiguda. Cal 

que hi hagi una tanca o element de protecció amb prou alçada per evitar 

caigudes, sobretot a la part davantera i laterals. 

 

h. Queda prohibit, a qui condueix els vehicles, ingerir begudes alcohòliques. 

Tampoc està permès que participin directament de la celebració amb dis-

traccions, llençant confeti, caramels, etc. 

 

i. A les carrosses ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador 

(com s’apaga) i també que conegui l’ús dels extintors. 

 

j. Està totalment prohibit fer càrregues de combustible amb els generadors 

en marxa i en carrers estrets. Cal que hi hagi algun acompanyant al costat 

amb un extintor. 

 

k. El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-los en 

zones ventilades, lluny de focus de calor. 
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l. En el cas d’emergència: mostreu calma, aviseu les autoritats i atureu la 

música de les carrosses per evitar confusió. 

 

m. No us apropeu al públic ni als edificis per evitar accidents. 

 

n. Si hi ha vent, elimineu qualsevol objecte o decoració que es pugui despren-

dre, trencar o desmuntar amb relativa facilitat i reforceu tots els altres 

elements. En cas de vent fort quedarà prohibida la sortida de carrosses, 

ni qualsevol decoració que pugui produir danys. 

 

o. La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de complir 

la normativa vigent. 

 

p. Tots els vehicles han de funcionar correctament i disposar de les conse-

qüents legalitzacions al dia. Qui condueix ha de tenir els permisos vigents. 

 

q. En el cas de portar focus de llum, generadors o altres elements que es 

puguin escalfar, caldrà tenir cura de tenir-los separats d’elements de roba, 

plàstic o cap element combustible. La zona ha de quedar lliure d’aquests 

materials. Netegeu-ho periòdicament de confeti o papers que pugin caure 

durant la rua. 

 

r. Caldrà donar compliment al Decret llei 2/2008 de protecció d’animals. 
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