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 Informeu-vos bé dels llocs per a on ha de passar la cavalcada i seguiu les recomanacions 

dels organitzadors i del personal de seguretat i de Protecció Civil.  

 Si el fred és intens protegiu als nens utilitzant bufanda o mocador per no respirar 

directament l’aire fred als pulmons. També és important que en general porteu roba 

còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores.  

 Si aneu amb menors d’edat porteu-los de la mà. Expliqueu als menors quins són els riscos 

i com han d’actuar.  

 Si us trobeu un menor perdut acompanyeu-lo immediatament a la policia local o al 

personal de seguretat.  

 Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics 

prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un 

lloc visible per si es perden.  

 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.  

 No parleu ni feu senyals que puguin distreure ni al personal de seguretat, ni als 

acompanyants a peu de les carrosses, ni als seus conductors, a excepció de que es tracti 

d’un accident o emergència.  

 No us acosteu mai a les carrosses, ni intenteu pujar-hi quan estiguin en marxa.  

 No aneu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas entre carrosses us podeu 

distreure al pas de les següents carrosses.  

 No creueu entre les carrosses ni us acosteu quan estiguin en marxa. 

 No agafeu caramels sota les carrosses o molt a prop d’elles, o dels altres vehicles, o dels 

cavalls encara que estiguin aturats.  
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 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 al personal de seguretat.  

 

En cas d’emergència  

 

 Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència.  

 Tingueu molta cura dels menors i les persones amb discapacitats.  

 Dirigiu-vos fora del acte pels carrers més propers sense aturar-vos. En cap cas torneu 

enrere.  

 Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt 

perilloses per a la gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades.  

 Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne 

els serveis d’emergència.  

 En cas d'emergència informeu immediatament al personal de seguretat i si cal 

truqueu al 112.  


