
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CERCAVILA DE 

FOC INFANTIL DEL DIA 12 D’OCTUBRE DE 2016 

Com cada any, en motiu de la Festa del Most del nostre poble, se celebrarà la ja tradicional Pujada del Ruc petit al 

campanar. Prèviament a la Pujada del Ruc petit s’organitza una cercavila infantil on els nens i nenes poden 

participar-hi com a diables. 

Degut a la normativa d’espectacles de foc, que procura per la seguretat dels participants i el públic en els espectacles 

de foc tots els participants d’aquest espectacle de foc s’han d’inscriure prèviament presentant una autorització de 

la persona que es fa responsable de la seva participació en l’acte, aquesta la podeu lliurar del 5 al 10 d’octubre a 

l’Ajuntament de la Granada. Els dies 5, 6 i 7 d’octubre només es podran inscriure nens i nenes de la Granada, els 

dies 7 i 10 tots fins a esgotar el nombre de places disponibles. 
 

Us adjuntem l’autorització, que s’haurà de retornar, degudament completada pel pare, mare o tutor del menor. 

 

Jo,__________________________________________________________amb DNI núm._______________, 

major d’edat i en plenes facultats, sóc coneixedor dels riscos que comporta la utilització dels articles 

pirotècnics que s’utilitzen durant la festa de la CERCAVILA I PUJADA AL CAMPANAR DEL RUC PETIT DE LA 

GRANADA, que tindrà lloc el dia 12 d’octubre de 2016, i n’assumeixo el risc, deixant participar activament 

en la festa a: 

_________________________________________________________amb DNI núm.__________________, 

que viu a la població de _______________________________________i té______________________anys. 

Vull que participi en el correfoc portant:         carretilles amb tro final       carretilles sense tro final 

          SIGNATURA:  

 

 

 

Comprometent-me a que el menor que participarà en l’acte vagi equipat amb: 
 

 

- Roba de coto de màniga i camal llarg.  

- Sabates tancades i mitjons de cotó. 

- Guants de cotó o cuir, NO de goma. 

- Capa amb caputxa, de roba de sac o similar resistència al foc. 

- Forca preparada per portar carretilles (amb element que eviti la sortida de les carretilles de manera 

fiable, i amb la llargària de mànec suficient per ser agafada amb seguretat). 

- Ulleres de protecció, quan més tancades millor, que evitin l’entrada de guspires als ulls. 
 

NOMÉS INSCRIPCIONS ANTICIPADES. NO S’ACCEPTARAN EL MATEIX DIA. 

 Els adults responsables de cada grup de foc donaran les instruccions necessàries per minimitzar riscos 

MITJA HORA ABANS DE L’INICI DE LA CERCAVILA (5 de la tarda – Casa de Cultura). És imprescindible el 

compliment de les mateixes per poder participar. 

 


