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EN ESPECTACLES PIROTÈCNICS

Respecta la distància de seguretat. Situa't darrere de les 
tanques que la delimiten.
Per a evitar lesions d'oïda, roman amb la boca oberta 
durant les mascletades.
Protegeix-te de la caiguda d'objectes i restes de 
l'espectacle.
No accedisques al recinte de seguretat encara que haja 
acabat l'espectacle.
Evita estacionar el teu vehicle en el lloc dels actes i carrers 
pròxims, podria resultar un obstacle en cas d'evacuació.
Segueix les indicacions del personal de seguretat.

ABANS I DURANT 

Des de febrer de 2013 l'Ajuntament d'Alacant exerceix, en matèria 
de Protecció Civil, les competències que li atribueixen en el seu 
article 14 la llei 13/2010 de la Generalitat a través del Departament 
Tècnic de Protecció Civil i Gestió d'Emergències creat a aquest 
efecte.
En aquest marc legislatiu, s'elaboren els plans territorials i 
d'actuació davant dels riscos concrets del municipi, essent la 
informació i la divulgació d'aquests riscos un element necessari en 
matèria de prevenció i protecció a la població.
El coneixement dels riscos i de les mesures d'autoprotecció a 
adoptar per part dels ciutadans davant d'aquests, no sols millora la 
seua pròpia protecció sinó que també, afavoreix la resposta dels 
serveis de protecció civil en aquestes emergències.
L'Ajuntament a elaborat aquest document a fi de donar difusió a tals 
mesures d'autoprotecció social.

AGLOMERaCIONS
Protegeix-te davant 

www.112cv.es

 emergencias.alicante.es

www.aemet.es

www.dgtinfo.es
SOL·LICITA MÉS 
INFORMACIÓ:



ABANS I DURANT 
SI ES TRACTA D'UNA ROMERIA

Si vas de romeria fes-ho amb roba adequada, de color 
clar, amb sabates o esportius còmodes i no oblides portar 
suèter i paraigua.
No t'introduïsques en llocs solitaris ni foscos.
No consumisques begudes alcohòliques, durant la 
caminada.
No portes objectes valuosos de manera visible com: joies, 
cadenes, polseres ja que aquest tipus d'objectes són 
atractius per als delinqüents.
Si observes a persones amb arma blanca o de foc, 
denuncia'ls davant un oficial uniformat de la Força Pública 
o al 112.
És important viatjar en hores primerenques per a facilitar 
el retorn.
Si et sents malament atura't i dirigeix-te a un efectiu de la 
Força Pública o a personal de Protecció Civil o Creu Roja.
Procura realitzar la caminada en grups.
Evita acudir a caixers automàtics durant la caminada, si 
ho fas veu acompanyat i no deixes el comprovant de la 
teua transacció.
Si vas en el teu vehicle, estaciona'l en un lloc segur.

 

Para atenció i segueix les indicacions oficials emeses per les 
autoritats.

Si es tracta d'una desfilada, informa't bé de l'itinerari.

Ves a peu o empra el transport públic amb la finalitat de 
millorar la mobilitat i evitar el col·lapse del trànsit.

En els teus desplaçaments a peu utilitza els passos i zones 
habilitades per a travessar els carrers.

En l'ús del Tram, no t'aproximes al llindar de l'andana ni 
obstaculitzes recorreguts d'evacuació o eixides 
d'emergència. No intentes entrar o eixir dels vagons 
després del senyal acústic de tancament de portes.

Si et desplaces amb el teu vehicle, no estaciones en doble 
fila, respecta la senyalització, guals, voreres i altres zones 
per als vianants.

Si aneu en grup, és convenient fixar un punt de referència 
per a trobar-vos en cas de separar-vos.

Para especial atenció a menors, porta'ls de la mà o en 
braços. Si utilitzes el carro, assegura-li bé al mateix.

Porta la documentació amb tu, xiquets i persones amb 
discapacitats és convenient que porten damunt en lloc 
visible, el seu nom, adreça i telèfon dels pares o tutors. En 
cas d'extraviament telefona immediatament al 112.

Si tingueres la sensació de trobar-te atrapat o atabalat pel 
públic, cerca una ubicació alternativa.

Vés amb compte amb els teus objectes personals.

No te'n puges a baranes, reixes, mobiliari urbà o altres 
elements que puguen resultar perillosos.

En cas de desfilada no superes el límit que determina el 
clos. Està prohibit.

Respecta als ciutadans que al costat de tu gaudeixen de la 
desfilada.

En cas d'emergència
Si necessites atenció sanitària dirigeix-te als agents de 
l'autoritat o components de l'organització.
Davant qualsevol situació d'emergència, mantingues la calma, 
telefona al 112.
Si reps indicacions d'eixir, desplaçar-te o abandonar una zona 
per part dels agents de l'autoritat, fes-ho, evita córrer, cridar o 
espentar a altres persones, no tornes arrere.

Mantingues una actitud cordial i educada.
Atén les indicacions dels components de l'organització i els 
agents de l'autoritat.
Finalitzat l'esdeveniment, abandona el lloc de forma ordenada.
En cas de ser víctima d'algun fet delictiu no oposes resistència ni 
t'enfrontes al delinqüent, telefona al 112, observa amb 
tranquil·litat les seues característiques físiques i altres senyals 
perquè la policia ho trobe amb facilitat.

AGLOMERACIONS


