
Consells de Protecció Civil per una rua de Carnestoltes segura 

Dissabte, 25 de febrer se celebra a Barberà del Vallès la Rua de Carnestoltes, una 
de les celebracions anuals que compta amb una de les afluències més massives de 
persones, i especialment de menors d'edat. Per això, el departament de Protecció Civil 
de l'Ajuntament de Barberà recomana a la ciutadania i als organitzadors prendre certes 
mesures bàsiques d’autoprotecció per minimitzar els riscos i poder gaudir amb 
seguretat de la festa.  

 

Recordeu aquests consells:  

Abans i durant la celebració rua de Carnestoltes 

• Abans d’anar-hi cal que totes les persones estiguin atentes a les informacions 
oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, així com les que 
apareguin als mitjans de comunicació. 

• Cal estar atentes de les indicacions del personal de seguretat.  

• Si esteu acompanyades o en grup, acordeu un punt de referència on tornar-
vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu. 

• Si aneu amb infants porteu-los a coll o de la mà. Estigueu pendents de la gent 
gran i de les persones amb impediments.  

• Porteu la documentació a sobre. En el cas dels infants, gent gran i persones 
amb discapacitats psíquiques cal preparar una fitxa amb les seves dades i un 
telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden.  

• No es pot envair l’espai destinat a l’itinerari de la rua de Carnestoltes al seu 
transcurs.  

• No es pot llençar cap caramel a cap persona.  

• No pugeu a les baranes, reixes o d’altres elements inestables que puguin ser 
perillosos. 

• Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada.  

 

En cas d’emergència  

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

• Eviteu cridar, córrer o empènyer a altres persones, ja que podríeu provocar 
situacions molt perilloses per a la gran quantitat de ciutadania que n’hi ha 
concentrades. 

• En cas d'emergència, aviseu a les persones responsables de la seguretat i 
truqueu al 112 .  

 
Barberà del Vallès, 22 de febrer de 2017 


