
segona tempesta

f e s t a  d e l  f o c  i  l ’ a i g u a

consells per a una bona festa

termaliot 
Cal que els accessos a la zona d’actuació 
estiguin lliures per facilitar el pas de les 
BRUIXES perquè puguin evolucionar i 
ballar amb les bosses de foc.

tabalers 
Per la part superior de la zona d’actuació 
sortiran els TABALERS i el PAL·LI. Cal que hi 
hagi silenci i espai perquè puguin avançar 
cap al centre de la zona d’actuació.

invocació 
Un cop hagi començat la música, podreu  
passar per sota el PAL·LI, i fer el recorregut 
de l’escenari dels músics cap a baix, creant 
un flux de moviment sense crear taps a 
l’interior.

bram de la quimera 
La GODRA, bèstia de foc, sortirà del centre 
de la zona d’actuació, entre els escenaris 
de Tabalers i VOTV. Cal fer un passadís per 
facilitar-li l’entrada i espai perquè pugui 
ballar amb seguretat.

ceptre de foc 
El CEPTRE DE FOC i els diables evolucionen 
girant en sentit antihorari. Cal girar en el 
mateix sentit antihorari al seu voltant, 
igual que fan els DIABLES, per millorar-ne la 
mobilitat i facilitar que el fum del CEPTRE 
pugi amunt per afavorir la respiració del 
portador.

primera tempesta

tercera tempesta

orgia d’aigua i foc 
Per tal d’assegurar un alt ritme de foc,
cal respectar les figures de foc, els 
portadors i ajudants, foguers, saquers  
i músics. No n’obstaculitzeu el pas ni 
l’activitat.

repicó

En cas que s’encengui una bengala verda, voldrà dir 
que hi ha hagut algun incident i la festa s’aturarà. 

Seguiu a cada moment les indicacions dels  
diables i del personal de seguretat.

el salt de les bruixes 
Les BRUIXES evolucionen i ballen  
amb les escombres. Cal facilitar  
la sortida del LLUCIFER i la DIABLESSA.
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pavelló les 
cremades

pl. de saint  
paul les dax

escenari

camp de 
futbol

zona 

esportiva  

les cremades
mesures de seguretat

•  Per gaudir de la festa amb seguretat, no es 
 permet l’entrada d’objectes voluminosos  
(bicicletes, patinets, cotxets, etc.) ni contun- 
dents (ampolles, llaunes, etc.). A més reco- 
manem no accedir al recinte-hi amb motxilles.  
Hi ha servei de guarda-roba i guarda-bicis a la  
porta d’accés al camp de futbol (plaça de Taunusstein).

•  Per participar de la festa del foc i l’aigua, porteu roba de cotó, 
amb mànigues, pantalons llargs i calçat adequat. Eviteu roba 
de teixit sintètic.

•  Us recomanem que porteu un barret que cobreixi tot el cap  
i tapeu-vos el clatell amb un mocador de cotó o una caputxa.

•  Cal que us protegiu els ulls i tingueu cura de tapar-vos les 
orelles per disminuir el soroll de les explosions pirotècniques.

•  Seguiu a cada moment les indicacions dels Diables o dels 
serveis d’ordre públic i de sanitat.

•  No agafeu, no estireu ni destorbeu cap membre del Ball  
de Diables. Podrien caure amb pirotècnia encesa.

•  No es permet portar productes pirotècnics particulars.

•  No es permet l’accés a la “zona de seguretat” a per- 
sones alienes al Ball de Diables sense autorització.

•  No es permet entrar al recinte ampolles o gots  
de vidre, ja que es poden trencar i causar ferides.

•  En cas de cremades o lesions, dirigiu-vos immediatament  
als punts d’assistència sanitària o bé a l’hospital de campanya 
ubicat a la plaça de Sant Paul les Dax.

•  En cas d’emergència que requereixi l’evacuació de l’espai, 
mantingueu la calma i dueu a terme l’evacuació per les 
sortides naturals del recinte.

•  Hi ha prou temps entre les danses d’aigua i les de foc per sortir 
de la zona d’actuació. Si algú no es vol cremar, no cal córrer!

•  Hi ha un punt d’infants perduts ubicat a l’entrada del recinte 
(plaça Taunusstein).

•  En cas d’agressió sexista, hi ha un Punt Lila ubicat al parc de 
Can Rius.

assistència sanitària

sortida de figures de foc

sortida / evacuació

zona de foc
zona de seguretat escenaris

pantalla
N’hi ha una altra  
al parc de Can Rius

bombers

protecció civiltrobada infants perduts
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