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Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès 
 

Consells per a l’organització de Cavalcades i/o Rues 
 
 
 

   Amb motiu de la celebració de les Cavalcades/Rues donem els següents 
consells de seguretat per a l’organització de l’activitat i d’aquesta manera per a 
prevenir els accidents i garantir al màxim la seguretat: 
 
 

En l’organització prèvia 
Retireu els obstacles de la via i prevegeu els que puguin caure durant l’acte i 
bloquejar-la. Retireu també els contenidors de brossa que puguin representar 
un obstacle, un risc si s’encenen o si algú s’hi enfila. 
 
Assegureu-vos que els assistents no puguin envair l’espai de pas de les 
carrosses (amb tanques, amb senyalització i amb informació). 
 
Senyalitzeu els punts i vies d’evacuació perquè els assistents puguin identificar-
los amb facilitat en cas d’emergència. 
 
Prevegeu les accions a fer en el cas de nens perduts. 
 
Disposeu de personal de seguretat al costat de cada carrossa per informar el 
conductor de la tractora de qualsevol incidència i evitar que el públic assistent 
s’apropi a la carrossa. 
 
Feu una revisió prèvia de tot el recorregut i assegureu-vos que l’ample i l’alçada 
de pas és suficient per a totes les carrosses que hi participen. 
 
 

Trànsit i accessos 
Els/les conductors/res han de disposar del corresponent permís de conduir per 
poder portar el vehicle, carrossa, remolc, etc... que correspongui. 
 
Durant el recorregut cal assegurar que no hi hagi trànsit de vehicles i 
preveure’n la possible sortida dels d’aparcaments privats. 
 
Cal garantir que els carrers i les vies d’accés i d’evacuació a la zona de l’acte 
permetin l’accés dels serveis d’emergència al lloc i l’evacuació si fos 
necessària. 
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Possibles afectacions 
Tingueu en compte les previsions meteorològiques i adeqüeu l’acte: 
 

- Si hi ha vent o altres condicions meteorològiques desfavorables, reforceu 
les mesures preventives i reviseu la seguretat del recorregut. 

 
- Assegureu-vos que no hi ha carrers glaçats o amb neu que impossibilitin 

el pas de les carrosses i, sobretot, l’accés dels serveis d’emergència o 
l’evacuació dels assistents en cas necessari. 

 
 

Durant l’acte 
Tots els vehicles, carrosses, remolcs, etc... han d’estar degudament protegits 
en tot el seu voltant per un perímetre de personal de l’organització per tal de 
garantir la seguretat. 
 
Cal que el personal de seguretat estigui comunicat entre ells amb equips de 
radiocomunicació o walkie–talkies, per poder donar la informació necessària o 
rebre les ordres del cap d’emergència. 
 
Respectar en tot moment la capacitat de cada carrossa i garantir la seguretat i 
protecció de les persones que les ocupen i de les que estan al voltant dintre de 
la seva àrea d’influència. 
 
No permeteu que ningú s’enfili a bastides d’obra, contenidors, tanques o 
marquesines d’autobús, pel risc de caure o que puguin fer caure aquests 
elements. 
 
Si es llancen caramels des de les carrosses, eviteu que això provoqui riscos: 
 

- S’han de llançar al més lluny possible de la carrossa per evitar 
atropellaments en cas que caiguin al pas d’aquesta i algú pugui baixar a 
la via a recollir-los. 
 

- No s’han de llançar directament cap al públic per evitar impactes al cap o 
a la cara. 
 

- Cal evitar llançar caramels als trams de recorregut on l’espai sigui molt 
reduït i l’alta concentració de persones pugui generar riscos. 
 

- Eviteu que particulars tirin caramels contra la carrossa, el personal de 
seguretat o el públic. 

 
Els/les conductors/res han de conduir el vehicle i no fer cap altre acció com tirar 
caramels o altres productes, recollir cartes, etc... Els/les conductors/res son 
responsables dels vehicles i remolcs que porten. 
 
Les cartes s’han de recollir al final de l’activitat i quan la Cavalcada/Rua ha 
finalitzat, si això no és possible s’ha de destinar personal de l’organització per 



Consells per a l’organització de Cavalcades i/o Rues 

 

2016/2017 - Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès  3/3 

recollir les cartes mentre es desenvolupa l’activitat i evitar que el públic s’apropi 
als vehicles. 
 
Per subministrar electricitat a l’enllumenat o a altres parts dels vehicles i/o de 
les carrosses es recomana no utilitzar generadors que funcionin amb 
combustibles inflamables. Si això no és possible i en el cas que es disposi de 
grups electrògens cal que es col·loquin en compartiments separats de 
l’habitacle, degudament protegits i han de disposar de la suficient autonomia 
perquè no es recarreguin de combustible mentre es realitza l’activitat. Evitar 
carregar combustible durant la realització de l’activitat. 
 
Cada vehicle, carrossa i remolc ha de disposar d’extintors suficients i adequats 
i de personal format en el seu ús. 
 
S’ha de disposar d’un servei de reparació mecànica que estigui disponible 
durant la celebració de l’activitat i pugui actuar ràpidament en el vehicle o 
carrossa que ho necessiti. 
 
S’ha de disposar d’un servei preventiu sanitari dimensionat a l’activitat i que 
pugui donar resposta en cas necessari. 
 
 
 

En cas d’emergència 
Aviseu immediatament el cap d’emergència o el 112, si és necessari. 
 
Mostreu-vos tranquils davant la població, però ferms en les decisions, i 
recomaneu l’allunyament més adequat. 
 
Assegureu-vos d’aturar el pas de carrosses fins que es restableixi la normalitat. 
 
Si disposeu de megafonia, doneu les indicacions i els consells d’autoprotecció 
a la població. 
 
 
 

Seguiu també els consells a www.santcugat.cat i a www.gencat.cat 
 
 
 

Recordeu, en cas d’emergència truqueu al             i doneu-los la màxima 

informació i seguiu sempre les indicacions de les autoritats. 

 

http://www.santcugat.cat/
http://www.gencat.cat/

