
       C
ONSELLS PER A

  UNA BONA FESTA

Cada segon dissabte de juliol
A les 24h  -  Plaça de la Font del Lleó

Caldes de Montbui

Si observes o pateixes una agressió sexista,
sigui física o verbal, dirigeix-te al PUNT LILA 

ubicat al Parc de Can Rius o a les AGENTS LILES 
itinerants. També et pots adreçar a la Policia 

Local o als Mossos d’Esquadra.

la festa del foc i l’aigua

NO ÉS NO!
a Caldes de Montbui  

festes lliures  
de sexisme!

obre pas
a les figures

circula sense 
crear taps

gira en sentit 
contrahorari

dansa no
participativa

dansa
participativa

dansa d’aigua

dansa de foc i aigua

tabalers

dansa de foc tema musical

circula en
sentit ascendent

Termaliot

El Ceptre 
de foc

Orgia de foc
 i aigua

Invocació
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El Salt de
les bruixes

El Bram de 
la Quimera

Primera 
tempesta

Segona
tempesta

Tercera
tempesta

El Repicó +
bis Invocació

www.escaldarium.com
Organitza Amb el suport de
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sortides
d’evacuació

prohibit
el pas

zona
d’actuació

escenaris
i tarimes

protecció
civil

trobada 
nens perduts

assistència
sanitària

entrada figures
de foc

abans de començar la 
festa, tingues localitzades les
sortides d’evacuació.

obre pas sempre a l’organització
 i segueix les seves instruccions.

vés amb grups petits per 
facilitar la mobilitat.

no entris amb objectes 
voluminosos com motxilles, 
bicicletes, cotxets o patinets
(estan prohibits!).

no entris vidre a la plaça 
(està prohibit!) ni portis objectes
contundents com llaunes o ampolles.

no toquis els artefactes 
pirotècnics ni els actors que els 
duen, podrien caure amb pirotècnia 
encesa!

no està permès portar 
productes pirotècnics 
particulars.

Si s’ha d’evacuar l’espai,
mantingueu la calma i sortiu per les
5 sortides naturals de la plaça.
(sortides d’evacuació) @escaldarium /escaldarium

Vesteix amb roba de cotó, 
mànigues i pantaló llarg,
i calçat tancat, tant si participes 
en les danses de foc com d’aigua. No està 
permès treure’s la samarreta.

evita teixits sintètics i
protegeix-te el cap amb un 
barret, mocador o caputxa.

protegeix-te ulls i oïdes 
de les explosions pirotècniques.

protegeix els teus
dispositius electrònics
en les danses d’aigua.

recorda que hi ha punts
d’assistència sanitària per 
acudir en cas de cremades o lesions.
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Si s’encén una bengala verda,
la festa s’aturarà per una emergència. 
Segueix les indicacions de seguretat 
de l’organització.

Per la teva seguretat Per la seguretat de tothom


