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23 DE JUNY AL PARC DE LA MAR
La força de la unió

Revetla de Sant Joan 2019
23 de juny al parc de la Mar

18.45 h Tallers infernals: activitats infantils perquè els més dimonions i dimoniones
participin a la revetla amb tallers de pintar cares, jocs populars i cooperatius, photocall
endimoniat i altres activitats
20.15 h Correfoc infantil i encesa del fogueró a càrrec dels dimonis infantils d’Enfocats i
Kinfumfa
21 h Música tradicional: ball de bot amb l’actuació d’Al-Mayurqa
22 h Pregó: convidada a la festa a càrrec del president de la Federació d’Associacions de
Veïns de Palma i pregó del Dimoni Bufó, Pere Morey i Servera, escriptor
22.30 h Correfoc: s’obriran les portes de l’infern per a gaudir de la revetla amb els dimonis
de la ciutat
Colles de dimonis participants:
• Assoc. Cultural Dimonis de Son Sardina, Enfocats
• Assoc. Cultural Realment Cremats
• Assoc. Kinfumfa
• Assoc. Cultural Ratapinyada, Endimoniats
• Assoc. Cultural Trabucats
• Assoc. Es Cau des Boc Negre
• Assoc. Trapalma. Trafoc
Bèsties de foc:
• Assoc. de Veïnats Pla de Sant Jordi, Drac i Guardians de Sant Jordi
• L’Òliba de la Real
• Es Drac de na Coca
24 h Actuació musical: posau el punt final a la festa ballant amb el grup Emboirats

✔ Queda totalment prohibit emprar pirotècnia particular, no controlada per l’organització.
✔ S’ha de mantenir una distància mínima de 2 m al voltant de les bèsties de foc.
✔ Duis roba de cotó, calçons i màniga llarga, calçat adequat, capell o mocador al cap, taps a les orelles i ulleres
que protegeixin els ulls.
✔ Els vidres de les ulleres i les càmeres fotogràfiques es poden fer malbé amb les espires.
✔ No tireu aigua.
✔ No toqueu, recolliu o manipuleu artefactes pirotècnics.
✔ No fumeu ni encengueu foc a prop dels contenidors de material pirotècnic.
✔ Com a públic, per a presenciar l’actuació us heu de situar a una distància prudencial.
✔ Heu d’evitar que els infants i les persones amb mobilitat reduïda se situïn a les primeres files.
Amb la col·laboració
✔ Podeu ballar amb els dimonis, però sempre amb una actitud de festa.
✔ Com a públic, per a presenciar l’actuació us heu de situar a una distància prudencial.
Heu d’evitar que els infants i les persones amb mobilitat reduïda se situïn a les primeres files.
✔ Podeu ballar amb els dimonis, però sempre amb una actitud de festa.
✔ Com a públic que participa al correfoc sou els responsables primers i únics dels accidents que hi pugui
haver si no seguiu les recomanacions i les mesures assenyalades.
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MESURES DE SEGURETAT PER AL CORREFOC (inclou el Correfoc infantil)

