Recomanacions per a “Espectacles amb aglomeració de
persones i Concerts”
Els espectacles de gran concurrència pública, poden suposar un risc per la
multitud de persones que en ells es concentren, i un possible incident pot
generar conseqüències imprevisibles. Sentit comú i prudència.

Recomanacions davant l’assistència per a espectacles amb aglomeració de persones i Concerts

En aquests tipus d’espectacles, és convenient cuidar els comportaments i extremar les mesures de
prevenció. Això ajudarà a augmentar la seva seguretat i la dels altres.
Així, com a mesura de prevenció, és important adoptar una sèrie de pautes, tals com tenir localitzats els
punts de sortida, y en particular, les sortides d’emergència i no aturar-se en portes i passadissos d’accés a
les localitats per evitar col·lapsar el tràfic.
A més és necessari, evitar situar-se en baranes primes o altres llocs que puguin ser perillosos per risc
d’allau humana o que podria presentar un risc pel públic assistent.
En tota situació de risc, una actuació serena i organitzada augmenta la seguretat.
Si es produeixen actes violents, recordi que és convenient no mostrar signes de incitació a la violència. Així
mateix, si aquesta situació arribés a produir-se, la solució més pràctica és avisar als responsables d’ordre
més pròxims.
Davant qualsevol emergència, segueixi en tot moment les indicacions que proposi les autoritats i els
serveis d’ordre. En aquests casos, les majors desgràcies solen ocórrer pel desordre i la precipitació.
Procurar no obstaculitzar les sortides d’evacuació on estiguin ubicats els vehicles d’emergència
(ambulàncies, bombers..), evitant l’aparcament de motos i cotxes en la trajectòria de sortida dels citats
vehicles dels carrers adjacents.
No sobrepassar ni enfilar-se sobre les tanques de seguretat situades en primera línia d’espectadors,
davant l’escenari, a fi d’evitar pressions sobre l’escenari del mateix.
També és important tenir en compte, que els elements de mobiliari urbà, com fanals o marquesines, no
són calculats per suportar el pes de persones, doncs s’ha d’evitar pujar-hi damunt d’ells degut al risc
d’accident que suposa, tant per les persones que hi accedeixin com per les que hi romanes a sota.
En cas d’emergència seguiu les indicacions dels organitzadors i dels serveis d’emergència.
Recordeu, davant qualsevol emergència truqueu al:

