
Correfocs Festa Major d’Estiu 2012 
Divendres, 27 de juliol 

19:30h PLANTADA I CORREFOC INFANTIL 
Plantada de la secció infantil de la colla de diables Àngels Diabòlics, el Mamut Venux i la secció 
infantil de l’Agrupa de Molins de Rei. Inici del correfoc després del pregó de Festa Major. 
Sortida: Pl. de la Vila –  Arribada: Pl. de la Vila 

 

Diumenge, 29 de juliol 
21:30h PLANTADA BÈSTIES I DIABLES 

Amb els diables Àngels Diabòlics i el Mamut Venux Convidats: drac Braulio de Sant Joan Despí, 
diables de Vacarisses i diables de Sant Cugat del Vallès. 

22:15h CORREFOC 
Sortida: Pl. de la Vila  –  Arribada: Pl. Narcís Lunes 

 
RECOMANACIONS I PRECAUCIONS PER AL CORREFOC 

Per al veïnat i comerciants:  
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l'itinerari. 
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis 
que en disposin. 
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors 
amb cartrons gruixuts. 
• Enrotllar els tendals exteriors dels habitatges i locals. 
• No llançar aigua als participants ni als espectadors del 
correfoc per la perillositat que representa. 
 

Per a les persones participants: 
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb 
mànigues i pantalons llargs. 
• Portar un barret que cobreixi tot el cap i tapar-se el 
clatell amb un mocador de cotó. 
• Protegir-se els ulls. 
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya...). 
• Tenir cura de tapar-se les oïdes per disminuir els sorolls 
de les explosions pirotècniques. 
• Obeir les indicacions dels serveis d'ordre i sanitaris. 
• Respectar les bèsties de foc, els portadors i els músics. 
• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no 
obstaculitzar el pas. 
• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d'assistència sanitària. 
• En el cas de sofrir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d'assistència sanitària. 
• En cas de perill, seguir les instruccions dels organitzadors. 

Organitza:     Col·labora:  www.angelsdiabolics.cat 
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