














RESUM DE NORMES INTERNES DE L’ORGANITZADOR PER A LA NORMAL CELEBRACIÓ DE LA

TRADICIONAL CORDÀ DE SANT BLAI A BOCAIRENT

1.- La cordà de Bocairent es dividix en dos parts o actes ben diferenciats: les eixides i les canyes. L’inici i el
final de cada acte estarà marcat pel llançament d’un tro d’avís o un volador de tro (En total 4 avisos).

2.- Els artificis utilitzats en cada acte seran coets borratxos amb tro del Nº 6 sense marcat CE (amb parades o
de foc seguit). Sols podran utilitzar-se els artificis que s’hagen inclòs en la sol·licitud de fabricació presentada a la
Delegació del Govern i dels quals s’haja obtingut autorització d’ús per esta.

3.- S’identificarà i senyalitzarà amb la suficient antelació a l’inici dels actes, tres tipus de zones per al normal
desenvolupament de la cordà: zona de foc (on s’encenen o metxen els coets), zona de risc (on poden arribar els coets
o els seus efectes) i zona segura (on no deuen arribar ni els coets ni els seus efectes).

4.- Les persones que accedisquen o romanguen en la zona de foc o de risc es convertiran automàticament en
participants passius baix la seua pròpia responsabilitat, assumint els riscos que comporta la manifestació festiva i en
cap cas seran considerats com un tercer o un espectador als efectes oportuns.

5.- L’accés i/o permanència a cadascuna de les zones establides per l’organitzador serà lliure i voluntària i
suposarà l’acceptació automàtica de les normes establides per l’organitzador.

6.- Queda totalment prohibit l’accés o permanència de menors d’edat en la zona de foc establida per
l’organització, així com la utilització d’artificis per estos durant el transcurs dels actes.

7.- Deuran seguir-se en tot moment les indicacions del Coordinador de Focs i dels seus ajudants, els quals
portaran un distintiu que els identifique.

8.- Queda totalment prohibit portar coets al damunt (motxilles o bosses) ni a l’interior de la roba.

9.- La vestimenta recomanada per als participants passius, consistirà en, com a mínim, pantalons vaquers (no
sintètics) llargs, calcer tapat en pell, ulleres, gorra o barret i samarreta de cotó 100% ó jaqueta vaquera.

10.- No es xafaran els coets que caiguen del carro ni es tiraran els carros a terra intencionadament. És deixarà
permanentment lliure la zona de baix de la corda per a facilitar el pas del portador del carro. No s’agafaran els coets
penjats de les canyes ni els que estiguen davant dels portadors, baix d’estes.

11.- Totes les canyes deuen circular per les zones de foc indicades i deuen acabar en la plaça de l’Ajuntament
passant per l’arc. Les filaes deuen entrar les canyes enceses i amb coets abans de passar per l’arc cap a plaça. Una
vegada entren les canyes a la plaça de l’Ajuntament, aquestes ja no podran eixir d’ella.

12.- No es podran plantar les canyes enceses fora de la plaça ni recolzar sobre una façana. La filà que plante
una canya a l’interior de la plaça deurà respectar una distància mínima de 3 metres a qualsevol façana.

13.- Queda prohibida la introducció i/o utilització d'artificis pirotècnics externs, així com la utilització o maneig
d'artificis fora de la zona de foc, el llançament d'estos cap amunt o l'orientació deliberada de la tovera dels artificis cap
a les façanes o els participants. En qualsevol cas, no es podran encendre coets fora de la Plaça de l’Ajuntament durant
les eixides.

14.- S’establirà un punt d’atenció mèdica a la Plaça de l’Ajuntament nº 1 per a possibles cremades i
eventualitats sanitàries.

15.- L’organitzador instal·larà un recipient expressament senyalitzat i identificat per a recollir els artificis fallits
durant l’acte. Estarà situat a la Plaça de l’Ajuntament al costat del Castell de fusta.

16.- Quan es marque amb un tro d’avís o un volador de tro el final de les canyes (quart avís) no es podrà
encendre cap coet a les zones de foc i es restablirà immediatament l’enllumenat públic en totes les zones.

17.- En cas de conflicte, discussió o accident, els participants transmetran la informació al Coordinador de
Focs o als seus ajudants, qui donarà les indicacions que considere més oportunes.
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