Mairie de Baho
Ajuntament de Bao

Associació cultural per la
Promoció i la defensa
De la llengua i la cultura catalanes

PRECONITZACIONS PEL CORREFOC
PRÉCONISATIONS POUR LE CORREFOC
PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS
POUR LES RIVERAINS ET COMMERÇANTS
Retirar tots els vehicles del carrer de l’itinerari.
Enlever tous les véhicules des rues de l’itinéraire.
Abaixar els portals metàl.lics i persianes en edificis que en disposin.
Abaisser les rideaux métalliques et volets pour les bâtiments qui en disposent.
Protegir els vidres de les finestres, portes i apardors amb cartrons gruixuts.
Protéger les vitres des fenêtres, portes et vitrines avec des cartons épais.
Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
Enrouler tous les stores et tentures des habitations ou commerces.
No tirar aigua als participants ni als espectadors del Correfoc per la perillositat que representa.
Ne pas jeter d’eau sur les participants et spectateurs du correfoc, cela représente un danger.
Deconectar tot tipus d’alarma.
Déconnecter tout type d’alarme.
Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors, organitzadors i participants al Correfoc.
Enlever de la voie publique tous les objets qui pourraient poser des difficultés aux acteurs,
organisateurs et participants au Correfoc.
Protegir les coses vulnerables dins els jardins situats sobre el pas del Correfoc.
Protéger les objets vulnérables dans les jardins situés sur le passage du correfoc.

DISSABTE 28 DE MAIG 2020 A 16H I 22H
AVINGUDA DEL CANIGÓ, PARQUING DE L’ESTADI
SAMEDI 28 MAI 2020 À 16H ET 22H
AVENUE DU CANIGOU, PARKING DU STADE
Gràcies per la vostra comprehensió i per la vostra ajuda
Merci pour votre compréhention et pour votre aide
MUNICIPI DE BAO I AIRE NOU
MUNICIPALITÉ ET AIRE NOU

Pel Correfoc se demana a la gent de Bao de respectar la
reglamentació municipal per la securitat de tothom !
Si els Castellers del Riberal solen actuar on se’ls hi diu
cal notar que aquest final d’abril ho han fet on mai ho
havien fet : l’amfiteatre a l’Universitat de Perpinyà i dins
l’església de Guissona (a costat de Lleida). Si voleu viure
moments forts no dubteu, Aire Nou vos espera !
airenou@airenou.cat
www.airenou.cat

Tot primer assenyalar que l’Associació Aire Nou de Bao ha
rebut un nou premi per el seu treball per la llengua i la
cultura catalanes d'ençà de la seva creació. Aquest cop se
tracta
del «Premi Combat d’Arbúcies». El combat
d’Arbúcies és commemorat cada any des del 2014 en
record al combat que van menar allà contra les tropes
d’ocupació
borbònics
en
1714.
Aquesta
nova
reconeixença de la nostra tasca ens fa orgullosos del
nostra treball i dels airenovencs i airenovenques.
Però això no ens fa perdre el cap i ens fa plaer anunciar
que després de 2 anys d'absència se torna a presentar
Identi’CAT . Recordem que la primera edició se va fer en
2002. 20 anys d’existència d’aquest festival de cultura
popular que ha vist a passar, a més d’un fort públic, totes
les façanes de cultura popular de Catalunya
A Bao començarà el divendres 27 de maig amb teatre, el
dissabte 28 de maig amb un passavila amb Bèsties de
foc, concerts amb Aïoli Beach i Brams, correfoc i el
diumenge 29 de maig amb un passavila amb Gegants,
Balls de Bastons ...i l’actuació castellera amb els
Castellers de Vilafranca, la Colla castellera n°1 dels últims
temps. També hi seran els Castellers de Barcelona i ben
entès la Colla amfitriona. Enguany no s’ho cal deixar
perdre.

