FUNCIONS DEL COORDINADOR GENERAL I DEL CAP DE FOC
Coordinador general :
Serà el responsable general de coordinar totes les diferents àreas, de
fer un seguiment.
Formarà part del grup de treball, en aquest grup també estaran els
responsables de les diferents àreas i el representant de la
Coordinadora.
Relacions institucionals :
Es la persona delegada per l’organització per fer d’enllaç de la
trobada amb els organismes i els estaments públics i privats, podría
ser el mateix Coordinador General.
Quan faci la reunió amb protecció civil, bombers, creu roja, etc.
Asistirá conjuntament amb el Cap de Foc i els seus auxiliars.
Cap de Foc :
El cap de foc serà una persona amb sobrada experiencia,
responsable, equilibrada i amb dots de comandament, amb
coneixements de la normativa legal i de la pirotecnia.
Serà numenada per la comissió organitzadora i de la Coordinadora
conjuntament, participarà en les reunions d’organització i d’enllaç
amb les autoritats quen els temes a tractar siguin de la seva àrea.
En el correfoc hauran tres Caps de Foc :
Un principal i dos auxiliars, en el suposit d’un correfoc que sigui un
recorregut molt llarg i amb molta participació de colles, s’ampliarà en
més auxiliars si es necessari.
Funcions del Cap de Foc :
a) Ells son els responsables totals de dirigí el correfoc.
b) Els Caps de Foc només es dirigiran al cap de Colla.
c) Els Caps de Colla es dirigiran per qualsevol consulta a ells i
només wseguirán les seves instruccions.
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d) La relació i comunicació i instruccions amb Guardia Urbana,
Protecció Civil, Bombers Voluntaris i Creu Roja passarà pels
Caps de Foc.
e) El Cap de Foc principal, podrà suspendre o alterar el correfoc,
previa consulta amb : els Caps de Foc auxiliars, Caps de Colla i
Coordinador General de l’acte i una vegada escoltades les parts,
podrà decidir el més convenient i tots en aquell moment hauràn
d’acceptar la decisió pressa.
f) El Cap de Foc convocarà als Caps de Colla abans de començar
el correfoc i tantes vegades com siguin necessàries, per donar
instruccions.
g) El Cap de Foc té autoritat com responsable absolut de correfoc,
podrà suspendre la participació d’una o més colles quan
aquestes no compleixin les normes o tinguin una actuació
incívica, consultarà amb el Coordinador general.
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