
Per al general coneixement, i amb el
propòsit de fer més lluïdes les
celebracions que, amb motiu de la
Festa Major de Gràcia de l'any Mil
nou-cents noranta-set, organitzen la
Federació Festa Major de Gràcia i les
altres organitzacions dels ciutadans i
ciutadanes amb el suport d'aquest
Ajuntament, en l'any del Centenari de
l'Agregació de la vila de Gràcia a la
ciutat de Barcelona, el Districte de
Gràcia promulga aquest Ban, per a que
sigui observat i es compleixi mentre
duri la Festa. Per la qual cosa, ordena
les següents DISPOSICIONS:

1. Hores de plegar i anar a dormir.

Tota festa haurà de d'acabar com a
màxim a les tres de la matinada els dies
de cada dia i els diumenges, excepte els
divendres i els dissabtes que podrà
acabar a dos quarts de quatre de la
matinada. Arribat aquell moment, i
sense valer cap excusa -plogui, nevi o
caigui pedra-, es tancarà el so i es
dexarà de vendre als mostradors.

2. Regulació de paradetes,
mostradors i demés apèndix.

No es podrà instal.lat cap tipus de
mostrador, vetllador, parada, taulell ni
cosa similar al carrer, sense que tingui
el preceptiu permís municipal expedit
expressament pel Districte de Gràcia, el
qual haurà de ser exhibit en lloc ben
visible.

3. Disposicions higièniques.

Tots els bars i demés establiments hauran de
permetre l'ús dels lavabos a les persones que ho
demanin, mentre tinguin obert l'establiment,
sense que cap mostrador o altre parament hi
impedeixi l'accés.

4. Normativa de vitralleria i envasos.

Per tal d'evitar els accidents provocats per la
trencadissa de vidres, es prohibeix el
subministrament d'envasos i gots de vidre i
llaunes en els bars i estrabliments propers a la
festa.

5. Illa de vianants.

Per facilitar la lliure passejada dels ciutadans i
les ciutadanes, des de les deu de la nit tots els
dies de Festa Major, s'establirà una illa de
vianants compresa entre els carrers de l'Escorial,
la Travessera de Dalt, el carrer Gran de Gràcia i
l'Avinguda de la Diagonal, fins l'acabament dels
actes. Els vehicles dels visitants a la festa
s'hauran d'estacionar fora d'aquest perímetre.

6. Aigua, foc i sucarrades.

El dia 23 d'agost es recomana anar al Correfoc
vestit amb roba ampla de cotó, barret i sabates
esportives. Per tal d'evitar relliscades i
deflagracions imprevistes dels ginys pirotècnics,
es recorda que, tot i ser refrescant, no és gens bo
llançar aigua des dels balcons al pas de les
bèsties de foc ni dels diables. Tampoc és
aconsellable fer barreres humanes, ja que
alenteixen el pas del Correfoc i, a més, poden
causar incidents.

Donat a Barcelona l'agost del 1997
Teresa Sandoval i Roig
Regidora del Districte

Francesc Homs i Ferret
President del Consell

En ús de les facultats que li otorga a l'Alcaldia
l'article 21,1.e
QUE ES COMPLEIXI
Pasqual Maragall
Alcalde de Barcelona
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