
 

Calmes de gener, dia 13 

 

Talaier o talaiera major:  protocol 

 

- Cada punt tendrà, si és possible, dos talaiers o talaieres majors, per fer front a un 

possible imprevist. Els talaiers o talaieres majors són els responsables d’estar a 

l’aguait perquè tot funcioni.  

 

1. Han d’estar d’acord i signar el manifest. 

2. Han de tenir un mòbil i comprovar que hi ha cobertura. 

3. Han de tenir una persona amb un bons prismàtics per esperar el senyal. 

4. Han de tenir una altra persona que apunti les hores a les quals es veu la 

llum, s’encén la llum pròpia, i es veu la següent com la segueix. 

5. No hi ha cap despesa per al senyal de fum i llum  

6. Ens agradaria tenir imatges de cada torre, per tant us agrairíem que quan 

les envieu al correu emprat fins ara, hi poseu el nom de la torre i l’autor de 

la foto, per facilitar la tasca de documentació. 

 

El grup de gent que acompanyi el talaier o talaiera major, en funció del lloc, pot ser tan 

gran com es vulgui. Convé, però tenir en compte dos aspectes importants: 

 

Seguretat: és molt important vetllar en tot moment per la seguretat dels participants, 

de manera molt especial si hi ha menors d’edat. S’han de recordar especialment els 

indrets en els quals el relleu del terreny presenta algun perill (desnivells, penya-segats, 

etc). Així mateix, encara que siguin accessibles, cal que no hi hagi massa gent al terrat 

de les talaies per la seguretat de l’estructura. 

Quant als pots de fum i les bengales, s’ha de seguir estrictament el protocol que 

s’establí l’any passat. Si sou nous caps de torre i no el sabeu, avisau-nos i us 

n’informarem. 

 

Respecte: és imprescindible que el nostre comportament sigui modèlic pel que fa al 

tema mediambiental.   

 

- No s’ha d’encendre  cap foc, ni a les torres ni al seu voltant. 

- Tampoc s’ha d’amollar cap coet, ni emprar material pirotècnic llevat del que 

l’organització ofereix. 

- No s’ha de pujar a cap torre que no estigui oberta al públic i que no presenti un estat 

de conservació perfecte. 

- Si trobam brutor i fems en alguna torre i els voltants, és una bona ocasió per deixar el 

lloc més net de com l’hem trobat.  



 

Si hi ha previsions meteorològiques adverses (boires, vent, pluja), la coordinació del 

projecte, un o dos dies abans de la data prevista, prendrà la decisió d’ajornar l’encesa  

a un altre dia i ho comunicarà a tots els talaiers i talaieres majors. 

 

Moltes gràcies per donar continuïtat a aquesta fita amb el vostre entusiasme i 

col·laboració! 

 

 

 


