
 

 

                                                  Talaies de Mallorca       

                                     Torres de defensa pels drets humans   

 

Document sobre responsabilitat i seguretat 

 

 

__________________________________ amb DNI núm. _______________ , major d’edat, 

he rebut _____  pots de fum i ____ bengales de llum que empraré únicament i exclusiva per 

a la comunicació entre torres i talaies de Mallorca del dia 13 de gener de 2018 (si el temps 

ho permet). 

 

Hi particip de forma totalment responsable i voluntària, i m’han informat de quin és l’ús 

correcte d’aquests enginys, dels perills que suposen i de com s’han de guardar fins el dia 

d’usar-los. 

Em compromet a vetllar per la seguretat de la gent que m’acompanyi en el punt assignat, 

especialment pel que fa a: 

 

1- L’ús de les bengales i els pots de fum: les portaré en una bossa a part, només les 

emprarem en el moment que toqui i ho farà una persona adulta que en conegui bé l’ús i 

amb les normes de seguretat corresponents: tenint en compte el vent, amb guants gruixats i 

ulleres de protecció, lluny de qualsevol altra persona... 

 

2- L’orografia del terreny: he d’informar tota la gent que m’acompanyi de les característiques 

del relleu on es troba, especialment pel que fa a roques, penya-segats marins i altres 

accidents rocallosos o punts de perill personal (en els llocs on s’és prop de penya-segats, 

s’aconsella que no hi hagi infants acompanyants.) 

 

3- El respecte a les construccions històriques: la gent del meu grup no por accedir a l’interior 

de les torres o talaies que no estiguin en perfecte estat de conservació, que no estiguin 

obertes de pinta en ampla i en un terreny públic  o les escales de les quals no siguin prou  

segures. En cas de dubte, els senyals s’han de fer a la base de les torres i uns metres 

separats per no afectar-les de cap manera. Cal respectar el nostre patrimoni! 

 

4- El respecte al medi natural: hem d’evitar que quedi qualsevol resta de la nostra presència 

en aquest indret i, fins i tot, l’hem de deixar millor de com l’hem trobat. No es pot encendre 

cap foguera ni foc petit. Les restes de les bengales i pots de fum s’han de ficar, ja fredes, en 

bosses de plàstic, s’han de tornar a casa i dipositar-les en els contenidors adequats. El 



 

 

material que hagi quedat intacte, sense emprar, s’ha de tornar, també en una bossa a part, i 

s’ha de fer arribar al mateix punt on s’ha recollit. 

 

 

 

Mallorca,    ____   de  gener 2018 


