CARTA de COMPROMÍS
sobre el respecte del paratge catalogat del Canigó i per el bon desenvolupament
de la Trobada i de la Regeneració, Flama del Canigó 2017

En aplicació de les ordres prefectorals i municipals que regulen la Trobada i la Regeneració de la Flama del
Canigó, es demana als participants que respectin les recomanacions següents:
PER DEMANAR AUTORITZACIÓ:
Jo, el/la sotasignat _____________________ responsable del transport del material per a l’associació o el
comitè _______________________(nom entitat) del municipi ______________ amb el vehicle
matrícula____________________ es compromet a respectar les recomanacions.

A tot el massís del Canigó:
– Respecteu el caràcter del lloc i la bona convivència.
– Respecteu el medi natural i els altres participants.
– Camineu pels senders senyalitzats sense tallar els revolts per evitar trepitjar i erosionar el terreny.
– Porteu els gossos lligats amb corretja (per no destorbar la fauna salvatge), i tingueu en compte que està
prohibit que pugin al pic per motius de seguretat.
– No us apropieu de zones d’acampada, cadascú es pot instal·lar on vulgui.
– Podeu fer foc només en els punts autoritzats.
– No cremeu fusta verda ni deixalles, i assegureu-vos que el foc està completament apagat abans de marxar.
– No llenceu ni cremeu les burilles de cigarreta, ja que són deixalles i inflamables.
– Endueu-vos totes les vostres deixalles quan marxeu i deixeu la zona on heu acampat ben neta (no hi ha cap
dispositiu de recollida de brossa).
– No embruteu els lavabos del refugi dels Cortalets, que es posen a la vostra disposició gratuïtament, i no deixeu
paper de vàter per la muntanya.
– Respecteu la tranquil·litat del lloc i no utilitzeu equips de so ni grups electrògens.
– Modereu el consum d’alcohol.
Si disposeu d’una autorització oficial per circular:
– Deixeu el passi sobre el parabrisa del vehicle autoritzat tot el temps que duri la manifestació.
– Transporteu només material, menjar i equipatges en el vehicle (ni persones, ni equips de so ni grups
electrògens).
– Optimitzeu el transport de material de diverses associacions/comitès en els vehicles autoritzats.
– Respecteu els horaris de circulació, el codi de la circulació i la reglamentació de la pista del Llec (velocitat,
estacionament, descàrrega de material als Cortalets...).
En qualsevol cas, tingueu en compte les recomanacions i consignes del membres del col·lectiu
organitzador (els reconeixereu per l’uniforme): responsabilitat, respecte i consideració.
En nom del Canigó, moltes gràcies !

Accepto (fer una creu)

