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Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

donostiako Su Artifizialen 52. Nazioarteko Lehiaketa, 2015
aBUZtUaK 8tik 15era
ALDERDI EDER 22:45

8 PIROTECNIA VALENCIANA
(Valent zia)

Pirotecnia Valencianak bere 50. urteurrena 
ospatuko du aurtengo lehiaketan. Valent ziako 
failetako mascletá ekitaldietan parte hart zen 
du 1988tik eta munduko mascletá ekitaldirik 
handienetakoa diseinatu eta piztu zuen Canals 
hirian (Valent zia). 2009an Bront zezko Maskorra 
lortu zuen, izaera tradizionaleko gaztelu batekin.
www.pirotecniavalenciana.com

9 FIREVISION INTERNATIONAL
(Txina)

Txinako pirotekniaren arloan ospet suena 
den eta Pekingo Olinpiar Jokoetako irekiera 
eta it xiera ekitaldiak gauzatu zituen Dancing 
Fireworks industria-taldeko kide da konpai-
nia. Firevision Internationalek iaz egin zuen 
bere debuta Espainian, Logroñoko VIII. Su 
Artifizialen Lehiaketan, lehen saria lortuz. 
Ke-isurketa t xikiko formulak eta kolore-gama 
zabala dakart za gure hirira.
www.dancingfireworks.com

10 PIROTECNIA TOMÁS
(Castelló / Castellón)

1994an sortua, Pirotecnia Tomásek 30 saritik 
gora lortu ditu Estatuko hiri ezberdinetan. 
2002an Donostian egon zen eta aurten bere 
bigarren agerraldia izango da. Aniztasuna, 
orijinaltasuna eta ikusgarritasuna dira bere 
sorkunt zen ezaugarri nagusiak.
www.pirotecniatomas.com

11 PARENTE FIREWORKS
(Italia)

100 urtetik gorako ibilbidearekin, Parente 
Fireworks enpresa munduko ent zutet suenen 
artean kokat zen da. 26 herrialde ezberdinetan 
eskaini ditu ikuskizunak eta 2012an Guinness 
Errekorra lortu zuen, munduko piroteknia-
rik handiena izateagatik. 2008an Urrezko 
Maskorra lortu zuen. Zilarrezko Maskorra 
1965, 1967, 1969 eta 1975ean.
www.parente.it

12 PIROTECNIA VALECEA
(Araba)

1876an sortua, Pirotecnia Valecea enpresa 
zaharrena dugu partaide guztien artean. 
2010ean Bront zezko Maskorra lortu zuen eta 
2013an Victoria Eugenia Ant zokiaren mendeu-
rrena ospat zeko eginiko ikuskizun piromusi-
kalaren ardura izan zuen. Jasangarria, segurua 
eta abangoardiako piroteknia izan nahi du.
www.pirotecniavalecea.com

13 BREZAC ARTIFICES
(Frant zia)

Et xe frant ziar honek lehen aldiz parte hartuko 
du gure lehiaketan. Ikuskizun handien ardura 
izan du: esaterako, Indonesiako indepen-
dent ziaren 50. urteurrenaren ospakizunak 
Jakartan. Efektu berriak bilatuz beti ere, bere 
ikuskizun piroteknikoak orijinalak, artistikoak 
eta koloret suak dira.
www.brezac-artifices.com

14 EUROPLÁ
(Valent zia)

Europlá gure lehiaketaren 50. urteurrena ixteko 
eginiko ikuskizun piromusikalaren arduraduna 
izan zen. 1977an sortua, Rock & Rio Madrid 
jaialdia (2013) ireki eta ixteko egin zituen piromu-
sikalak ent zute berezia dute bere lanen artean. 
Orijinaltasuna, diseinua eta berrikunt za dira talde 
gazte eta dinamiko honen xede nagusiak.
www.pirotecnia.net

IKUSKIZUN PIROMUSIKALA

15 RICASA
(Valent zia)

(Ricasa) Ricardo Caballer S.A.-k Aste Nagusia 
it xiko du bigarren urtez jarraian. Maskor 
gehien irabazi dituen piroteknia da: lau 
Urrezko Maskor (1989, 2001, 2002, 2006), bi 
Zilarrezko Maskor (1993, 2007) eta Bront zezko 
Maskor bat (1997). Halaber, herri epaima-
haiaren bost sari jaso ditu (2001, 2002, 2003, 
2006, 2007); eta baita Euskaltel Epaimahai 
Gaztearen bi sari ere (2006, 2007).
www.ricardocaballer.com

Nondik ikusten dira suak?

Suez gozat zea oso esperient zia ezberdina izan daiteke, 
ikuslearen kokapenaren arabera. Piroteknia-enpresek 
edertasun handiko ikuskizunak eskaint zen dizkigute. 
Hauek, nahiz eta zerurant z jaurtiak izan, hiriarekin bat 
egiten dute. Leku ezberdinetatik ikusten probatu al duzu?

SEgURTASUN NEURRIAK
SEgURTASUNA BERMATU AhAL IZATEKO, 
BETE IT ZAZU hURRENgO ARAUAK:

Material piroteknikoa kokat zen den aldea it xita egongo da aste osoan. 
Bertan sart zea debekatua dago baimenduta ez dagoen edonorent zat. 
Errespetatu segurtasun arduradunak emandako irizpideak eta ez gain-
ditu hesiekin edo zintarekin it xita dagoen eremua.

Gauero, 22:15etik aurrera, jendeari irtenarazi egingo zaio jaurtit ze 
inguruneetatik, eta bertara sart zea debekatua egongo da. Eremu 
horretako bizilagunek gaueko 22:30ak baino lehenago et xeratu 
beharko dute.

Aparkalekuetako erabilt zaileek 22:00ak baino lehenago ut zi beharko 
dituzte ibilgailuak, eta ezingo dituzte atera 23:30ak baino lehenago

Inguruan dauden et xebizit za eta lokalen leiho eta balkoiak ixtea eta 
elementu errekorrak kent zea (arropa, toldoak, hamakak…) gomen-
dat zen da.

Su artifizialak jaurtit zean, maiz erort zen dira erraut s hondakinak. 
Begietan sartuz gero, ur askorekin garbit zea komeni da, eta ez 
igurztea.

Jakinarazten dugu su artifizialen jaurtiketa ezingo dela ikusi jaurtike-
ta-zonaren inguruko eraikinetako terraza, balkoi edo leihoetatik.

Lagun gait zazu eta aparka ezazu zure ibilgailua segurtasun eremutik 
kanpo, elementuren bat erori dakioke eta.

Gauero, ikuskizuna amaitutakoan, udal zerbit zuek it xitako inguruneak 
miatuko dituzte, hondakin piroteknikoen bila, 10 minutuz Jendea sartu 
ondoren, material susmagarririk aurkit zen baduzu, ez ukitu, ez bult za 
hankarekin, eztanda egin dezake eta. Ez eskutan erabili, aldendu eta 
jendeari arriskuaren berri eman. Segituan bilatutakoaren berri eman 
gertueneko segurtasun arduradunei edo agintariari.

Adin t xikiko arduraduna bazara: haurra galduko balit zaizu jakinarazi 
iezaiozu udalt zain bati. Behin eta berriro debekatu iezaiozu haurrari 
material piroteknikorik ukit zen, kalte ondorio larriak sor dit zake eta.

Ikuskizuna bitartean, gaixotu (lipotimiak, zorabioak eta abar) edo zau-
riren bat izan ezkero, segurtasun arduradun batengana edo inguruan 
aurkit zen diren osasun langileengana hurbildu zaitez.

It sasoan: suak ikusteko badiara irteten diren ont zi patroiek dagokion aginta-
rien instrukzioak bete beharko dituzte zehat z-mehat z.
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