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CONSELLS VERS LA REVETLLA DE SANT JOAN
Els articles pirotècnics (els petards i coets)
Els articles pirotècnics són una part més de la festa. Cal recordar però, que
hi ha una normativa molt estricta pel que fa la seva venda i tinença, però
nogensmenys cert és, que les estadístiques demostren que els errors i les
imprudències que es cometen amb els petards són, en bona mesura, els
culpables dels greus accidents que es produeixen, accidents que es poden
evitar amb una informació correcta.
Normes de seguretat
Per a la nostra seguretat i de la nostra família, hem de comprar els
productes pirotècnics als establiments que en tingui autoritzada la venda.
La Policia Local i resta de Cossos de Seguretat seran ESTRICTES amb el
compliment de la normativa.
o A partir dels 14 anys els productes de la Classe I són els que tenen
un risc molt baix. Estan pensats per utilitzar-los en àrees confinades,
concepte en que s’inclou l’interior dels edificis d’habitatges.
o A partir dels 16 anys els productes de la classe II són els que tenen
un risc reduït. Estan pensats per a utilitzar-los a l’aire lliure en àrees
confinades.
o A partir dels 18 anys els productes de la classe III són els que tenen
un risc mitjà. Estan pensats per utilitzar-los a l’aire lliure, en àrees
amples i obertes.
o Els productes de la classe IV són els que tenen un risc molt alt o
estan sense determinar. Estan pensats perquè només els utilitzin
únicament professionals.
Consells sobre l’ús dels articles pirotècnics
Els focs artificials resultaran més brillants i més espectaculars si els
disparem d’esquena a la direcció del vent i, a més, evitarem el risc de
cremades per l’acció de les espurnes.
o No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Es
poden encendre i explotar-nos al damunt.
o No hem de posar mai la cara ni cap membre a sobre o davant de
qualsevol article pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir greus
cremades, accidents oculars i/o traumatismes.
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o Procurem encendre el ble per l’extrem, perquè ens doni temps
d’enretirar-nos.
o Les candeles romanes que no estiguin provistes de mànec especial,
hem de fixar-les en un forat o en un test amb terra o sorra per tal de
no cremar-nos.
o Els coets voladors, no els hem de disparar mai agafats de la mà, ni
amb la barnilla trencada, ni en un lloc amb risc d’incendi (a la
muntanya, als llocs amb arbustos secs, etc.) Hem de disparar-los en
una posteta, preparada convenientment amb armelles. Així evitarem
fer-nos mal o provocar un incendi.
o Si l’article falla a l’encendre’l, no l’hem de tocar fins que passat 30
minuts. L’hem d’inutilitzar deixant-lo en remull durant una nit.
o No hem de llançar coets, globus o altres artefactes que continguin
foc a menys de 500 metres del bosc. Podrien calar-hi foc i provocar
un incendi forestal.
o Hem de tancar les portes i finestres quan hi hagi focs al carrer.
o Quan utilitzem focs artificials hem de vigilar que no hi hagi a prop
líquids inflamables. S’encenen fàcilment i a més, els vapors poden
explotar.
o No llancem petards contra altres persones. Podem causar ferides
molt greus.
o No tallar mai el tro final d’una traca. La seva explosió fora de la traca
és molt perillós i ens podria fer molt mal.
o Cal fixar bé les ordes d’artifici. Així s’evita que cremin
incontroladament.
o Mai es pot ficar trons dins totxanes ni ampolles, perquè, en explotar,
fan metralla que surt incontroladament a un a velocitat que en cas
d’impacte pot ocasionar ferides molt greus.
o NO hem de tirar mai cap coet amb la canya trencada, perquè sortirà
en una direcció inesperada i pot explotar malament.
Recordeu que les revetlles són una festa. Cal evitar que es converteixin
en una tragèdia.
Seguiu les recomanacions i indicacions del personal de seguretat:
Policia Local, Mossos d’Esquadra i Cos de Bombers. Són gent que
treballen per la seguretat de tots !
En cas de urgència o emergència,
immediatament amb els serveis d’urgència:

poseu-vos

en

Policia Local de Malgrat de Mar:
Cos de Mossos d’Esquadra:
Parc de Bombers de Malgrat de Mar:
Emergències a tot Catalunya:

93.765.42.24.
088
93.765.58.80
112

contacte

Des de la Policia Local de Malgrat de Mar desitgem que la revetlla sigui
una festa per a tothom. Utilitzem el seny i la precaució per tal de no
haver de patir conseqüències innecessàries.
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