Amb les fogueres i amb els petards,

siguem prudents i evitem accidents
Les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere són festes en les quals podem gaudir de la
gresca, de la coca, i també, de les fogueres i dels coets. Per evitar petits accidents i
gaudir de la festa com cal, us recomanem que utilitzeu correctament el material
pirotècnic i que sigueu respectuosos amb les persones.

Fogueres netes...




Només es pot cremar fusta neta. No es poden llençar teixits, bidons, llaunes,
esprais, pneumàtics, plàstics, electrodomèstics, matalassos... perquè poden
resultar contaminants.
La fusta per a la foguera s’ha de portar el mateix dia 23 de juny.
Les fogueres no es poden encendre en els terrenys forestals ni en una franja de
500 metres al voltant, en zones arbrades i mai a prop dels vehicles o de línies
elèctriques, i han d’estar autoritzades prèviament pels serveis municipals.

... i precaució amb els petards









Tingueu cura amb els coets i focs d’artifici, i extremeu les precaucions amb els
menors.
No els llanceu mai agafats amb la mà o amb la canya trencada i fixeu-los
convenientment als llançadors.
Heu de tirar els coets o altres objectes encesos a més de 500 metres de distància
de les zones forestals (arbrades o no).
No poseu la cara o cap membre del cos quan encengueu un petard, perquè podria
fer-vos mal.
Compreu els productes pirotècnics només als establiments de venda autoritzats.
No fiqueu petards dins de totxanes, ampolles, bústies, papereres, contenidors...
perquè la metralla pot sortir incontroladament i es fa malbé el mobiliari urbà.
No us guardeu cap article pirotècnic a les butxaques perquè es poden encendre i
explotar.
Per prevenir ensurts, tanqueu les portes i les finestres si hi ha focs d’artifici al
carrer.

Telèfons d’urgència
Emergències 112
Bombers 085
Policia Local 092 – 93 473 10 92
Ambulàncies 061

