Consells i mesures de seguretat per a
la revetlla de Sant Joan 2022, a Salou.
Amb l’arribada de l’estiu, celebrem com a festa popular i tradicional la revetlla de Sant
Joan, on fem ús de material pirotècnic i l’encesa de fogueres a les platges.
Des de Protecció Civil de l’Ajuntament de Salou, us donem consells per ajudar-vos a
minimitzar els riscos que comporta l’ús d’aquest material pirotècnic, i informar-vos
d’aquells, davant dels quals som vulnerables, tant les persones, com el propi medi
natural.
Les fogueres que hi ha permeses dins del municipi són tres: dues a la platja de Llevant,
i una a la platja de Ponent. És prohibit fer-ho en qualsevol altre indret no autoritzat.

https://www.salou.cat/ca/noticies/salou-viura-la-revetlla-de-sant-joan-amb-lesfogueres-i-els-tradicionals-elements-de-foc
D’acord amb les altes temperatures dels últims dies, que ha plogut molt poc
últimament, i que tenim uns terrenys molt secs, el risc d’incendi és, actualment, molt
alt en totes aquestes zones boscoses de grans pinedes i de massa arbòria important,
com el Cap Salou i les urbanitzacions perifèriques. També, s’ha de tenir cura en el
moment de la revetlla, que no hi hagi ràfegues importants de vent que desviïn la
direcció dels petards.
És prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats
d'espècies arbòries, com si no; i a la franja de 500 metres que els envolta. Es
recomana a la ciutadania que, en aquesta franja, no es tirin petards, ni es
llencin coets, ni focs d’artifici, i, menys, cap a les zones boscoses. Es prohibeix
per a la revetlla llençar globus, fanalets o altres artefactes que continguin
foc.

Consells per als petards. La majoria de les lesions greus que es
produeixen a conseqüència de la manipulació d’artefactes pirotècnics, com
coets, petards i altres articles pirotècnics, afecten els infants i els
adolescents. Per prevenir-les, cal que utilitzeu la pirotècnia, seguint els
consells de seguretat que us indiquem a continuació:
• Si compreu productes pirotècnics, feu-ho només als establiments
autoritzats, i seguiu les normes de seguretat del fabricant.
• Assegureu-vos que els infants utilitzin només productes pirotècnics
apropiats per a la seva edat i, sempre, sota la supervisió d’un adult.
• No us guardeu petards a les butxaques. Eviteu llançar coets a menys
de 500 metres de zones boscoses i en aglomeracions de persones.
Consulteu els consells de seguretat sobre revetlles que difonen els
departaments de Salut i d’Interior de la Generalitat.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure-seguretat/revetlles
https://interior.gencat.cat/revetlles

En cas d’emergència, truqueu al
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GAUDEIX DE LA REVETLLA, AMB PRECAUCIÓ!

