Correfoc infernal

Consells pels correfocs i fogueres
Correfocs
La recuperació i la proliferació dels tradicionals correfocs i l'augment dels accidents que es produeixen
durant la celebració d'aquestes festes exigeixen cridar a la prudència i informar amb amplitud, perquè
puguem gaudir participant en aquests espectacles sense patir ni provocar riscos innecessaris.
Consells per als veïns
Hem d'enretirar els nostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, perquè la gent no
hi pugui prendre mal i perquè no es produeixin desperfectes als cotxes.
Hem de tancar les portes, les finestres i els balcons i protegir les obertures per impedir que ens
entrin coets i guspires, que podrien causar un incendi.
Hem de recollir la roba estesa i plegar els tendals per prevenir que es puguin encendre.
Per més que els assistents al correfoc ens demanin aigua per mitigar la calor, no n'hem de llançar.
Així evitarem que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se.
Consells per a les persones que segueixen el correfoc
Fogueres
La nota més viva de la festa de Sant Joan són les fogueres, costum molt estès per tot el nostre país.
Gaudim de les fogueres, amb la necessària garantia de protecció per a tothom.
Lloc a escollir
No hem de situar la foguera a menys de 15 m de la façana de cap edificació.
Està 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.
Sobretot, hem de vigilar el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
Si pensem fer la foguera en un solar, abans haurem de deixar-lo net de bardisses o de materials
inflamables.
Si la volem fer al carrer, hem de procurar que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència.
Per no fer malbé el paviment, haurem de posar-hi terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el

paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el
permís de l'ajuntament.
No hem de fer la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria
enderrocar-lo.
Materials
Consells als veïns
Hem de tenir molt de compte que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no
fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
També hem de plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses.
Hem de respectar la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats. No hem de permetre mai
que ningú salti damunt les brases.
Necessitem un permís: hem de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres.
Apagament de la foguera
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