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Les fogueres estaran al passeig de la plaça Major i al polígon industrial del Pla de la
Bruguera, a la revetlla que organitza Vilabarrakes.

Castellar tornarà a encendre fogueres de Sant Joan el vespre de la
revetlla

Dilluns 20 de juny de 2016

Les fogueres de Sant Joan tornaran a cremar enguany a Castellar del Vallès, amb
l’objectiu de recuperar una tradició que s’havia perdut des de fa uns anys.
L’Ajuntament de la vila ha autoritzat la col·locació de dues fogueres el proper
dijous, 23 de juny, per a la celebració d’aquesta festivitat, que s’ubicaran al passeig
de la plaça Major i a l’espai del polígon industrial del Pla de la Bruguera on se
celebrarà la revetlla de Vilabarrakes.

Així, d’una banda, la Comissió de la Flama del Canigó, que cada any porta la flama
de la llengua a la vila la vigília de Sant Joan, encendrà una foguera cap a les 22
hores al passeig de la plaça Major, després de la lectura del manifest i les actuacions
de gegants i de Ball de Gitanes, en un acte que també inclourà la degustació de coca
i cava. D’altra banda, l’Associació Juvenil Vilabarrakes ha previst l’encesa d’una
altra foguera a l’espai del polígon industrial del Pla de la Bruguera on se celebrarà la
festa de Sant Joan del Revés a partir de les 23 hores. En el cas de la foguera del
passeig de la plaça Major, l’Ajuntament aportarà la sorra que s’ha de posar a la base
i, en ambdós casos, s’encarregarà de senyalitzar l’espai amb tanques.

Tot i que l’Ajuntament ja ha donat el seu vistiplau a ambdues fogueres, la
realització d’aquestes està condicionada a l’informe favorable dels agents rurals,
que tenen la potestat de modificar les activitats en funció de les condicions
climàtiques.

Consells per a les fogueres

Seguint els consells de protecció civil del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament fa diverses recomanacions al veïnat de les zones on
s’encendran les fogueres. En aquest sentit, es demana que es tanquin les finestres i
balcons per evitar que entrin als domicilis guspires o coets perduts que puguin
provocar un incendi. També cal plegar els tendals de les terrasses, no aparcar cotxes
a menys de 15 metres de les fogueres i, sobretot, no permetre que ningú salti damunt
les brases.

A més, cal tenir present que les fogueres no es poden encendre sense tenir
l’autorització corresponent i han d’estar situades en espais que permetin el pas de
vehicles d’emergència i a més de 15 metres de qualsevol edificació.
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D’altra banda, és important anar amb compte amb els objectes que s’hi cremen, que
han de ser fets de materials que deixin brasa, sobretot de fusta. No es poden cremar
papers ni teixits, que el vent pot enlairar, ni bidons, llaunes o esprais, que poden
explotar, o pneumàtics i plàstics, pels seus efectes contaminants.

Podeu consultar més recomanacions relacionades amb les fogueres clicant aquí.
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