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Recomanacions per passar una
bona revetlla
La nit més curta de l'any arriba coincidint amb el solstici d'estiu. I amb ella, la
revetlla de Sant Joan amb coca, cava, fogueres i petards. Per evitar ensurts amb
el foc i tenir una celebració segura cal adoptar un seguit de precaucions.
Amb una mica de seny i, sobretot, amb un molt compte gaudireu d' una revetlla de Sant Joan,
primer, i després una de Sant Pere, que evidentment, que segur faran les delícies de tothom.
Els petards
El primer consell és que els menuts sempre comprin els petards sota la supervisió d'adults.
No poseu els petards a prop de la cara o del cos.
No llanceu mai cap petard contra ningú.
Enceneu cada producte seguint estrictament les instruccions concretes.
No us guardeu petards a les butxaques. No enceneu cap petard dins de les cases.
No talleu el tro final de les traques, poden explotar amb violència.
No utilitzeu coets que tinguin la canya trencada.
No tireu coets agafats amb la mà.
Enceneu sempre el ble per l'extrem.
No heu de llançar coets a menys de 500 metres de zones boscoses.
No fiqueu mai petards dins de totxanes o ampolles, etc, perquè en explotar fan metralla que pot
fer molt de mal.
Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
Si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i un cop passat aquest temps
deixeu-lo en aigua.
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Les fogueres
No prepareu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent.
Poseu primer un gruix de sorra sobre l'asfalt i sempre a més de 15 metres dels cotxes i de les
façanes, mai sota les línies elèctriques.
No enceneu mai cap foguera amb líquids inflamables, us podríeu cremar molt.
No tireu papers ni teixits, l'aire els enlairaria i els podria portar lluny.
No es poden llançar ni bidons ni esprais, poden explotar.
Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu molta contaminació.
Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d'emergència.
Assegurar-se que un cop cremada la foguera el foc no revifarà.
Els correfocs
Seguiu sempre les instruccions dels organitzadors.
Porteu pantalons i mànigues llargues, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que
agafin bé els peus.
Si, malgrat tot, algú pateix una cremada, heu de saber que:
En cas de cremades s'aconsella aplicar aigua fresca dos o tres minuts a la part afectada; cobrirla amb una gasa o amb un drap net i anar a un centre sanitari.
No rebentar les butllofes.
No aplicar pomades, cremes, ni cap tipus de desinfectant.
No arrencar les restes de roba que hagin pogut quedar adherides.
Què fer si se'ns crema la roba?
Si per qualsevol circumstància s'encenen els vestits, no correu, ja que revifareu les flames.
Tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames i evitar que es facin més virulentes.
Tapeu-vos la cara amb les mans perquè les flames no us arribin a la cara i al cabell i per que els
gasos no us arribin als pulmons.
Assegureu-vos que les flames s'han apagat abans de treure-us la roba i no us la heu de treure
mai pel cap.
Recordeu: Per qualsevol emergència truqueu al telèfon 112.
Podeu consultar el còmicEl Pau, l'Arnau i l'Anna a... la Terra de foc! sobre la precaució a les
revetlles.
Potser t'interessa: Amb Sant Joan arriba l'estiu iFes la teva coca de Sant Joan.
Font: Generalitat de Catalunya.
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