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23 de juny de 2018

La nit de Sant Joan és nit d’alegria.
Estrellat de flors, l’estiu ens arriba
de mans d’un follet que li fa de guia.
Primavera mor, l’hivern es retira.
Si arribés l’amor, mai més moriria.
Les flames del foc la nit tornen dia.
Si arribés l’amor, que dolç que seria.
La nit de Sant Joan és una frontissa.
La porta de l’any, tan grinyoladissa,
comença a tancar-se. Doneu-me
xampany!
Que és la nit més curta i el dia més gran.
Imitarem el sol amb grans fogates.
Llevem-nos el calçat damunt les brases.
Al cel van de ‘verbena’ ocells i astres.
I augmenten les virtuts d’herbes i aigües.
Com la terra que gira al voltant del sol.
Com la terra que gira al voltant del sol.
Farem lentes rodones encerclant el foc.
Farem lentes rodones encerclant el foc.
Joan Lluís Bozzo (lletra)
Jaume Sisa (intèrpret)
(Nit de Sant Joan, 1981)

La revetlla
a Barcelona
La revetlla de Sant Joan, que
se celebra el 23 de juny, és
una de les festes populars més
arrelades als Països Catalans.
Foc, música, ball i coca en són
els protagonistes. A Barcelona,
un munt d’entitats organitzen
revetlles populars als carrers i a
les places, amb orquestres i ball,
i, en alguns casos, amb fogueres.

Feliç solstici d’estiu!
La nit del 23 de juny és una de les més especials
del calendari: hi ha més hores de claror que de foscor
i el bon temps s’ha instal·lat definitivament a la ciutat.
Per això, des de fa segles els barcelonins i les
barcelonines sortim a celebrar el solstici d’estiu,
una festa mil·lenària que actualment pren la forma
de la Nit de Sant Joan. A més, té la característica
que la vigília, és a dir, la revetlla, és més important
que el dia de la festivitat.
A Barcelona, el solstici d’estiu es viu de maneres molt
diferents: en una revetlla popular al carrer, a la platja
amb els amics, menjant coca i bevent cava al terrat,
llançant petards, piules i coets, al voltant d’una foguera
encesa amb la Flama del Canigó... Perquè si una cosa
té d’especial la Nit de Sant Joan, és que és una festa
participativa i descentralitzada que convida
tothom a sortir al carrer.
Ada Colau,
alcaldessa de Barcelona

FOGUERES AUTORITZADES I REVETLLES
23 DE JUNY, LA NIT DE SANT JOAN
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE

FOGUERA I REVETLLA AL RAVAL

FOGUERA I REVETLLA
A L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

A la rambla del Raval
19 h Cantada d’havaneres amb el grup Mar
Brava.
20 h Arribada de la Flama del Canigó i encesa
de foguera.
21 h Sopar de germanor.
22.30 h Inici de la revetlla.
Organització: Associació Institut de Promoció de la
Cultura Catalana i Associació de Veïns del carrer de la
Cera.

FOGUERA I REVETLLA
A LA BARCELONETA

A la plaça del Poeta Boscà
20.30 h Cercavila de la Flama del Canigó.
21.15 h Encesa de la foguera.
22 h Nit de Foc a la plaça de la Barceloneta.
Organització: Diables de la Barceloneta.

FOGUERA I REVETLLA
DEL CASC ANTIC

Al passeig de Lluís Companys,
als peus de l’Arc de Triomf
Amb sopar de carmanyola, foguera i concerts.
De 20 a 3 h
Organització: Centre Sant Pere Apòstol.

REVETLLA AL BARRI GÒTIC

A la cruïlla entre el carrer Nou de Sant
Francesc i el de Josep Pijoan
De 19 a 2 h
Organització: Associació de Veïns del Barri Gòtic.

A la cruïlla entre els carrers del Consell
de Cent i del Comte Borrell (foguera)
i cruïlla entre els carrers del Consell
de Cent i de Viladomat (revetlla)
Sopar popular, correfoc, encesa de la foguera
i actuacions musicals.
De 20 a 2 h
Organització: Casal de joves Queix.

FOGUERA DEL FORT PIENC

A la cruïlla dels carrers de Lepant,
de Casp i de Ribes
De 21 a 2 h
Organització: Associació de Veïns del Fort Pienc.

FOGUERA DE PROVENÇA-ROCAFORT
A la cruïlla dels carrers de Provença
i de Rocafort
De 22 a 2 h
Organització: particular.

REVETLLA DEL CASAL POPULAR
LA CRUÏLLA

Carrer de Sardenya, 256 (davant el Casal)
Taller de garlandes, trencaclosques dels Països
Catalans, berenar-sopar popular, cantautors
i punxadiscos.
De 17 a 2 h
Organització: Casal Popular La Cruïlla

FOGUERA DE L’AVINGUDA DE MISTRAL
A l’avinguda de Mistral, a la cruïlla
amb el carrer d’Entença i el carrer
de Floridablanca
De 21.30 a 0.30 h
Organització: Associació RTV Sant Antoni

REVETLLA AL CARRER
DEL CONSELL DE CENT

BENGALES, TRAQUES,
COETS I PIULES!

Barcelona té una tradició molt
arrelada de llançar focs d’artifici
durant la nit de Sant Joan, quan es
detonen quilos de petards. A més
aporten una llum, un color i una
sonoritat únics a la festa. Això sí,
la pirotècnia cal manipular-la amb
precaució i seguir uns consells de
seguretat.

Al carrer del Consell de Cent,
entre Muntaner i Casanoves
De 20 a 2 h
Organitza: Associació Encara en Acció, MASG

REVETLLA AL PTGE. PELLICER
Sopar popular, degustació de coques
i ball al carrer.
De 20 a 2 h
Organitza: amics del Passatge Lluís Pellicer

REVETLLA AL CARRER DE RIBES

Al carrer de Ribes amb carrer de Padilla
Acte social amb música al carrer per als veïns.
Sopar de carmanyola i coca.
De 20 a 2 h

DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
REVETLLA DEL GUINARDÓ

A l’esplanada i les pistes de petanca del
Mas Guinardó, a la plaça de Salvador Riera

Organització: Club Bàsquet Roser

Organització: Grup Torxa i APV.

FOGUERA I REVETLLA
DE SANT ANTONI

REVETLLA AL CARMEL

A la cruïlla entre el carrer de Viladomat
i de Floridablanca
21.30 h Arribada de la Flama del Canigó,
encesa de la foguera i sopar de carmanyola.
De 23 a 1 h Concert
De 1 a 2 h Ball amb disco-mòbil.
Organització: Associació de Veïns de Sant Antoni.

A la rambla del Carmel, a la cruïlla
amb el carrer de Llobregós
Organització: Associació Recreativa Cultural 40 p’Arriba
40 p’Abajo.

REVETLLA A SANT GENÍS
A la plaça de Meguidó

REVETLLA A MONTBAU

DISTRICTE DE GRÀCIA

Als jardins de Montbau,
al carrer de la Poesia
Revetlla, sopar, música i ball.

FOGUERA DE LA PLAÇA DEL SOL

Organització: Diables de Montbau, AEEF i Associació
de Veïns de Montbau.

A la plaça del Sol
19:30 h Rebuda de la Flama del Canigó
als Jardins de Salvador Espriu (Jardinets
de Gràcia).
21 h Cercavila i encesa de la foguera.

Organització: Centre de Cultura Popular la Violeta de
Gràcia i Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

REVETLLA A LA PLAÇA
DE LA VIRREINA
A la plaça de la Virreina.

Organització: Castellers de la Vila de Gràcia.

REVETLLA DEL CENTRE

Al Centre Moral i Instructiu de Gràcia
(carrer de Ros de Olano, 9).
Organització: Centre Moral i Instructiu de Gràcia.

REVETLLA A CAN BARÓ

A la pista Poliesportiva Municipal
de Can Baró
Organització: Associació de Veïns de Can Baró.

REVETLLA A LA FONT DEL GOS
Al camí de Cal Notari, 1
20.30 h Sopar de germanor i revetlla.

Organització: Associació de Veïns de la Font del Gos.

REVETLLA DEL CARRER
DE SANTA CAROLINA

Al carrer de Santa Carolina amb Padilla
Organització: Associació Amics de la Revetlla.

REVETLLA SENSE PETARDS
AL MERCAT DEL GUINARDÓ

A la plaça del Mercat del Guinardó
Organització: ACEM Guinardó.

CONCERT DE REVETLLA A HORTA
Al parc de les Rieres d’Horta
Organització: Diables d’Horta.

SOPAR DE SANT JOAN A VALLDAURA
A les pistes de petanca Valldaura
(passeig de Valldaura, 26)

PER SANT JOAN,
BARCELONA CREMA

Les fogueres a les places i a les
cruïlles dels carrers de Barcelona
són l’element més distintiu i
vistent de la revetlla de Sant Joan.
A més, després d’un temps de
decadència, la xifra de fogueres no
para de créixer, any rere any.

Organització: Club de Petanca Valldaura.

REVETLLA DE SANT JOAN
A CAN BRASÓ
Organització: Associació de Veïns de la Vall d’Hebron

SOPAR DE VEÏNS AL CARMEL
Al carrer de Fastenrath, 208-212

DISTRICTE DE LES CORTS
FOGUERA I REVETLLA
AL CARRER D’EUROPA

Al carrer d’Europa entre els carrers
de Galileu i de Gandesa
Sopar, espectacle de foc amb foguera i música.
21 h
Organització: Les Corts Som Poble, Ateneu Popular de les
Corts, Bocs de Can Roses i Òmnium Cultural de les Corts.

REVETLLA DEL CAMP NOU

Al carrer de Benavent, entre la Travessera
de les Corts i el carrer de Felipe de Paz
Sopar de germanor i animació musical amb ball.
20 h
Organització: Associació de Veïns del Camp Nou.

REVETLLA DEL BARRI DE SANT RAMON
A l’avinguda de Sant Ramon Nonat, entre el
carrer del Cardenal Reig i el passatge de Xile
Sopar a la fresca, ball i orquestra en viu.
20 h
Organització: Associació de Veïns Sant Ramon.

REVETLLA DE LES CORTS

A la pista de petanca dels jardins
de les Infantes
Sopar a la fresca i revetlla.
22 h
Organització: Les Corts Esportiu C.P.

REVETLLA DE CAN PEGUERA

A la pista de futbol del Casal de Barri
La Cosa Nostra (carrer Biure, 1)
21 h Sopar de germanor
De 23 a 2 h Revetlla de Sant Joan amb
orquestra

REVETLLA AL TURÓ DE LA PEIRA
A la plaça de Can Basté
22 h Sopar veïnal i revetlla

DISTRICTE DE SANT ANDREU
FOGUERA I REVETLLA A SANT ANDREU
A la plaça de Can Fabra
Rebuda de la Flama del Canigó, encesa de la
foguera i revetlla amb música
21 h
Organització: La Satànica de Sant Andreu.

FOGUERA I REVETLLA
AL BARRI DEL CONGRÉS

A la plaça del Congrés Eucarístic
Organització: Associació Cultural Congregació Diabòlica
del Congrés.

REVETLLA A LA SAGRERA

A la plaça dels Jardins d’Elx
Sopar a la fresca amb servei de bar.
Organització: Comissió de Festes de la Sagrera.

DISTRICTE DE NOU BARRIS

DISTRICTE DE SANT MARTÍ

FOGUERA DE LA PLAÇA
DEL VIRREI AMAT

FOGUERA I CERCAVILA AL POBLENOU

A la plaça del Virrei Amat
20.30 h Arribada de la Flama del Canigó,
encesa de la foguera i actuació de Gegants
i Grup de Foc de Nou Barris
22.30 h Gran ball de revetlla amb l’orquestra
Nova Blanes
Organització: Fundació ProCat.

FOGUERA I REVETLLA DEL BARRI
DE PORTA
A la plaça de Sóller

Organització: Comissió de la Revetlla de Sant Joan
del Barri de Porta.

A la cruïlla dels carrers de Ramon Turró
i d’Espronceda (foguera) i al Parc
de Sant Martí (revetlla)
Organització: Colla del Drac del Poble Nou.

FOGUERA I REVETLLA
ALS JARDINS DEL CLOT DE LA MEL
A la cruïlla entre els carrers del Concili
de Trento i de Lope de Vega (foguera)
i als Jardins del Clot de la Mel (revetlla)
Organització: Castellers de Barcelona.

FOGUERA DE LA VERNEDA

A la cruïlla entre els carrers de Huelva
i de Provençals

REVETLLA DE LA JOANA

Organització: Coordinadora d’Entitats de la Verneda
VERN.

Organització: Casal del Barri de Prosperitat.

FOGUERA I REVETLLA
A L’AVINGUDA MERIDIANA

Al Casal de Barri de Prosperitat
(plaça d’Àngel Pestaña)

REVETLLA ALS JARDINS
DE CAN XIRINGOI
Als jardins de Can Xiringoi

Organització: Associació de veïns de Torre Llobeta
i Vilapicina

A la cruïlla entre l’avinguda de la Meridiana
i el carrer de Corunya (foguera) i revetlla
a l’avinguda de la Meridiana, entre els
carrers d’Aragó i del Consell de Cent
Organització: Orfeó Martinenc

REVETLLA AL CARRER DE VENERO
Al carrer de Venero, 16

Organització: Penya Barcelonista del Poblenou.

REVETLLA AL CARRER
DE ROSA SENSAT

PEVETER I REVETLLA D’HOSTAFRANCS

Organització: ACR el Sot de l’Illa.

Al pati del centre cívic Casinet d’Hostafrancs
(carrer del Rector Triadó, 53)
De 20 a 2.30 h Rebuda de la Flama del Canigó
i revetlla
21 h Correfoc

REVETLLA A LA PLAÇA DEL REC

Organització: Centre Cívic el Casinet d’Hostafrancs
i Colla de Diables CEIP Barrufet

Organització: Club de Petanca Rec - Sant Joan de Malta.

FOGUERA I REVETLLA AL PARC
DE L’ESPANYA INDUSTRIAL

Al carrer de Rosa Sensat, a la cruïlla
Doctor Trueta i Avinguda Icària
Sopar i ball.

A la plaça del Rec
Sopar i ball.

REVETLLA A LA PLAÇA DE PUIGCERDÀ
A la plaça de Puigcerdà
Sopar i ball.

Organització: Associació de Veïns dels carrers Paraguai
- Perú.

REVETLLA AL CARRER DE PERELLÓ
Al carrer de Perelló, 67

Organització: Coordinadora d’Entitats de Joves
La Xemeneia

REVETLLA AL POBLENOU

Al parc del Centre del Poblenou
Sopar i ball.
Organització: Associació Cultural i Social Bac de Roda.

REVETLLA A LA DIAGONAL
A l’avinguda Diagonal, 40

Organització: Associació de Veïns de Diagonal Mar

Al passeig de Sant Antoni (entre l’estació
i el parc de l’Espanya Industrial)
De 16 a 3 h
Organització: Diables de Sants i Casa Independentista
Jaume Compte

FOGUERA I REVETLLA DEL PARC

Al parc de les Tres Xemeneies (foguera)
i al carrer de Piquer, entre els carrers
de Mata i de Cabanes (revetlla)
De 16 h a 3 h
Organització: Associació ACOOPSEC i Penya blaugrana
Les 3 Xemeneies.

REVETLLA AL CARRER DE PAPIN
Al carrer de Papin, entre els carrers
de Cerdanyola i del Miracle
De 20 a 1 h

Organització: Comissió de Festes del Carrer de Papin

REVETLLA AL CARRER DE SAGUNT

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
FOGUERA DE LA MARINA

Als jardins de Cal Sèbio
De 19 a 23 h
A l’avinguda de la Meridiana, entre els carrers
d’Aragó i del Consell de Cent (revetlla)
Organització: Diables de Port.

FOGUERA DEL POBLE-SEC

A la plaça del Sortidor, davant el centre cívic
El Sortidor
Arribada de la Flama del Canigó, encesa de la
foguera i ball de sardanes. Coca i vi.
De 18.30 a 21 h
Organització: Coordinadora d’Entitats del Poble-sec.

Al carrer de Sagunt, entre els carrers
dels Jocs Florals i d’Andalusia
Sopar popular i revetlla
De 18 a 3 h

Organització: Comissió de Festes del Carrer de Sagunt

REVETLLA AL CARRER DE VALLESPIR
Al carrer de Vallespir, entre els carrers de
Melcior de Palau i de Violant d’Hongria
De 18 a 3 h
Organització: Comissió de Festa Major del Carrer
de Vallespir

REVETLLA AL CARRER DE FINLÀNDIA
Al carrer de Finlàndia, entre els carrers
de Sagunt i de Fernández Duro
De 18 a 3 h

Organització: Comissió de Festes del Carrer de Finlàndia

SANT JOAN NO ÉS EL MATEIX
SENSE LA TRADICIONAL COCA

La menja estrella de la nit de Sant Joan
és la coca, que pot ser de menes molt
diferents: amb fruita confitada, pinyons,
llardons, farcida de crema, massapà...
Ara, sabeu què diu la tradició? Que ha de
tenir una mida canònica, el doble de llarg
que d’ample i els angles arrodonits.

REVETLLA AL CARRER D’ALCOLEA
DE BAIX
Al carrer d’Alcolea, entre els carrers
de Valladolid i el passeig de Sant Antoni
De 17 a 3 h

REVETLLA AMB ELS
CASTELLERS DE SANTS

Al jardins de Joaquim Domingo
De 19 a 3 h
Organització: Castellers de Sants

Organització: Comissió de Festes del Carrer d’Alcolea
de Baix

REVETLLA A LA PLAÇA DE FALSET

REVETLLA AL CARRER
DE ROSSEND ARÚS

Organització: Associació de Veïns Eduard Aunós

Al carrer de Rossend Arús, entre la plaça
d’Ibèria i el passatge del Baró de Griñó
De 18 a 3 h
Organització: Comissió de Festes del Carrer de Rossend
Arús

REVETLLA A LA PLAÇA DEL FÈNIX
A la plaça del Fènix
De 21 a 3 h

Organització: Comissió de Festes de la Plaça del Fènix

REVETLLA AL CARRER
DELS JOCS FLORALS

Carrer dels Jocs Florals, entre els carrers
de Manzanares i de la Constitució
Sardinada Popular i Revetlla.
De 19 a 2 h

A la plaça de Falset
De 17 a 3 h

REVETLLA A LA CASA GRAN

Al pati de la Casa Gran (carrer de Rosés, 15)
De 23 a 3 h
Organització: Comissió de Festes de la Casa Gran

DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
FOGUERA DE LA LLOSA DE SARRIÀ

A la Llosa de Via Augusta, entre els carrers
de Graus i de Dolors Monserdà
Organització: Diablesses i Diables de Sarrià, Diables
Infantils de Sarrià i Associació de Veïns de Sarrià.

REVETLLA A LA CASA ORLANDAI

Organització: Comissió de Festes del Carrer dels Jocs
Florals de Baix

Al centre cívic Casa Orlandai
(carrer de Jaume Piquet, 23)

REVETLLA AL CARRER DE GALILEU

Organització: Centre cívic Casa Orlandai.

Al carrer de Galileu, entre els carrers
de Melcior de Palau i de Rosés
De 19 a 2 h

Organització: Comissió de la Festa Major del Carrer
de Galileu

REVETLLA A LA FONT DE LA GUATLLA
Al carrer de Montfar
De 16 a 2.30 h

Organització: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla

Les dades contingudes en aquest programa
són correctes el 5 de juny de 2018. Consulteu
la llista actualitzada de fogueres i activitats
de Sant Joan a barcelona.cat/santjoan

La Flama
del Canigó
La Flama del Canigó, un foc que fa
més de cinquanta anys que uneix
els territoris de parla catalana.
Un dels rituals més distintius de la nit de Sant
Joan és la Flama del Canigó, un foc sorgit
al cim d’aquest massís i que en una sola nit
s’estén per tots els territoris de parla catalana
per encendre-hi fogueres. A més, el foc de
la Flama del Canigó no s’apaga mai: durant
tot l’any resta al Museu de la Casa Pairal de
Perpinyà fins que, cada 22 de juny, es porta
al cim del Canigó. A mitjanit, el foc de la Flama
comença el recorregut i es va escampant
i desdoblant per encendre les fogueres
de Sant Joan de centenars de poblacions.
Aquest ritual va començar el 1955 per iniciativa
de Francesc Pujades, un veí d’Arles de Tec
(Vallespir). Inspirat en el poema ‘Canigó’ de
Jacint Verdaguer, va tenir la idea d’encendre
els focs de Sant Joan al cim de la muntanya
i repartir-ne la flama arreu. No va ser fins l’any
1966 que el foc va passar la duana per primera
vegada i va arribar a Vic. I l’any següent, el
1967, va ser rebut a l’Ajuntament de Barcelona.
A desgrat de la dictadura franquista, la tradició
es va anar escampant per tots els territoris de
parla catalana com a símbol de pervivència
de la cultura del país.

Arribada de la Flama
del Canigó a Barcelona
D’ençà de fa més de cinquanta
anys, la Flama del Canigó arriba
a Barcelona, on és rebuda a la
plaça de Sant Jaume de manera
solemne. Enguany hi haurà els
Gegants de la Ciutat, l’Àliga,
música i herbes remeieres per
a tothom! Després de l’encesa
del peveter, els representants
de cada barri aniran pujant a
l’escenari per agafar el foc que
encendrà les fogueres de tota la
ciutat.
PROGRAMA:
17 h

Festa de rebuda de la Flama a la
plaça de Sant Jaume. Amb sardanes
a càrrec de la cobla Sant Jordi - Ciutat
de Barcelona i herbes remeieres per
a tothom.

18.30 h Arribada de la Flama del Canigó
a la plaça de Sant Jaume.
18.35 h Balls de l’Àliga i els Gegants
de la Ciutat.
18.45 h Lectura del Missatge de la Flama
d’enguany, obra del president
d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart.
19 h

Repartiment de la flama. Els equips
van passant per recollir el foc
provinent del Canigó, que servirà
per encendre diverses fogueres
a tota la ciutat.

MISSATGE DEL 2018
DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
Avui renovem la Flama gràcies al compromís
granític de la societat civil, l’autèntic motor d’un
poble sempre en moviment. Un agraïment infinit
a totes les entitats que la fan possible. La Flama
del Canigó que agermana els Països Catalans
és un símbol d’esperança en el futur. Ens
demostra la capacitat del poble català d’unir-se
en moments difícils i anar sempre endavant. Com
el 1966, quan malgrat la dictadura franquista va
arribar per primer cop al Principat de Catalunya.
Enguany, davant el retorn de la injustícia
autoritària i la suspensió de l’autogovern
de Catalunya, continuem mostrant a Europa
i al món l’anhel irrenunciable de viure en pau
i llibertat. Empeltats de solidaritat i tendresa,
som més conscients que mai que la causa
contra Catalunya és una causa contra la
democràcia. Que el dret a l’autodeterminació
és un dret fonamental que ni la repressió
ni la por segrestaran.
Ens tenim els uns als altres, amb tanta força,
determinació i coratge, que avui ja som un país
millor. Com més foscor ens volen imposar, més
il·lusió tenim perquè la llum de la Flama arribi
a més i més gent. Per compartir entre iguals
l’emoció del foc, la festa i la màgia de la nit de
Sant Joan. La cultura sempre ha estat una eina
de transformació social.
La cultura amara ciutats, barris i pobles definits
per una diversitat que ens enriqueix i ens fa més
forts. D’un país que no demana pels orígens, sinó
per on volem anar plegats. Convençuts que si els
infants creixen junts a l’escola, romandran junts
al carrer i units com a societat. Amb la plena
convicció que el camí l’hem de fer junts i tindrà
sentit si decidim el destí plegats. La maduresa
i cohesió de la societat catalana en són la millor
garantia.
Visca la Flama del Canigó!
Visca la Cultura!
Visca els Països Catalans!
Jordi Cuixart,
president d’Òmnium Cultural

Consells per a
una revetlla segura
Consells de Protecció Civil i Prevenció:
seguretat amb la pirotècnia
Els petards, cal utilitzar-los amb precaució.
Aquests consells bàsics us ajudaran a viure una revetlla sense ensurts.

PETARDS

• No us heu de guardar cap article
pirotècnic a les butxaques. Una
encesa fortuïta podria provocar
lesions, fins i tot greus.
• No heu de llençar cap petard contra
les persones o els animals.
• Mai no heu de posar la cara ni cap
membre a sobre o davant de cap
article pirotècnic encès, ja que es
poden produir cremades o lesions
oculars.

A LA LLAR

• Heu de tancar les finestres i els
balcons per evitar que us entri
qualsevol coet perdut. Així evitareu
el risc que el vostre habitatge
s’encengui.

• Està prohibit disparar coets, engegar
globus o qualsevol altre artefacte
que contingui foc a una distància
inferior a 500 metres de les zones
boscoses.
• Els productes pirotècnics sempre
s’han de comprar als establiments
que en tinguin autoritzada la venda.
• Enceneu cada article seguint
estrictament les instruccions d’ús.

• Heu de treure la roba estesa dels
terrats i de les terrasses per evitar
que les guspires d’algun coet
provoquin un incendi.
• Heu de plegar els tendals que hi hagi
a les terrasses.
• No heu de llençar cap petard a
l’interior dels habitatges.

FOGUERES

• Les fogueres s’han de situar a més
de 15 metres de les façanes de les
cases i dels cotxes estacionats,
i mai no s’han de situar sota línies
elèctriques o telefòniques.
• Si es fa una foguera al carrer, cal
assegurar un pas suficient per als
vehicles d’emergències. Per tal de
no malmetre el paviment, s’ha de
col·locar sota la foguera un gruix
suficient de terra o de sorra.

• No s’ha d’utilitzar mai cap mena
d’accelerant per a encendre les
fogueres, ja que la deflagració que
es provocaria podria calar foc als
vestits o als cabells de les persones
situades a prop de la foguera.
• No s’han de llançar a les fogueres
bidons, llaunes, esprais, etc., ja que
poden explotar.
• Per fer una foguera és obligatori
demanar prèviament el permís
d’autorització al districte
corresponent.
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El 23 de juny, amb motiu de la revetlla de
Sant Joan, el metro funcionarà tota la nit.
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Consulteu la informació actualitzada
a barcelona.cat/santjoan.
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