Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament publica un BAN per prevenir els incendis,
davant la proximitat de la celebració de Sant Joan
Davant la proximitat de la celebració de la revetlla de Sant Joan, el proper
23 de juny, i de l’augment del risc d’incendis durant els mesos d’estiu,
l’Ajuntament de Mollet ha publicat un BAN amb mesures preventives
contra els incendis.
Així, es prohibeix encendre foc, amb qualsevol finalitat, als terrenys forestals
del terme municipal i a 500 metres al voltant, fins al 15 d’octubre. A més, es
recorda la necessitat d’alertar de qualsevol senyal de possible incendi al telèfon
d’emergències, el 112.
L’Ajuntament demana a tota la ciutadania un ús responsable, cívic, restringit i
controlat de tot tipus d'elements pirotècnics fins al 15 d’octubre, el període
considerat de risc.
Adjuntem text complet del BAN.

Revetlles populars a la ciutat
El diumenge 23 de juny, al vespre, se celebren dues revetlles a la ciutat. D’una
banda, la revetlla popular que organitzen de manera conjunta Castellers de
Mollet, Club Muntanyenc, Colla Gegantera, Mollet amb Cuba, Colla dels
Morats, Colla dels Torrats, Tradicions i Costums, Òmnium Cultural i Ajuntament
de Mollet del Vallès. La festa acabarà, un any més, al parc de Ca l’Estrada,
amb l’encesa de la foguera i música de DJ. L’Ajuntament recorda la importància
de respectar el perímetre de seguretat fora del qual no es poden llençar
petards (adjuntem plànol).
L’altra revetlla popular és la que organitza habitualment l’Associació de Balls de
Saló, al pati del Centre Cívic de l’Era.
Programa de la Revetlla popular
7 de la tarda. Des d’av. Jaume I- Castelao
Cercavila de Gegants amb el Moll Fer per rebre la Flama del Canigó
7 de la tarda. Pl. Catalunya
Sardanes (1a part) Cobla Sabadell

8 del vespre. Pl. Catalunya
Arribada de la Flama del Canigó, pilar de benvinguda i lectura del
manifest a càrrec de Teresa Sala
¾ de 9 del vespre. Pl. Catalunya
Sardanes (2a part) Cobla Sabadell
A les 10 de la nit. Parc de Ca l’Estrada
Sopar Popular: Porta el sopar, la taula i la cadira i afegeix-te a la festa
Hi haurà servei de bar a càrrec de la Colla dels Morats i Mollet amb Cuba
A les 11 de la nit. Parc de Ca l’Estrada
Encesa de la foguera a càrrec de Teresa Sala
i a continuació, revetlla amb DJ
IMPORTANT: S’establirà un perímetre de seguretat, fora del qual no es poden
llençar petards.

Programa Revetlla Ball de Saló
11 de la nit Pati del Centre Cívic L’Era
Ball amb Som dos
Entrada gratuïta- aforament limitat- Servei de bar, venda de coques i cava
Organitza Ass. Ball de Saló

Consells de seguretat per la revetlla
Per passar una bona revetlla de Sant Joan és molt important seguir uns senzills
consells alhora de manipular els focs d’artifici, petards i coets.
Articles de pirotècnia:
 No guardar els articles de pirotècnia a les butxaques
 Encendre els petards per la metxa i apartar-se’n ràpidament
 No disparar els coets voladors agafats de la mà, o amb la barnilla trencada
ni en direcció de zones boscoses o amb vegetació (podrien provocar un
incendi)
Si marxeu de revetlla:
 No deixar roba estesa als estenedors exteriors ni a la galeria
 Tancar portes, finestres i persianes i recollir els tendals, per evitar
incendis
 Per fer fogueres a la via pública, s’ha de fer una sol·licitud a
l’Ajuntament, i encendre-les a una distància mínima de 15 metres de
façanes i vehicles
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