Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

L’Ajuntament demana que els petards es llencin lluny de
la vegetació per evitar incendis
De cara a la revetlla de Sant Joan del proper divendres 23 de juny, el
consistori molletà demana a la ciutadania que extremi les precaucions amb
la pirotècnia per evitar incendis davant l’onada de calor i la sequera
d’aquests dies.
L’Ajuntament de Mollet avisa els molletans i molletanes de la importància de
llençar la pirotècnia on correspon, és a dir en perímetres de seguretat, i mai a
prop de matolls, arbrat, zones boscoses... abans, durant i després de la revetlla
de Sant Joan. Les elevades temperatures i la forta sequera obliguen a extremar
les precaucions per evitar focs forestals. El consistori també demana a la
ciutadania que quan es llencin petards es respecti el mobiliari urbà.
La revetlla de Sant Joan
El divendres 23 de juny, Mollet celebrarà la nit de Sant Joan amb una revetlla
popular organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de
Balls de Saló, els Castellers de Mollet, el Club Muntanyenc, la Colla Gegantera,
Mollet amb Cuba, la Colla dels Morats, els Diables de Mollet, Tradicions i
Costums i Òmnium Cultural. El programa d’actes és el següent:
19 h
Plaça de Catalunya
Sardanes (la part) Cobla Sabadell
19.30 h
Des de la cruïlla de l’avinguda Jaume I amb avinguda de Gaudí
Cercavila amb els Gegants de Mollet per rebre la Flama del Canigó
20.15 h
Plaça de Catalunya
Arribada de la Flama del Canigó, pilar de benvinguda, traspàs de la flama
a les poblacions veïnes i lectura del manifest a càrrec d’Albert Tarrés
(Tradicions i Costums) i Lluís Utrilla (Castellers de Mollet)
21 h
Plaça de Catalunya
Sardanes (2a part) Cobla Sabadell
21.45 h
Parc de Ca l’Estrada

Entrada de la torxa de la Flama del Canigó a càrrec de les entitats
participants.
22 h
Parc de Ca l’Estrada
Encesa de la foguera de Sant Joan i a continuació Sopar Popular: Porta el
sopar, la taula i la cadira i afegeix-te a la festa.
Servei de bar :
• Mollet & Cuba: cafès, rom cremat i mojitos (Els beneficis obtinguts aniran
destinats a projectes de cooperació amb Cuba)
• Colla dels Morats: refrescos, cerveses, combinats, coca, cava...
22.45 h
Parc de Ca l’Estrada
Revetlla amb DJ
23 h
Pista exterior del pavelló de Riera Seca
Ball de revetlla amb Sergi & Betty
Entrada gratuïta amb aforament limitat. Servei de bar, venda de coques i cava

Revetlles amb precaució
Articles de pirotècnia






No guardeu els articles de pirotècnia a les butxaques
No subjecteu els petards amb les mans. Enceneu cada article seguint
estrictament les seves instruccions
Enceneu els petards per la metxa i aparteu-vos-en ràpidament
No llenceu mai petards contra ningú
No dispareu els coets voladors agafats de la mà o amb la barnilla trencada
ni en direcció a les zones boscoses o amb vegetació (podrien provocar un
incendi)

Si marxeu de revetlla



No deixeu roba estesa als estenedors exteriors ni a la galeria
Tanqueu portes, finestres i persianes i recolliu els tendals i veles per evitar
incendis

Per fer fogueres



Cal una autorització prèvia de l’Ajuntament
S’han d’encendre a una distància mínima de 15 metres de façanes i
vehicles i mai sota línies elèctriques
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