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Departament ALCALDIA

BAN DE L’ALCALDIA NÚM. 04/2020

Des d’aquesta Alcaldia us convidem a gaudir de les revetlles populars de Sant Joan i de 
Sant Pere per part de tots els cubellencs i cubellenques d’una manera segura, tenint en 
compte que ens trobem en una situació diferent a causa de la COVID-19. Això fa que 
ens haguem d’adaptar i canviar les nostres formes de fer en aquestes festes tan 
populars i poder gaudir-les amb la màxima seguretat dintre d’aquest context. 

Per això us demanen que actueu prenent les màximes precaucions i seguint les 
següents recomanacions: 

 Aprofitem aquesta festa per trobar-nos amb la nostra família i amb els amics i 
celebrem la festa a casa.

 Fem festa amb infants i adolescents, porten molts dies tancats i podem passar 
una bona estona amb la família i els amics propers. Gaudim d’una festa de 
Sant Joan amb els nostres, menjant coca de Sant Joan i llençant alguns 
petards, que tant agraden els infants i adolescents, però fem-ho de forma 
segura amb les màximes precaucions.

 Celebrar Sant Joan amb responsabilitat i seguretat posant en valor l’esforç dels 
serveis sanitaris, d’emergència i de seguretat i de la ciutadania durant les fases 
més agudes de la pandèmia.

 Evitar els accidents i els incendis és el millor homenatge que podem fer als 
serveis sanitaris i d’emergència que fa molts dies que treballen intensament; la 
nit de Sant Joan no podem col·lapsar-los, perquè als centres hospitalaris 
encara hi ha gent lluitant i fent molt esforços per fer front a la COVID-19.

 Evitar les festes amb concentracions i les fogueres.

 Descobrim també altres aspectes culturals de la festivitat i del solstici: 
llegendes, menjars, rituals, etnobotànica...

 Prendre mesures de protecció i higiene per prevenir contagis, en especial 
mantenir la distància física i evitar el contacte, així com utilitzar mascareta i 
rentar-se les mans, i incidir a evitar l’ús de gel hidroalcohòlic o altres productes 
inflamables.

 Us demanem que  tireu petards exclusivament les nits de revetlla de Sant 
Joan i de Sant Pere i no d’altres dies;  ens ho agrairan les nostres mascotes, 
les persones grans i els nostres infants, atès que a ells els afecta sensiblement 
el soroll que aquells provoquen. Us recordem que els petards fàcilment superen 
els decibels màxims autoritzats per la normativa i que, de tirar-los, s’hauria de fer 
en zones allunyades d’habitatges o residències, de centres geriàtrics, per 
motius de salut, així com de benzineres per afectar a la seguretat de tots.
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 De nou recordar-vos que resta prohibit llençar petards o fer foc a menys de 
500 metres de zones forestals per motius de risc d’incendi.

 En darrer terme, us fem recordatori del que disposa la normativa que regula la 
pirotècnia Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria, aprovat per RD 
989/2015, de 30 d’octubre:

 
a)    resta prohibit l’ús dels articles de les categories F1 (bombetes, 

bengales de pal, sortidors, voladors...) i F2 (rodes, traques, bengales, 
carcasses, tubs xiuladors...) a menors de 12 i  16 anys respectivament, i 
de la categoria F3 (petards i coets mitjans i grans) a menors de 18 anys.

 
b)    Que la distància de seguretat respecte els articles de la categoria 

F1 (bombetes, bengales de pal, sortidors, voladors...) ha de ser igual o 
superior a 1 metre; pel que fa als articles de la categoria F2 (rodes, 
traques, bengales, carcasses, tubs xiuladors...) la distància ha de ser igual 
o superior a 8 metres; i la distància de seguretat respecte els articles de la 
categoria F3 (petards i coets mitjans i grans) ha de ser igual o superior a 
15 metres.

Seguint les recomanacions sanitàries per a la celebració de la revetlla de Sant 
Joan es prohibeix l’accés a les platges excepte per accedir als xiringuitos. 

Tenir present tot això anterior farà que tots els cubellencs i cubellenques podem gaudir 
d’aquests dies de revetlla sense posar en risc la seguretat i la salut de les persones i de 
l’entorn. 

Aquest any més que mai fem una festa segura.

Bones revetlles!
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