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REVETLLA SEGURA
CONSELLS PROTECCIÓ
CELEBRA UNA FESTA DE SANT
JOAN EN GRUPS REDUÏTS
NO ES PERMETEN LES
AGLOMERACIONS DE GENT
SI FAS ÚS DE PIROTÈCNIA NO
FACIS SERVIR GEL
HIDROALCOHÒLIC
COMPREU PRODUCTES
PIROTÈCNICS HOMOLOGATS I EN
ESTABLIMENTS AUTORITZATS
NO SUBJECTEU ELS PETARDS
AMB LES MANS
NO POSEU EL PETARDS A
PROP DE LA CARA NI DEL COS

Es delimiten espais per llençar
coets de manera segura
S'HAN RESTRINGIT LES ZONES PER MOTIUS DE SEGURETAT,
TENINT EN COMPTE EL RISC D'INCENDI EN CADA UN DELS

NO LLANCEU COETS NI

SECTORS I LES DIRECTRIUS D'INTERIOR

PETARDS A MENYS DE 500

Amb l'arribada de l'estiu també arriben les revetlles i des de

METRES DE ZONES DE BOSC

l'Ajuntament de Canyelles es recomana que es prenguin totes les

NO LLANCEU MAI PETARDS
CONTRA NINGÚ

mesures de protecció per evitar incendis, accidents i per frenar els
contagis de Covid.

De mica en mica es va tornant a la normalitat en les festivitats i
activitats i aquest Sant Joan cal celebrar-lo amb precaució i

MANTENIU LES MESURES
DE PROTECCIÓ I HIGIENE
PER PREVENIR CONTAGIS
DE COVID
Mascareta
Distància 1,5 metres
Rentat de Mans
Evita compartir menjar i
estris a l'hora dels àpats

seguretat.
L'Ajuntament de Canyelles ha delimitat i restringit zones a tots els
sectors del municipi on poder llençar pirotècnia, com a mesura de
prevenció d'incendi. Cal tenir en compte que Canyelles està
envoltat de massa forestal i el risc és molt elevat. S'han establert els
espais atenent la legislació del Departament d'Interior. Els punts
habilitats són: Al nucli antic (plaça del Casal i riera del parc del
Casal); a Les Palmeres (pista del parc del local social); a
Califòrnia (parc de Can Dori); a Vora Sitges (parc); a Can Roca
(pista davant del local social) i a les Amèriques (camp de
futbol).

Gaudim la festa amb
responsabilitat
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A l'estiu, foc zero
En període d'alt risc d'incendi,
cal extremar la precaució:

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa

Al bosc o a prop del bosc, no
es pot fer foc, ni llençar
petards ni fer barbacoes.

Després de més d’un any de pandèmia que ha marcat un abans i un
després de les nostres vides, ens trobem ara davant d’un estiu que
ens obre les portes cap a una tornada progressiva a la normalitat, a
recuperar la nostra vida quotidiana, l’escalfor de les persones que
més estimem, de les nostres famílies i dels nostres amics. Sempre
amb una mirada nostàlgica cap a aquells que ja no hi són, però que
segueixen ben presents al nostre cor.
Per tot això, ara ens toca deixar enrere la tristesa i abraçar el que ens
vindrà amb optimisme i alegria, però sense oblidar que hem fet un
llarg camí per arribar on som i que val la pena fer un darrer esforç, per
seguir actuant amb prudència i responsabilitat, i avançar amb pas
ferm per deixar enrere definitivament aquest malson.
Prudència i responsabilitat que ens han de permetre gaudir amb
seguretat de les festivitats que anem recuperant de mica en mica,
com aquesta revetlla de Sant Joan, que esperem amb delit. Moltes
persones estan fent un gran esforç per mantenir segur el nostre
entorn, el nostre municipi i les nostres famílies. No hi ha paraules per
agrair el treball i generositat que mostren dia rere dia, de manera
incansable, per protegir-nos. No hi ha paraules per agrair la valentia i
la solidaritat que tots heu mostrat i que ens ha permès arribar fins
aquí.
I ara, quan arriba el moment de gaudir d’aquesta nit màgica, i de
totes les que vindran, ho hem de fer amb cura i responsabilitat. Hem
de celebrar la festa de manera segura, seguir els consells de protecció
per salvaguardar els que tenim més a prop i per seguir gaudint del
meravellós entorn que ens envolta.
Cuideu-vos molt. Entre tots ho aconseguirem.
A mi, em tindreu, com sempre, al vostre costat.

No es poden llençar burilles
enceses ni llumins al terra.
Si viviu en una casa, netegeu
el jardí de vetegació
Mantingueu

netes

les

parcel·les i les franges de
protecció perimetral

Els Guàrdies donen consells
de seguretat als escolars
Els Guàrdies Municipals han fet,
com cada mes de juny, xerrades
informatives

a

l'escola

Sant

Nicolau sobre les mesures de
seguretat i protecció per gaudir
d'unes revetlles segures.
Els agents donen consells als
alumnes sobre el bon ús del
material pirotècnic i sobre les
mesures de protecció davant les
fogueres i també de la Covid.

Canyelles ofereix
wifi gratuït i lliure
A DIFERENTS PUNTS DE TOT EL
MUNICIPI
L'Ajuntament, Sala Multicultural, L'Artífex, Local Social de
la Gent Gran, Pavelló Municipal, Local Social i Plaça de Can
Dori, Local Social Can Roca, Local Social Les Palmeres,
Mirador Montserrat (Daltmar)

SENSE CONTRASENYA
UN DELS 200 MUNICIPIS ESCOLLITS
EN EL PROJECTE EUROPEU WIFI4EU

www.canyelles.cat

canyelles@canyelles.cat
93 897 30 11

Guàrdies Municipals
686 47 30 10

