
 

                            
 

Consells per a una revetlla 
segura 
 

 
 
Principals consells de Protecció Civil per a una #revetllasegura: 
 
- Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment 
autoritzat i llegiu les instruccions de cada article 
- No us guardeu petards a les butxaques ni us els poseu prop de la cara i el cos  
- Enceneu sempre la metxa per l’extrem perquè us doni temps d’enretirar-vos. 
Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo 
- No llanceu mai petards contra ningú ni des de balcons o finestres; i no llanceu 
coets a menys de 500m de zones boscoses ni en aglomeracions de persones 
- En aquest sentit, cal tenir en compte que els fanalets voladors, un cop 
s’enlairen, tenen una trajectòria incerta i poden caure a gran distància en zona 
boscosa 
- Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar 
portes i finestres. Tampoc encengueu cap petard dins de casa 
- Si voleu fer una foguera, respecteu la distància de 15 metres respecte dels 
cotxes aparcats i les façanes. Vigileu sobretot el pas de línies elèctriques, 
telefòniques, etc. 
- Heu de demanar autorització a l’ajuntament per fer una foguera, i comunicar-li 
la situació, ja que ha de permetre el pas dels vehicles d’emergència 
- Aneu amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, 
sobretot de fusta. No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. 
No utilitzeu bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics o 
plàstics pels seus efectes contaminants 
 

 

 
 
Consells i informació per a l’usuari  
 
A través dels panells de missatgeria variable disposats en el conjunt de 
carreteres i autopistes catalanes, l’SCT difondrà, durant el dispositiu especial, 
informació de les restriccions de circulació per als vehicles pesants i de la 
situació viària, així com consells de seguretat viària com:   
 



 

 SI BEUS NO CONDUEIXIS 
 DROGUES+CONDUCCIÓ=ACCIDENT 

 
A més, els usuaris es poden informar de l’estat del trànsit a través del 012, del 
compte de Twitter @transit, el web transit.gencat.cat i a través de les 
cròniques radiofòniques i televisives de diversos mitjans de comunicació. 
 
Per tal d’evitar sinistralitat, l’SCT demana la col·laboració de tots els 
conductors i conductores perquè continuïn sent responsables al volant o 
manillar i no abaixin la guàrdia en cap moment per tal d’evitar accidents. 
A banda d’insistir en la necessitat de mantenir l’estat del vehicle en 
condicions òptimes i passar les revisions oportunes per tal de garantir 
una mobilitat segura, es recorda la importància de: 
 
 

 

 

 

 

D’altra banda, l’SCT també recorda aquests consells a l’hora d’emprendre un 
viatge a les carreteres i durant els desplaçaments: 

 

 

 
no combinar l’alcohol/drogues i la conducció 

 

 
no manipular el telèfon mòbil ni altres dispositius 
electrònics com el GPS i la ràdio i de recórrer a la figura del 
copilot per tal d’evitar distraccions en aquest sentit  

 

 
 
respectar en tot moment els límits de velocitat i adaptar-se a 
les circumstàncies de la via 
 

 

 
utilitzar els sistemes de seguretat passiva (casc, cinturó i 
sistemes de retenció infantil) 



 

 
 
 

 


