Xarxa de Parcs Naturals

PROTECCIÓ
DEL MEDI

Revetlles
sense incendis
L’àmbit forestal dels municipis dels espais
naturals i el seu entorn immediat són zones
d’alt risc d’incendi forestal, especialment
durant l’època estiuenca, concretament
en el període comprès entre el 15 de juny
i el 15 de setembre.

Llançar coets, globus, focs d’artifici o altres
artefactes que continguin foc en aquesta època fora
dels nuclis habitats està expressament prohibit per
la legislació vigent, a excepció de les autoritzacions
previstes excepcionalment.
Per obtenir l’autorització excepcional cal adreçar-se a
l’ajuntament corresponent. En cas que l’autorització
sigui efectiva, es prendran les mesures de prevenció
que s’estableixin. D’aquesta manera, el pes cultural
que representa el foc en la cultura mediterrània no
ha de posar en perill el nostre patrimoni natural.

Consells i recomanacions
Recordeu que, dins el parc natural, és expressament prohibit de fer foc durant tot
l’any.
Cal ser molt prudent amb tot allò que comporti perill d’incendi. No deixeu el material
pirotècnic en mans dels infants sense la supervisió d’un adult.
Doneu l’alerta si detecteu una fumera sospitosa. Aviseu el personal del parc, la policia
local o truqueu al telèfon d’emergències.

Xarxa de Parcs Naturals
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc
de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc
Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.
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Al llarg de l’estiu, i especialment les nits de festes
o de revetlles, és quan més es generen situacions de
perill, que de vegades poden esdevenir importants
incendis forestals, que no solament poden afectar el
patrimoni natural sinó, fins i tot, les vides humanes.

