SOL·LICITUD PER ENCENDRE FOC
Foguera de Sant Joan

Sol·licitant

Nom ______________________ Cognoms ___________________________ DNI__________________
Adreça ______________________________________________________________________________
Barri / Urbanització ____________________________________________________________________
Tel. Fix _______________________________________ Mòbil (OBLIGATORI) ____________________

EXPOSO
Que volem instal·lar una foguera, per posteriorment encendre-la durant la revetlla del proper 23 de juny
d’enguany.
I per tant,

DEMANO
L’autorització per encendre la foguera, amb les característiques esmentades en el revers d’aquesta
sol·licitud.

Blanes, _____ de ___________ de 20

Signatura sol·licitant

Departament de Protecció Civil
AUTORITZO el sol·licitant perquè encengui foc amb les característiques esmentades en les condicions que
s’especifiquen al revers, i amb les següents condicions especials ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
El Cap de Protecció Civil

Av. Joan Carles I, 120 17300 BLANES (Girona) Tel: 972.358.167 Emergències: 112 e-mail: pcivil@blanes.cat

EL LLOC
•

Cal situar la foguera més enllà dels 15 metres de la façana de qualsevol tipus d’edifici, i a
més de 500 metres del bosc.

•

És fonamental vigilar el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.

•

Si és un solar, ha d’estar net de bardissa o de materials inflamables.

•

S’evitarà apropar-se a qualsevol envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la foguera
pot enderrocar-lo.

ELS MATERIALS
•

Cal tenir cura dels materials que es poden cremar. Han d’ésser del tipus que deixen brasa,
bàsicament fusta.

•

S’ha d’evitar la utilització de papers i/o teixits que puguin ser enlairats pel vent, així com
bidons, llaunes i esprais, ja que poden explotar.

•

Tampoc s’han de cremar pneumàtics, ni plàstics, a causa dels efectes contaminants.

•

La foguera es nodrirà dels materials que recullin els participants. En cap cas s’abocarà
materials que arribin per altres mitjans: camió, furgoneta, cotxe,...

L’ENCESA
•

Mai es farà servir gasolina o altres líquids inflamables per fer l’encesa.

EN CAS DE VENT
•

No s’encendrà la foguera si fa molt vent i pogués ser perillós fer-ho.

L’APAGADA
•

Cal tenir en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d’aigua, mànegues
amb connexió a punts d’aigua, sorra, etc.)

•

S’ha de vigilar el foc fins a la seva total extinció i, sobretot, remullar el caliu per tal
d’evitar possibles accidents.

ADVERTÈNCIES ALS VEÏNS
•

S’ha de tenir en compte que tots els edificis veïns de la foguera tinguin les finestres i els
balcons tancats per tal d’evitar que les guspires, o algun coet, entrin dins un habitatge i
provoquin un incendi.

•

Igualment, és molt convenient recollir els tendals de les terrasses, si n’hi ha.

•

És molt important no aparcar a menys de 15 metres de qualsevol foguera per evitar danys
al vehicle.

•

No es donarà cap autorització que no hagi estat demanada prèviament per escrit, i que no
reuneixi les condicions de seguretat exigides.
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