
L’adquisició i 
l’ús dels petards 
s’ha de fer sota 

la supervisió 
dels adults.





ei,
això ja
està.

jo marxo a
fer uns quants

encàrrecs.

molt
bé, PAU.

ens veiem
després.

ei, PAU, hola!

ho... hola,
ANNA.

ens
veurem a
LA REVET-
LLA, oi?

oi
tant

que sí..!

fins
després,
doncs!



ÀVIA, poso la coca
a la nevera perquè no

es faci malbé.
molt bé,

PAU.

ARNAU, no
t’esveris!!

avui
tiraré molts
 petards!
  IUHUU!!

vine, ARNAU, que
ens ajudaràs a
fer el berenar.

AVIIII!!

ARNAU, què
en saps, de la

NIT DE SANT
JOAN?

és una nit on
tothom pot tirar

molts i molts pe-
tards i fer molt

de soroll!

es poden
tirar petards,
oi tant que

sí.

però
s’han de

tirar cor-
  rectament

per no
prendre

mal.



sabies, ARNAU,
que la REVETLLA
DE SANT JOAN es

celebra a CATALUNYA 
des de fa moltís-

sims anys?

i que és
la nit del
FOC I DE
L’AMOR?

sí!
i des de temps
immemorials,
molts països
celebrem el

SOLSTICI D’ESTIU
encenent grans
        FOGUERES
         PURIFICA-
             DORES.

i sabies
que és LA
NIT MÉS
CURTA DE
L’ANY?

i que,
a més, és
UNA NIT

MÀGICA?
MÀGICA?? i tant! quan jo era

petita, el meu avi
sempre m’explicava
una història extra-

ordinària que va
passar durant
la NIT DE SANT

JOAN.



AQUELLA
NIT, en RAMON,
un amic del meu

avi, va sortir
del poble de

gombrèn.

enmig del
bosc, de sobte,

va sentir unes veus
femenines que
cantaven molt
dolçament des

del gorg.

alesho-
res va ser

quan les va
veure...

a qui va
veure, àvia,
en RAMON?

va
veure les

ALOGES.

                diu la
    llegenda que la

 NIT DE SANT JOAN és
    l’única nit en què es

poden veure els
ÉSSERS FANTÀSTICS.

en ramon va
poder agafar

un dels vestits
que rentaven i,
gràcies a això,
la seva famí-
lia va pros-

perar.

feien LA
BUGADA.

oooohhh...

perquè les teles de les ALOGES
          són màgiques i atorguen riquesa

                               a qui les aconsegueix!



per a
què serveix 
l’HERBA DE

SANT JOAN?

per
calmar,

per ajudar
a la

digestió...
i per als
estats

depressius
lleus.

ARNAU!
vine, que t’expli-

caré com s’encenen
correctament els

petards.

quan encenguis
un petard és molt

important que NO EN
PORTIS CAP A LA

BUTXACA.

per
què,
àvia?

perquè si hi anés
a parar una guspira de

foc se’t podria encendre
            al damunt i et
                     podries
                   cremar.

ara vinc...
que haig de
sortir un
moment!

aiiiii...

ens diu el
refrany: “les

   HERBES collides
    la NIT DE SANT           
    JOAN, tenen
         virtut tot
           l’any”.



    aquests
  petards
NOMÉS

ELS PODEN
  COMPRAR
    LES PER-

SONES
ADULTES.

els
que vaig

aprendre a
la xerrada

de
PROTECCIÓ

CIVIL.

PAU, aquesta nit hauràs
de controlar el teu germà.
recorda tots els consells 

sobre els petards
que t’he donat.



FILL,
vine

que ens
ajudaràs
a parar
taula.

escolta,
ARNAU, aquesta
nit fes cas al
teu germà a

l’hora de tirar
petards,

d’acord?
que

     síííí!!!!

per SANT
JOAN i la
REVETLLA!!

OOOOOHH!!!



va, PAU,afanya’t!
que

ja sento
que tiren

PETARDS!!

els
petards, ja
els portaré

jo.

marxem!

PAU,
vigila
el teu
germà!

ARNAU,
fes cas
del que
et diu

en PAU!

nosal-
tres vin-
drem a la
REVETLLA
d’aquí una
estona!

trobo
que t’has
 passat
   un pèl

     amb la
    colò-
     nia.

quan
començarem a
TIRAR PETARDS?

anem
a un lloc
poc tran-

sitat.



però si
són en PAU

i el seu
germà!

ei, PAU!

         cal deixar la bossa
dels petards

apartada. així, si hi
caigués una guspira

  de foc, no se’ns encen-
      drien al damunt.



caram, PAU,
sembla que
se t’hagi
vessat
tota una
ampolla
de
colònia
al
damunt!

ahh... hehe...
ha estat per

culpa del meu 
germà! ...quan 

l’enxampi...

L’ARNAU?

i on
para,
ara?

ARNAU!?

NO HO
FACIS!!

?!



els petards
NO ES PODEN

TIRAR PROP
D’ARBRES O
VEGETACIÓ!

NO
pots portar

petards a les
butxaques! se’t 
podrien ENCEN-
DRE AL DAMUNT!

ET PODRIES
CREMAR!



aquesta nit,
des de fa

segles i en
molts indrets,
el foc és un

element màgic i
purificador.

neteja les 
impureses...

... i allunya
els mals
esperits.



ARNAU!!!!

PAu, me’n
vaig amb

     els meus
              amics,  que     

          són allà.

t’estaré
vigilant!

ARNAU,
agafa unes

quantes
CEBES.

quin
avorriment!

ANNA...
jo...

si?

mmm...

ei, PAU! què, maria, ja
ho teniu tot preparat

per al CORREFOC?



I tant! mai no hem
patit cap accident

durant el
CORREFOC.

tapar-se totes 
les parts del 
cos amb ROBA 

DE COTÓ.

i, sobretot, SEGUIR
ELS CONSELLS DELS

ORGANITZADORS.

COBRIR-SE LA 
CARA amb un 

mocador.

cal posar-se
un BARRET.

seguint els CONSELLS
DE PREVENCIÓ sempre

surt tot bé.





UAU!
està
plena
de PE-

TARDS?

com
mola,

EH!

els millors.
això sí que

espetega, NEN.

       així què,
       com ha anat

el sopar
    familiar?

ehhh... bbbé...

tant
soroll... no
et sento bé!

anem a un
altre lloc?

ssssí..!

no m’agrada
anar amb

aquests dos.
teniu

TRONS?



vols
encendre’l
tu solet?

SÍ!!!
mira, ANNA,
abans et

volia dir...

què?

vaja,
que jo...

ARNAU!!

NO!

no veus que t’has
posat en perill?!

els petards dins les 
totxanes deixen anar 

metralla. et podies ha-
ver fet molt de mal!!

NO US TORNEU A
ACOSTAR AL MEU
GERMÀ o tindreu

problemes!!! PRINGAT!

HAHAHA!



ensenyem a
aquest marrec com

es tiren correctament
els petards!

aquest
EL COLGO
A TERRA.
així, quan
l’encenc,

tinc temps
d’apartar-

me’n.

      sempre has
      d’ENCENDRE EL
        PETARD PER LA

       PUNTA. així
   tens temps d’a-

   partar-te’n. correu!

         aparteu-vos!

per encendre’l
sempre cal fer

servir UNA 
METXA.

PAM!

ens hem
d’apartar

als costats, 
MAI PEL
DAVANT.



ueee!

VA!
agafem

les motos!

adéu,

pringat!

que marxin
d’una vegada
i ens deixin
tranquils!

portar
   petards a les
     motxilles ÉS
        UN AUTÈNTIC 
               PERILL! 

Passo
d’anar

més amb
ells!





mira...

si
 tu

       vols...

   podríem ...

holaaaaaaaaa..!

ara
veuràs...

GUERRA DE
PETARDS!!

això,
s’acaba-
rà mala-

ment.

           això! això!
      guerra!

     GUERRA!!

     ah, sí,
EH??

pels PÈLS!!

?

què
he

dit?!

hihihi!

HAHAHA!!



NO! NO!

NO!



que fort...

ara ja
entenc perquè

és tan important
tirar petards AMB

PRECAUCIÓ I SOBRE-
TOT VIGILAR BÉ ON

ELS PORTEM!

per cert,
PAU...

?
QUEDEM

PER prendre
alguna cosa, 

demà?

sí que és màgica,
sí, la nit de SANT   

     JOAN!!!

uiui...
aiaiai...



i després
de vacances...

ara veurem
els treballs que

heu fet durant
l’estiu.

ADA, tu
comences.

el meu
treball porta per

títol “QUINA REVET-
LLA!” i tracta de com 
fer les REVETLLES

AMB PRECAUCIÓ.

vaig pensar que
si durant la NIT DE

SANT JOAN em dedicava
a seguir en PAU i el seu

germà, segur que 
podria obtenir bones

fotografies per 
il·lustrar el meu

treball!



No talleu el tro final de les traques, poden explotar amb violència.

Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases.

No us guardeu petards a les butxaques. No subjecteu els petards amb les mans. No els poseu a prop de la cara ni del cos. Enceneu cada article seguint estrictament les seves instruccions concretes.

No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla que pot fer molt de mal.

No tireu cap coet amb la mà, ni amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.

No llanceu mai petards contra ningú. Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència. Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra sota la foguera. Eviteu fer les fogueres en zones amb vegetació seca o arbrat.

No encengueu mai cap foguera amb líquids inflamables, us podríeu cremar molt.

No!

No!

No!

A les fogueres, no hi tireu papers ni teixits, l’aire els enlairaria i els podria portar lluny. No hi llanceu ni bidons ni esprais, poden explotar. Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu molta contaminació.

No feu fogueres enlloc sense l’autorització corresponent. Feu les fogueres a més de 15 metres de les façanes i els cotxes i mai sota línies elèctriques. 

No!

No!

No!

No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses.

Recordeu aquests consells:



Consells de protecció civil a les revetlles

Revetlles amb precaució


