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De bat a bat

Una normativa europea sobre pirotècnia
posa en perill la continuïtat del drac

El Parlament Europeu va aprovar
el mes passat la  Normativa europea
d’articles pirotècnics, que regula la po-
sada en el mercat d’articles pirotècnics,
la qual cosa afectarà directament totes
les colles de foc del nostre país, tant si
són adultes com si són infantils.

Els Estats membres tenen ara fins
la data del 4 de gener de l’any 2010 per
adaptar la normativa a les seves parti-
cularitats, sempre subjectes a la norma-
tiva europea vigent. En el cas de l’Estat
espanyol, és el Ministeri d’Indústria i
Comerç l’encarregat de transposar la
directiva. La Generalitat, per la seva
banda, ja ha creat un grup de treball per
tal de “donar cabuda i empara legal a les
activitats de cultura popular tradicional”.
Per ara, s’està estudiant la possibilitat
d’incloure una formació específica als
menors perquè puguin utilitzar els pe-
tards dins les colles, alhora que
s’intentarà que les comunitats autòno-
mes més afectades, Catalunya, el País
Valencià i Euskadi, puguin legislar so-
bre pirotècnia.

Els articles de foc ara es divideixen
en quatre categories, de les quals a les
colles només es fan servir les catego-
ries II i III. Segons la nova normativa,
però, els menors de 12 anys no podran
utilitzar cap tipus de petard. A partir dels
12 anys es podran utilitzar els de classe
I, a partir dels 16 els de classe II i a
partir dels 18 els de classe III. D’aquesta
manera, els de classe IV restarien per a
ús exclusivament professional.
L’aplicació estricta d’aquesta normati-
va faria que les colles infantils es veies-
sin pràcticament obligades a
desaparèixer.

L’aplicació dependrà de l’adaptació que en faci cada Estat

CLASSES DE PIROTÈCNIA
Segons el Ministeri, els petards es

divideixen en tres classes:

Tipus I: Risc baix
Els productes de la classe I són els

que tenen un risc baix o molt baix. Estan
pensats per utilitzar-los en àrees confina-
des, concepte inclou l’interior dels edifi-
cis d’habitatges. Aquest grup està format
per bengales, bombetes i sorpresa japo-
nesa; i fonts com sortidors i volcans.

Tipus II: Risc mitjà
Els productes de la classe II són els

que tenen un risc mitjà. Estan pensats per
utilitzar-los a l’aire lliure en àrees confina-
des. Els petards de tipus II estan formats
per bengales (bombetes i sorpresa japo-
nesa), petards (trons i traques xineses),
voladors (paracaigudes, correcames, xiu-
ladors, gira-sols i rodes), coets (coets de
tro i de llum), fonts (sortidors i volcans) i
bateries (combinacions i candeles).

Tipus III: Risc alt
Els productes de la classe III són

els que tenen un risc alt. Estan pensats
per utilitzar-los a l’aire lliure, en àrees
amples i obertes. Aquest grup està for-
mat pels mateixos petards que els de
laclasse II, excepte les bengales.

Des de Brussel·les també
s’estableixen unes distàncies de segu-
retat que fan del tot impossibles les ce-
lebracions d’aquests actes. Així, la
distància de seguretat per a la pirotèc-
nia de classe II es fixa en 8 metres i en
15 per a la classe II. A la pràctica, una
actuació de diables o de bèsties exigiria
que el públic hagués de ser a 15 metres
del lloc per on passa el diable o la bès-
tia, o el que és el mateix, que l’acte no-
més podria celebrar-se en places
d’amplada superior als 30 metres.

Pel que fa als petards de classe IV
(pirotècnia aèria i castells de foc), que
sovint des d’alguns ajuntaments petits
s’encarregaven a les colles locals, la
normativa obligarà a contractar grans
pirotècnies i, de retruc, n’augmentarà
considerablement el cost.

El Rifenyo i la resta
del bestiari català

El drac de Sant Just, que s’inclou
dins l’Agrupació del Bestiari Festiu de
Catalunya, es pot veure plenament afec-
tat per la nova normativa. Per això s’ha
unit al Manifest per la defensa dels grups
de cultura popular i tradicional catala-
na amb ús de materials pirotècnics, que
es pot consultar al web http://bestiari.cat/
, on es reclama una distinció entre l’ús
privat i l’ús per a elements festius de
cultura popular i tradicional en la nova
directiva, per tal que els actes de foc de
cultura popular no s’hi vegin afectats.

El passat 7 de febrer es va cele-
brar a Berga un acte reivindicatiu per
reclamar que la nova directiva europea
no acabi amb més de 800 anys
d’història, amb la participació de la co-
lla del drac Rifenyo.

Recordem també que ja tenim data
per al II Correfoc de bèsties de Sant
Just. Serà el proper 18 d’abril, dins la
celebració de la diada de Sant Jordi.
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