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El Sant Joan més casolà
Els petards i els coets tornen a il·luminar el cel en la revetlla més tranquil·la i
familiar

Foguera de Sant Joan a Manlleu. | Carme Molist

Com no podia ser d'una altra manera, milers i milers de petards van ressonar i milers i milers de
coets van il·luminar el cel fins ben entrada aquesta passada matinada. La revetlla de Sant Joan
d'enguany, tal com estava previst, ha estat més familiar que mai. Tret d'algunes excepcions,
l'ambient ha estat tranquil i privat, en un context excepcional per la pandèmia del coronavirus.
Les autoritats havien deixat clar des de feia dies que calia estar en alerta a l'hora de tirar petards,
ja que el gel desinfectant de mans és molt inflamable. També calia anar en compte amb la
mascareta i, sobretot, respectar la distància de seguretat. Aquesta darrera ha estat la imatge
habitual al llarg i ample del país, amb nuclis familiars a més de metre i mig l'un de l'altre, gaudint
d'una de les nits més màgiques de l'any.
Un 40% menys d'intervencions dels Bombers
Els Bombers de la Generalitat han atès 709 serveis al llarg de la revetlla de Sant Joan, entre les
20h de dimarts i les 8h d'aquest dimecres, segons el balanç definitiu. Una xifra que representa un
39,7% menys en relació a la revetlla de l'any passat, quan se'n van atendre 1.175.
La majoria dels serveis han estat per atendre incendis en mobiliari urbà, vehicles i habitatges i no
s'han registrat incidents importants. Segons informen els Bombers en un comunicat, l'Àrea
Metropolitana de Barcelona és on més actuat i el Vallès Occidental és la comarca on s'han atès
més serveis.
153. 142 persones han rebut assistència mèdica als hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció
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Primària (CUAP) de tot Catalunya, un descens del 42% respecte al 2019.

https://www.naciodigital.cat/noticia/204762/sant-joan-mes-casola
Pagina 2 de 2

