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30.000 diables amb carnet
Gairebé 30.000 catalans ja compten amb el títol oficial per manipular pirotècnica
| Els cursos, iniciats el 2010 a instàncies de la UE, també han format uns 2.500
responsables de grup

Els Diables de Reus durant les Festes de la Misericòrdia. Foto: Laia Solanellas/delCamp.cat

L'Infern està ple de dimonis catalans. Gairebé 30.000 catalans tenen el carnet oficial per encendre
petards i manipular articles pirotècnics, segons dades fetes públiques ara per la Direcció General
de Cultura Popular de la Generalitat. La directiva europea sobre el foc del 2007 exigeix que els
grups que participen en manifestacions festives amb ús de pirotècnia estiguin formats per
persones amb una formació acreditada, motiu pel qual els integrants de les colles han hagut de
participar en cursets de formació per treure's el títol. Del 2010 ençà, doncs, un total de 29.030
catalans se l'han tret.
Els cursos, promoguts per la Generalitat, la delegació del govern espanyol a Catalunya (Àrea
d'Indústria i Energia), l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i la Federació de
Diables i Dimonis de Catalunya, han dotat els dimonis i diables d'arreu del país de coneixements
bàsics sobre com manipular els diversos tipus de petards, d'acord amb les normes europees, i
sobre les mesures de seguretat i prevenció necessàries per al bon desenvolupament dels actes de
foc.
A més, del total de diables amb carnet oficial, 2.514 ostenten també el títol de responsables de
grup. Aquests, a més, han rebut formació bàsica en tècniques de preparació dels artificis i del seu
ús, coneixement de la legislació sobre manifestacions festives i exemples d'incidents i accidents
il·lustratius, fallades més representatives, i mesures per evitar-los.
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Qualsevol diable del país, petit o gran, s'ha hagut de formar segons les normatives europees. Foto: Laia
Solanellas/delCamp.cat
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