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Les urgències mèdiques es disparen

durant la revetlla de Sant Joan
Les assistències sanitàries s’han triplicat el
24 de juny a la matinada en només tres anys

El 70% dels ferits per focs artificials són
menors d’edat, la majoria de 10 a 16 anys
LAURA GUERRERO

DAVID PLACER
BARCELONA

es urgències mèdiques gairebé s’han triplicat en la festa de Sant Joan dels últims
quatre anys. El Sistema
d’Emergències Mèdiques de Catalunya va atendre durant el 23 i 24 de
juny de l’any passat 4.311 pacients,
dels quals 246 van patir cremades
ocasionades per focs artificials. La
resta d’assistències inclouen des de
les malalties d’una nit qualsevol,
fins a accidents de trànsit i problemes amb alcohol.
Les emergències sanitàries en les
revetlles no deixen de créixer des del
2002, quan es van atendre 1.488 casos. El 2003, la xifra va augmentar a
2.421 i el 2004, a 3.878. Entre les
quatre i les sis del matí del 24 de
juny es triplica el nombre de pacients que sol.liciten serveis mèdics
urgents respecte a qualsevol altra
nit de l’any.
El 70% dels ferits per cremades en
les nits de Sant Joan són menors
d’edat, la majoria nens entre 10 i 16
anys. La direcció general d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat va informar que la manipulació
de petards, coets i bengales van oca-

L

Intervingudes 300
caixes de petards
en tres botigues
de l’Hospitalet
33 La Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat va intervenir
ahir 300 caixes de material pirotècnic en tres botigues no
autoritzades per a la venda
d’aquest producte. Els agents
també van intervenir coets i petards en un transport il.legal de
material pirotècnic que tampoc
tenia permís.
33 L’Ajuntament de Castellví de
Rosanes ha prohibit tirar petards, llançar coets i encendre
fogueres durant la revetlla a causa de l’alt risc d’incendi forestal.
La mesura es reforçarà amb un
dispositiu especial de seguretat i
vigilància.

sionar 205 ferits en la revetlla del
2005. L’any anterior els ferits van ser
246.
Els bombers de la Generalitat van
informar que estaran preparats per
augmentar fins al 50% el nombre de
professionals a les zones que compten amb més incidents. L’Ajuntament de Barcelona, per la seva part,
augmentarà aquesta matinada en
un 10% el nombre d’efectius desplegats a la ciutat.

el consum
ELS HOMES
VOLEN SOROLL
< Els consumidors de focs
artificials es diferencien
clarament en tres grups, segons
comenten els venedors. Núria
Fernández, propietària de la
botiga Nuki, que ven material
pirotècnic a Barcelona, assegura
que les vendes es diferencien
clarament depenent del sexe i de
l’edat. Les noies adquireixen
cada vegada més aquesta mena
de mercaderia. «Compren igual
que els homes, tot i que
productes més silenciosos, amb
llums de diferents colors»,
afirma.

700.000 QUILOS / Malgrat l’augment
dels preus dels productes pirotècnics, les botigues que els comercialitzen sostenen que cada any venen
més. Antonio Rodríguez, president
de l’associació de fabricants i majoristes pirotècnics de Catalunya, va
informar aquest diari que cada any
creix la venda d’aquest tipus de productes. Des del 1996, el sector experimenta un creixement del 5% interanual, segons el seu president. En
aquests dies de festa s’han venut
700.000 quilos d’explosius.
Antonio Verdaguer, propietari
d’una botiga de pirotècnia ubicada
al carrer de Villarroel, 9, va explicar
que la venda dels focs augmenta, entre altres factors, gràcies al creixent
nombre de consumidors immigrants. «Són excel.lents clients. Alguns nens vénen quatre vegades al
dia i es gasten quatre euros en cada
compra», va explicar Verdaguer.
Núria Fernández, mestressa
d’una tenda de pirotècnia, assegura
que les dones cada vegada compren
més. Tots dos comerciants es queixen que no han rebut els fullets de
la Generalitat Revetlles amb Precaució
que intenten conscienciar els pares
perquè assessorin els seus fills en la
utilització de focs artificials. Els comerciants asseguren que la falta de
vigilància dels pares i la imprudència en l’ús causen la majoria dels accidents.
MÉS MATERIAL XINÈS / El president
del gremi va informar que la importació de productes xinesos ha arribat aquest any fins al 90% del total.
Rodríguez va destacar que els productes xinesos tenen les mateixes
garanties que els nacionals i que
l’augment de la qualitat d’aquests
productes els ha encarit un 5%. H

< Els nois prefereixen articles
que facin més soroll. Antoni
Verdaguer, propietari d’una
botiga de focs artificials del
carrer de Villarroel, 9, de
Barcelona, assegura que,
exceptuant els nens molt petits,
els nois en general busquen els
que fan molt més soroll, com els
trons i les traques. «Es gasten
una mitjana de 30 euros per
compra», va declarar. Els adults
es continuen inclinant pels
coets.
< Les bateries són els focs
artificials que han adquirit més
popularitat aquests últims anys.
Arriben en grans caixes que
s’encenen d’un sol cop i llancen
coets de diverses formes i
colors. Els venedors asseguren
que aquests productes són més
segurs que els coets, ja que no
incorporen les perilloses canyes,
que poden causar ferides si es
desprenen.

33 Dos nens miren un catàleg de pirotècnia en una botiga de BCN.

< Entre els nous consumidors,
els immigrants són els que
compren més a les botigues de
focs artificials. Els arribats de
països magribins, segons els
venedors, són els que repeteixen
més.

