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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 24 de setembre de
2020, va adoptar, per majoria dels membres assistents, amb 10 vots a favor: ( 6 del grup municipal
de TRIA, 1 del grup municipal d’ERC-AM, 1 vot del grup municipal de C’s, 1 vot del grup municipal
del Populars per Roda, i 1 vot del grup municipal de JuntXRoda), i 3 vots en contra del grup
municipal PSC-CP, la següent proposta d’acord
La pirotècnia i els focs artificials formen part de la nostra cultura i tradició, dins de les celebracions
com Sant Joan, Sant Jaume i en la Festa Major. Són un espectacle de llum i colors. Però ha arribat
el moment d’evolucionar en aquest espectacle, que malauradament també provoca soroll i molèsties
amb conseqüències que ocasionen grans danys a persones i animals.
A les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), les explosions els hi poden generar crisis
de plors, autolesionar-se i actituds agressives entre d’altres conseqüències. Les persones amb
Fonofòbia, Alzheimer, vertígens i altres malalties mentals, els hi pot provocar estrès, desorientació i
nerviosisme.

Els animals silvestres, animals domèstics i les nostres mascotes per alguns aquests últims, són
membres de les nostres famílies, i veiem com pateixen molt i fins i tot els hi pot provocar la mort.
Associacions animalistes i veterinaris denuncien el perill que suposa la pirotècnia i petards
convencional en els animals. Taquicàrdies, tremolors, falta d’aire, nàusees, atordiment, pèrdua del
control que pot provocar que saltin balcons, s’escapin provocant un accident, por i fins i tot la mort
com ja hem comentat.
Per aquests motius i per fer d’aquests espectacles uns actes inclusius, conciliadors i respectuosos
amb totes les persones i els animals, a la vegada garantint l’espectacle visual, el grup municipals de
Junts per Roda de Berà demanar als grups que formen part d’aquest plenari l’aprovació dels
següents
ACORDS
Primer.- En tots els actes organitzats per l’Ajuntament de Roda de Berà en el que es faci ús de
pirotècnia i focs artificials, es realitzin amb pirotècnia silenciosa o menys sorollosa, com també
poder optar per espectacles visuals amb làser o piro musicals amb focs silenciosos o menys
sorollosos.
Segon.- Fer una campanya de sensibilització i informació abans de la propera revetlla de Sant
Joan, per instar als veïns i veïnes de Roda de Berà a utilitzar els focs artificials i la pirotècnia
silenciosa o menys sorollosa.
I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta,
segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el present certificat
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat electrònicament al marge.
Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.
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Hi ha estudis que demostren que la pirotècnia convencional té efectes en els nostres nadons que
poden arribar a provocar brunzits i pèrdua de l’audició, alguns cops temporals i altres irreversibles.

