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Les colles de diables rebutgen
les restriccions europees
Volen que Indústria adapti la normativa de la UE per mantenir les festes de foc
Les colles de diables i bèsties
de foc de L’Hospitalet han fet
sentir la seva veu per demanar
que el nou marc legal establert
per la Unió Europea, i que ha
d’adaptar a l’àmbit espanyol el
Ministeri d’Indústria, garanteixi
la continuïtat de totes les festes
de foc.
La directiva europea 2007/
23, que ha de ser aplicada pels
estats membres a par tir del
2010, regula la venda i l’ús d’articles
pirotècnics i fixa una edat mínima
de 12 anys per utilitzar aquest material. La directiva també exigeix una
distància de 15 metres entre el foc i
el públic i de 30 metres entre el foc
i els edificis.
Segons Toni Martorell, secretari de Tro (la Coordinadora d’Enti
tats de Caire Traidicional), “aquesta normativa europea posa en perill
la continuïtat de les colles de diables
infantils i també els correfocs en general, on el públic i els mateixos dia
bles ballen sota del foc”.
Per Toni Martotell és molt impor
tant que la transposició de la norma
tiva que en realitzi el Ministeri d’Indústria garanteixi totes les festes de
foc. “Hi ha festes de gran repercussió

foto cedida per gabinet de premsa

t
r
a
d
i
c
i
o
n
s

Integrants de les colles de diables pugen a l’autocar per anar a Berga

com la Patum de Berga que estem
segurs que es preservaran. Però cal
anar més enllà i legislar perquè els
correfocs petits, de barri, els que es
fan a les festes majors a L’Hospitalet

puguin continuar celebrant-se ja que
formen part de la nostra cultura i de
la nostra tradició”. A L’Hospitalet existeixen 8 colles infantils, 8 d’adults i 6
de bèsties de foc.

Toni Martorell afirma que les colles no s’oposen a una legislació
que garanteixi la seguretat. “Estem
d’acord amb un reglament que, per
exemple, determini que els petits

Ja són moltes les veus que
s’oposen a la normativa europea del foc. Fa unes set-

L’apunt
manes les colles de diables de tot Catalunya es
van manifestar a Berga.
Les colles hospitalenques
hi van participar i ara preparen a la ciutat una festa
reivindicativa de foc.
L’alcaldessa de L’Hos
pitalet, Núria Marín, s’ha
manifestat contrària a la
normativa i ha incidit en
la necessitat de preservar
la cultura catalana, sobretot en un moment on la
diversitat cultural és cada
cop més intensa.
En el pròxim Ple municipal, els grups polítics
presentaran una moció
conjunta demanant una
normativa que s’adapti a
les necessitats locals.
El Ministeri d’Indústria
elabora un primer esbor
rany de reial decret i, se
gons el ministre, Miguel Sebastián, recollirà les opi
nions i aportacions de les
entitats.

no poden fer servir els petards si
primer no han passat per un procés
formatiu, però que, al mateix temps,
ens permeti continuar fent les activitats que fem ara”. # núria toril

