
 • Realitzar torrades sols en aquelles zones habi-
litades i durant les èpoques autoritzades. En aca-
bar, assegureu-vos que el foc està completament 
apagat.

•No deixeu mai restes de fem ni vidres, els cris-
talls poden causar incendis.

•No jugar amb mistos ni altres elements que pu-
guen provocar un incendi.

•Estimar la natura és la millor prevenció.

•Els coets han de ser utilitzats amb prudència i 
sempre seguint la normativa. Respecteu la cate-
goria estimada per a la vostra edat.

•No recolliu mai les restes dels focs d’artifici, po-
den resultar explosives i lesionar-vos.

•No llançar objectes a les fogueres ni papers que 
puguen generar espurnes i propagar un incendi. 
Tampoc coets que puguen explotar.

•Recordeu romandre sempre a una distància pru-
dencial de la foguera i no botar ni jugar amb el 
foc.

 •Feu servir el número d’emergència 112 explicant 
amb la major precisió possible allò ocorregut i 
tracteu, en tot moment, de mantenir la calma.

Si esteu en un lloc públic o centre comercial:
•Seguiu els consells del personal encarregat.

•No tornes mai per recuperar cap objecte perso-
nal.

Si esteu a casa o en un edifici:
•Cobriu amb tovalloles humides la part inferior 
de la porta si l’incendi es troba en un altre pis, i 
eviteu així que entre el fum.

•Si entra el fum, camineu de quatre grapes i pro-
tegiu la boca i el nas amb un mocador.

•Refugiat en una habitació ventilada i fes-te veu-
re a l’exterior.

•Si ixes a l’exterior no utilitzes els ascensors i no 
et detingues en les portes d’eixida.

•No tornes mai per recuperar cap objecte perso-
nal.

A la natura, 
ni una espurna!
Consells per a prevenir els 
incendis
Al camp o a la muntanya

En les Falles, Fogueres de Sant Joan i 
altres festes

Com actuar en cas d’incendi?

112En cas d’emergència



Tu pots tenir el 
teu propi camió de 
bombers!
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Retalla per la línia 
negra.

Dobla per la línia de 
punts.

Munta el teu camió de 
bombers!
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