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Exemples d’incidents reportats pels tècnics de protecció civil relatius a
actuacions en correfocs

MATARÓ
Al Correfocs de Santes de Mataró de l’any 1988 hi va haver un accident molt important: es va
encendre i va explotar una bossa d’una diablessa i hi va haver 34 persones afectades. Tres
persones van haver de ser hospitalitzades: 2 greus per cremades i una molt greu per cremades
de 2n i 3r. grau (va haver d’estar hospitalitzat uns quants mesos). La resta van patir cremades i
contusions de menys consideració.

GRANOLLERS:
Any 1991: falla un dispositiu de focs artificials aeris. Es fa un muntatge en el terrat de
l'Ajuntament (equival a un tercer pis), de varies graelles amb coets aeris. Quan són disparats,
s'encenen tots els coets alhora però no surten enlairats, sinó que esclaten en el mateix terra de
l'Ajuntament. El personal no estava present en aquell moment en el terrat, com altres anys, i no
pateixen danys personals. Però hi ha greus danys en els aparells de clima i dependències del
terrat.
Any 2003: en la celebració de la tronada que es fa en el centre de la plaça de la Vila (semblant
a una mascletà), al finalitzar l'acte, el pirotècnic responsable recull un petard que no ha
esclatat. Quan l'agafa li rebenta a la mà i perd un dit. Aquesta fallada de pirotècnia l'hem tingut
en altres ocasions, però no s'han lamentat danys personals ni materials. L'últim cop ha estat en
la Festa Major d'enguany, però el coet va esclatar al terra mentre s'escombrava i quan encara
no es permet el pas del públic.

GIRONA
Diumenge 7 de novembre de 1993, el castell de focs d’artifici de fi de festa major. Un canó de
150 mm d’un artefacte pirotècnic es va inclinar, la seva carcassa va impactar a la façana d’un
edifici a 45 metres. L’explosió va causar ferides greus a una persona que va perdre un ull, i va
ferir lleument a dotze persones més que estaven als balcons.
Va ser la darrera vegada que es va realitzar un Castell de foc a la Plaça Catalunya – riu
Onyar. Hi havia públic espectador dret a només 20 metres de la zona de dispar.
No consta que cap incidència greu o destacable relacionada amb els correfocs a Girona

