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Els Diables de Sant Cugat veuen 'completament inviable' la celebració d'un correfoc amb la
nova directiva europea
La celebració d'un correfoc serà 'inviable' si s'aprova la nova
directiva europea de material pirotècnic. Així de clars s'han
mostrat els Diables de Sant Cugat, que s'oposen a l'esborrany
del govern espanyol que obligarà a signar un document a tots
els assistents a un correfoc. La Federació de Diables i Dimonis
de Catalunya i la Generalitat han presentat al·legacions.

Diables i Generalitat s'oposen a l'esborrany del ministeri d'Indústria per aplicar la directiva europea de material
pirotècnic. Consideren que es produirà un excés de burocràcia que dificultarà l'organització de les festes i
apunten que els Ajuntaments i la Generalitat perdran poder en benefici del Govern espanyol.
El cap de colla de Diables de Sant Cugat, Èric Ricart, considera excessiu que tots els assistents a un correfoc
hagin de signar un document on deixin constància que hi participen per voluntat pròpia i que coneixen els
possibles perills. En declaracions a Cugat.cat, Ricart ha explicat que alguns punts d'aquesta directiva són
'impossibles' d'aplicar.
Èric Ricart: Alguns punts d'aquesta directiva són impossibles d'aplicar. No es pot fer signar un
document a tots els assistents a un correfoc.
Si l'esborrany no es modifica i s'aprova definitivament, les colles hauran de notificar les seves actuacions al
consistori. Llavors, els ajuntaments hauran de demanar un permís a la delegació del Govern espanyol, que
decidirà si la festa es pot celebrar.
Els Diables de Sant Cugat confien que el govern 'farà tot el possible' per modificar l'esborrany. Èric Ricart
indica que si es vol mantenir la cultura pirotècnica caldrà 'el suport de tothom'.
Èric Ricart: Els Diables lluitarem perquè no s'apliqui la directiva. Ens caldrà el suport de la gent i
l'Ajuntament.
A Catalunya tenen lloc 1.500 celebracions anuals on el material pirotècnic i el foc són els elements centrals de
la festa.
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