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El còmic En Pau, l’Arnau i l’Anna a... Una revetlla al poble és el 
tercer volum de la sèrie de còmics que s’emmarca dins de la 
campanya de sensibilització “Revetlles amb precaució”, que 
porta a terme la Direcció General de Protecció Civil. 
Com els còmics anteriors, En Pau, l’Arnau i l’Anna a... Quina 
revetlla! i En Pau, l’Arnau i l’Anna a... Terra de Foc, aquest còmic 
ens apropa als consells de prevenció i ens informa sobre la 
manipulació correcta dels petards. Podeu trobar els tres cò-
mics a: interior.gencat.cat/revetlles.

Si durant la revetlla teniu qualsevol emergència,
truqueu al telèfon 112. 

Esperem que tingueu una revetlla segura i divertida. Bona 
revetlla a tothom!
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Que bé,
quines ganes que
tinc de celebrar
la revetlla de

sant Joan!



va, nois,
que us ensenyarem 
on anirem a passar 

la revetlla.
Per CERT, els avis 

també vindran.

hola, anna! ja 
esteu a punt 

per a la revet-
lla?

sí, la 
passarem 
junts en
família a,,,,

ostres, 
l’arnau i 

els pares...

doncs 
com et 
deia, ani-
rem a....



Mireu, anirem a aquesta 
platja, que té bandera 
verda. Que bé, ens hi
podrem banyar tran-

quil.Lament.

genial! ens
ho passarem
súper bé!

jo vaig 
amb els 

avis!

anirem a una casa rural
en un poble, què us

sembla?
ah! també podem aprofi-
tar per anar a la plat-
ja. a veure quina estarà 

millor.

a la pàgina web
de protecció 
civil podem

consultar quina 
bandera
oneja!

aquestes platges 
d’aquí tenen la bandera 
groga. això vol dir que 
cal banyar-se amb
precaució.



avi, has agafat
diners, oi? que hem
de comprar els

petards..... hahhhaa,
sí, tranquil,

arnau, que no
te’n quedaràs
pas sense.

Mireu!
ja es veu
el mar!

que
bonic...



arnau, posa’t 
aquesta polsera.

és per si et per-
dessis a la platja. 
a la polsera hi ha 

els nostres mòbils 
perquè ens puguin 

avisar.

MOLA!

Me’n vaig
cap a l’aigua.

visca!



Ei, no us
oblideu que 
hem de com-
prar els pe-

tards! Sí, ja hi 
pensem, 
ja, arnau!

agafa-la,
pau!

vine
aquí!!!

oh, quina 
tranquil.litat!



voldríem petards 
de cada categoria.

ei, arnau, 
que jo ja 

puc comprar 
petards de 
la categoria 
F2, que ja 
tinc setze 

anys!

quina
sort,
nano!

hahhaa,
hahahha!

oh! 
de cada

categoria?!!



de camí cap a
la casa rural.



mireu,
hi ha més 
famílies.

que
xula que

és aquesta 
casa!



hola, 
què 
tal? 

també passeu 
la revetlla en 
aquesta casa 

rural?
Sí, amb els 

nostres dos 
fills grans 
i la nostra 
filla petita.

aquest any
la revetlla 
serà genial,

ah...

Pau!?

ostres!
no m’ho puc 

creure....

ara sí que
la revetlla serà 
genial de veritat!

he vingut
amb els meus 
pares, quina 
casualitat!



hola, bon vespre,
som els que havíem

fet la reserva.

hola,
benvinguts!

cap problema, 
no pateixis!

Us volia comentar que
en aquest poble des de
fa molts anys se celebra
la Revetlla de Sant Joan,
i la gran festa es fa a la 

plaça del poble.

Es el lloc on 
podeu tirar els 
petards, no hi ha 
arbres i tampoc 
línies elèctri-

ques.



miira com 
n’estan, 

d’enamo-
rats!

te’n recor-
des quan 

festejàvem?



ostres, on van
aquell parell...

això no
fa gaire 

bona pinta!

eh,
espereu-me!

però què 
fan? estan 
al mig del 

bosc....

han portat 
petards i 
coets!



òndia! tiren petards 
cap als arbres!

correu, anem a 
avisar la pro-

pietària!

sabia que 
aquests dos 
en portaven 
alguna de 

cap!

caram, quina colla!
Pel que sento, ja heu

començat a tirar
petards, oi?

d’això li
volíem 
parlar!



Però si ja ho ha-
via dit, que això és 
molt perillós, una 
guspira pot cau-
sar un incendi!

Va, un altre, 
un altre!

anem, els 
hem d’aturar!



Ui, ens han vist! 
deixa estar el 

petard!

vaja, sense
encendre... quina forma

de desaprofitar-lo!

eH!
vosaltres dos, 
veniu aquí! m’heu

sentit?!

va, l’últim, 
ara sí!!!



flipa! l’anna
ens ha vist!

un petard de
categoria f3!

sort que hem arri-
bat a temps, qui sap 
què hauria pogut 

passar...

Eh! On us penseu que aneu?
Sou conscients del

que esteu fent!?

estem en un
poble, en plena

natura. heu d’anar 
amb molt de comp-
te, sobretot amb 

els petards.

no ho
farem més.

ho sentim
molt, mare.



per què
creieu que us 
he dit que els 

petards s’han de 
tirar a la plaça 

del poble?

Sempre heu
de vigilar amb els 
boscos. No tireu 

coets ni encengueu 
petards a menys 

de 500 metres del 
bosc.

ah, i 
vigileu 

que no hi 
hagi roba 
estesa a 

prop.

si hi ha ca-
bles elèc-
trics no es 
poden tirar 

coets.



sort que 
només ha 
estat un 
ensurt!

què us 
sembla si 

celebrem la 
revetlla
com cal?

som-hi, 
que ara 
ho farem 

bé!

espero que us hagi 
quedat ben clar que 
no es poden tirar 
petards a prop

del bosc!

viscaAAA!!!



Aquest lloc
és perfecte.

som-hi?

Els duc sempre amb 
bosses perquè no s’han 

de portar mai a les
butxaques.

Mireu, jo he après
a encendre petards 

amb la metxa.

I mai hem
de posar els

petards a prop de 
la cara i el cos.

Molt
bé!!

molt bé, arnau!
ens deixes parats!

HA HA
HA!





vosaltres dos, 
avui, us haureu de 
conformar amb 

això. No vull  cap 
més ensurt, per 
petit que sigui.

què,
parelleta,

cap a
festejar??

oh,
amor meu, 
t’estimo...
hahaha!

hola!
em dic jana!
visc al poble.

d’on ets?

ohhh!!
quants pe-

tards!! els puc 
veure?

eh? ah...
jo... sí, sí...

és... és clar...

cebes??!!!



per ser una revetlla perfecta 
ara només faltaria que sonés 
música tradicional d’acordió. 

t’imagines?
he sentit
acordió?



Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic (metxes i similars). No talleuel tro final de les traques, poden explotar amb violència.

Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases.

Assegureu-vos de comprarels productes pirotècnics en un establiment autoritzat.No us guardeu petards a les butxaques. 

No subjecteu els petards amb les mans. No els poseu a prop de la cara ni del cos. Enceneu cada article seguint estrictament les seves instruccions concretes.

No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles de vidre, perquè en explotar fan metralla que pot fer molt de mal.

No tireu cap coet amb la mà, ni amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.

No llanceu mai petards contra ningú. Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència. Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra sota la foguera. Eviteu fer les fogueres en zones amb vegetació seca o arbrat.

No encengueu mai cap foguera amb líquids inflamables, us podríeu cremar molt.

No!

No!

No!

A les fogueres, no hi tireu papers ni teixits, el vent els enlairaria i els podria portar lluny. No hi llanceu ni bidons ni esprais, poden explotar. Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu molta contaminació.

No feu fogueres enlloc sense l’autorització corresponent. Feu les fogueres a més de 15 metres de les façanes i els cotxes i mai sota línies elèctriques. 

No!

No!

No!

No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni aglomeracions de persones.

Recordeu aquests consells:
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Consells de protecció civil per a les revetlles
i les festes tradicionals i populars de Catalunya

En cas d’una emergència, si
necessiteu ajut, truqueu al
telèfon únic, el 112.

Per a més informació:

interior.gencat.cat/revetlles

@emergenciescat

emergenciescat


