
                                                
 

Moció de l’ALE a favor de l’ús d’elements de foc a les festes 

populars de la Mediterrània. 
  

La pirotècnia ha esdevingut patrimoni popular als Països Catalans, Sardenya, Sicília, 

Còrsega, a Malta, i en general, a tota la Mediterrània europea. Les àrees d'influència de 

les ciutats de Nàpols i València en són dos dels pols més importants, tant de fabricació 

com d'ús.  Els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de 

cultura popular i tradicional des del segle XIV i formen part indiscutible del patrimoni 

immaterial de la cultura mediterrània. Avui es manté viva la tradició amb milers d’actes 

de foc anuals, per part de centenars de grups de dimonis, diables, bèsties de foc i colles 

infantils. Amb la vigència de la Transposició de la Directiva Europea, suposarà la 

desaparició de tots els grups de cultura popular i tradicional amb foc i una tradició amb 

més de 800 anys d’història. 

 

Moltes festes de la Mediterrània occidental, corren perill per mor de la directiva europea 

2007/23/ce sobre articles pirotècnics.  

 

L’aprovació d’aquesta Directiva, i la no adaptació per part dels estats de les peculiaritats 

de cada una d’aquestes festes, podria significar: 

 

1. La desaparició de les colles infantils de dimonis i bestiari de foc ja que no es podrà 

fer servir material pirotècnic fins els 12 anys i amb moltes restriccions (Article 7/ 

Punt 1.a). 

2. Que el públic no podrà participar activament als correfocs perquè s’augmenten les 

distàncies de seguretat de forma desmesurada (8 metres per les carretilles i 15 metres 

pels sortidors)(Annex 1 /Punt 5.A.1). 

3. Fer desaparèixer vàries mostres culturals que identifiquen als Països Catalans com a 

poble. 

4. Un menyspreu a la cultura mediterrània on el simbolisme del dimoni i del foc són 

protagonistes de la nostra identitat. 

 
Per aquest motiu, l’Aliança Lliure Europea i els seus representants al Parlament 

Europeu es comprometen a: 

 

• Reconèixer l’element diferenciador dels elements de foc a les festes populars de 

la Mediterrània. 

• Instar a les institucions europees a aconseguir un excepcionabilitat dels esmentats 

articles (7.1.a, a més del punt 5.A.1 de l’annex), en els estats de la ribera 

mediterrània. 

• L’excepcionabilitat d’aquests articles, serà regulada per les entitats legislatives 

regionals, en el cas que existeixin. 

• Donar instruccions al president d’ALE per a enviar aquesta moció a la Comissió 

Europea, al Consell d’Europa, i als parlaments regionals de Catalunya, Sardenya, 

Còrsega, Sicília i les Illes Balears. 


