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Interior reforça totes les seves unitats
per garantir la seguretat de cara a la
Revetlla de Sant Joan
Amb motiu de Sant Joan, el Departament d’Interior desplega un dispositiu especial que
afecta el Servei Català de Trànsit (SCT), Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i
Protecció Civil de la Generalitat, per tal de garantir la seguretat dels ciutadans en la
celebració de la revetlla la nit del 23 de juny, en què es registrarà un elevada mobilitat a la
xarxa viària de Catalunya.

Dispositiu Revetlla Sant Joan 2012
El 23 de juny al migdia, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat (DGPC)
posarà en prealerta del pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per reforçar el
seguiment de qualsevol incident rellevant des del Centre de Coordinació d’Emergències
de Catalunya CECAT. L’objectiu és donar una millor resposta operativa en comunicació
amb les sales centrals operatives de mossos, bombers, policies locals, Sistema
d’Emergències Mèdiques, etc, en cas que succeeixi algun incident que derivi en una
emergència.
A nivell policial, tant el cos de Mossos d’Esquadra com les diferents policies locals del
país han inclòs dins els seus patrullatges com a punts d’interès les casetes i botigues de
venta de petards per comprovar que no hi ha cap problema de seguretat, especialment
vinculat a l’ús i consum de petards per part dels menors d’edat.
Pel que fa al dimensionament de les sales del telèfon d’emergències 112 durant les hores
de màxima activitat (sobretot entre les 22h i la 01.00h de la matinada), hi haurà treballant
al voltant d’una cinquantena de persones a les dues sales del CAT112 de Barcelona i
Reus, quan en un dia habitual n’hi hauria una vintena. El dia de Sant Joan (des de les
00.00 hores) és el dia de l’any en que el 112 rep més trucades de l’any, junt amb Cap
d’Any.
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Protecció Civil potencia la formació teòrico-pràctica als escolars per una
millor seguretat durant les revetlles
L’objectiu de la campanya ‘Revetlles amb precaució’ no és restringir l'ús de material
pirotècnic ni la celebració de revetlles, sinó minimitzar els riscos que comporta l'ús
d'aquest material, riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el medi
natural.
En aquest sentit, les administracions, les associacions
municipals i els majoristes de focs d'artifici s'han unit per
difondre un missatge de precaució i seguretat a la
població, sobretot als adults, que són qui ha de tenir cura i
supervisar tant l'adquisició de material pirotècnic com l'ús
que en faran els petits.

Per tal de fer difusió dels consells a la població, des de Protecció Civil s’han realitzat les
següents accions:
1. Edició de falques de ràdio i un anunci per televisió amb consells per fer fogueres i
participar en correfocs i incorporat al web:
www.gencat.cat/interior/riscos/revetlles.htm
2. Com ja es va fer l’any passat, aquest 2012 també s’ha fet ús del twitter de la
Direcció General de Protecció Civil @emergenciescat (amb més de 14.000
seguidors) per emetre consells útils i entenedors sobre el correcte ús de la
pirotècnia i encesa de fogueres amb el hashatg #revetllasegura
3. Realització de més de 157 sessions informatives entre els col·lectius més
vulnerables (alumnes d’escoles i instituts, associacions de mares i pares, gent
gran,...). Aquestes sessions inter-institucionals han comptat amb l’assistència
d’unes 5.000 persones i s’han dut a terme en col·laboració amb els serveis
territorials de protecció civil, els tècnics municipals i voluntaris de Protecció Civil,
Creu Roja, les Associacions de Diables i Bestiari Festiu i l’AFIMAC (Associació de
Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya)
4. Sessions amb una part teòrica (consells preventius de protecció civil, consells de
Creu Roja) i una part pràctica (demostració pirotècnica)
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5. Difusió de la campanya amb sessions informatives a diferents fires de Catalunya,
com la Fira Gran dedicada a la gent gran; i la Carpa del Barça de l’Agència
Catalana de Consum (amb taller de petards i distribució de material per als nens)
6. Distribució a més de 2.000 punts arreu de Catalunya de 76.000 exemplars (70.000
quadríptics i 6.000 pòsters) amb consells pràctics per conscienciar els joves i els
més petits sobre una bona manipulació del material pirotècnic
7. Difusió dels missatges preventius per correu electrònic, que s’han enviat als
principals multiplicadors arreu de Catalunya com són els Ajuntaments, escoles i
entitats. Mitjançant el correu electrònic es pretén informar sobre la campanya de
“Revetlles amb precaució” i difondre els consells de protecció civil sobre l’ús
correcte de la pirotècnia.

Consells de Protecció Civil a les revetlles
Des de la Direcció General de Protecció Civil es vol posar molt èmfasi en els consells a la
població de cara a la nit de Sant Joan, especialment en la responsabilitat dels pares i els
adults a l’hora de comprar i fer ús dels petards.
Les principals recomanacions són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment
autoritzat.
No us guardeu petards a les butxaques.
Cal llegir les instruccions de cada article.
No subjecteu els petards amb les mans. No els poseu a prop de la cara ni del
cos.
Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic (metxes i
similars).
Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.
Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleulo.
No llanceu mai petards contra ningú.
No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en
aglomeracions de persones.
Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els
vapors poden explotar.
Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar
portes i finestres.
No enceneu cap petard dins les cases.
No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.
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El Servei Català de Trànsit (SCT) i els agents de la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra establiran un dispositiu especial de trànsit amb motiu de l’operació especial
de Sant Joan 2012. L’operació sortida començarà a les 15.00 h de divendres, 22 de
juny, i finalitzarà a les 24.00 h de diumenge, 24 de juny.
Enguany Sant Joan és un cap de setmana de dos dies, però a la mobilitat de sortida d’un
cap de setmana habitual cal afegir-hi un gran nombre de desplaçaments cap als diferents
punts de revetlla i, a més, la coincidència amb la fi del curs escolar i l’inici de la sortida de
vacances d’estiu -que tindrà continuïtat el primer cap de setmana de juliol-. Així, suposarà
una de les deu operacions amb més problemes de trànsit de l’any a la xarxa viària
catalana, durant la sortida de divendres, 22 de juny, i sobretot el retorn de
diumenge, 24 de juny. Enguany la festa és diumenge i té el mateix perfil que la de 2007
en que també va caure en diumenge, però també es pren de referència l’operació de
2011, per proximitat.
L’SCT preveu que entre les 15.00 h de divendres 22 i les 15.00 h de dissabte 23 surtin de
Barcelona i la seva àrea metropolitana 495.000 vehicles. Aquests desplaçaments de
sortida poden ser tant locals com cap a segones residències, i es concentraran
majoritàriament la tarda de divendres 22 de juny. La franja horària de sortida més
complicada serà divendres 22 entre les 16.00 i les 22.30 hores. I la de retorn,
diumenge 24 de juny, entre les 17.00 i les 24.00 hores. Està previst que retornin a
l’àrea metropolitana de Barcelona 322.000 vehicles.

VIES QUE REGISTRARAN MÉS TRÀNSIT
L’SCT preveu que els problemes de trànsit, si la meteorologia és favorable, siguin els
accessos a les localitats costaneres i es concentrin sobretot a les vies següents:
OPERACIÓ SORTIDA
(divendres 22)
A-2: tram Martorell – Abrera
AP-7 nord: tram Montornès del Vallès – la Roca del Vallès
AP-7 sud: tram el Papiol – Martorell
C-31 sud: tram Sant Boi de Llobregat – Viladecans
C-32 sud: tram Gavà – Sitges
OPERACIÓ RETORN
(diumenge, 24 de juny)
A-2: tram El Bruc – Esparraguera
AP-7 nord: tram Sant Celoni – la Roca del Vallès
AP-7 sud: tram Vilafranca del Penedès – Martorell
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C-32 sud: tram Sant Pere de Ribes – Sitges
N-340: tram Tarragona – el Vendrell

MESURES DE REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ
Pel que fa a les mesures especials de circulació, ordenació i regulació a prendre durant
l’operació especial de trànsit de la festivitat de Sant Joan (carrils addicionals i en sentit
contrari a l’habitual, inversió de prioritats a rotondes, carrils d’incorporació, dispositius de
senyalització abalisats amb cons).

Dia i hora
Via
Sentit
Divendres 22/06/2012 15.00 AP-7
Sud
15:00 GI-662
Est
Dissabte 23/06/2012 08:00 GI-662
Est
Dissabte 23/06/2012 17:00 C-32
Sud
Diumenge 24/06/2012 14:00 C-65
Sud
15:00 C-31
Sud
15:00 AP-7
Sud
15:00 C-32
Sud
15:00 C-32
Sud
15:00 AP-7
Nord
15:00 C-32
Nord

Tram
Papiol-Martorell
Castell – Platja d’Aro
Castell – Platja d’Aro
Sitges
Cassà de la Selva
Rotondes: la Nàutica i les Ovelles
Sant Celoni – La Roca
Arenys - Vilassar
Vilassar – Montgat
Vilafranca – Martorell
Garraf – L’Hospitalet

Tipus mesura
Carril en sentit contrari
Canviar prioritat a rotondes
Canviar prioritat a rotondes
Tall sortida Sitges Centre
Inversió prioritats a les rotondes
Inversió prioritats a les rotondes
Carril en sentit contrari
Carril en sentit contrari
Carril en sentit contrari
Carril en sentit contrari
Carril en sentit contrari

TRAMS D’OBRES
També recordem que s’estan fent obres en alguns punts de la xarxa viària:
DEMARCACIÓ DE GIRONA
- AP-7: entre Girona i La Jonquera, amb trams de carrils d’amplada reduïda
- C-25: desdoblament entre Espinelves i Vilobí d’Onyar
DEMARCACIÓ DE BARCELONA
- C-58: construcció del carril BUS VAO entre Ripollet i Barcelona
- C-25: desdoblament al tram Castellfollit de Riubregós – Sant Sadurní d’Osormort
- C-15: desdoblament al tram Vilanova i la Geltrú – Vilafranca
- C-31: construcció de l’enllaç de l’Autovia del Baix Llobregat a El Prat de Llobregat
- C-32: construcció de l’enllaç de l’Autovia del Baix Llobregat a Sant Boi de Llobregat
- C-16: tall per rehabilitació túnel de Guardiola de Berguedà (desviament)
- C-17: enllaços a diferents nivells amb la N-150 a Montcada i Reixac
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MESURES DE REGULACIÓ DE VEHICLES PESANTS
Per aquesta operació especial no s’han establert mesures específiques, així que les que
s’apliquen són les mesures genèriques dels caps de setmana recollides a la Resolució
INT/2927/2011, de 15 de desembre. Durant aquesta operació hi haurà restriccions a la
circulació per a tot tipus de vehicle o conjunt de vehicles de més de 7.500 kg de MMA,
excepte els que transporten escombraries, bestiar viu, llet crua, aigua de consum humà,
servei de correus i distribució de premsa diària, en les vies i horaris que s’especifiquen en
aquest document:
http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Measures%20especials/2012_restriccion
s_cat.pdf

EFECTIUS TÈCNICS DE L’SCT
Els efectius tècnics i humans de l’SCT que col·laboraran amb la gestió i el control de la
mobilitat durant aquest pont de Sant Joan són:
•
•
•
•

200 km de mesures de circulació instal·lades.
10 tècnics de gestió i informació del Centre d’Informació Viària de Catalunya
(CIVICAT).
2 mitjans aeris de seguiment de dispositius (1 helicòpter i 1 avió bimotor).
4 equips mòbils d’informació viària de l’SCT distribuïts per les vies més conflictives
de l’operació retorn.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA SINISTRALITAT MORTAL SANT JOAN 2005-2011.
ZONA INTERURBANA
PERÍODE SANT JOAN
2005: 23-26 JUNY
2006: 23-25 JUNY
2007: 22-24 JUNY
2008: 20-24 JUNY
2009: 23-24 JUNY
2010: 23-27 JUNY
2011: 23-26 JUNY

ACCIDENTS
MORTS FERITS GREUS
MORTALS
4
4
2
1
1
2
2
2
4
3
4
0
1
1
1
0
0
0
1
2
1

CONSELLS I INFORMACIÓ VIÀRIA
El Servei Català de Trànsit difondrà a través dels panells de missatgeria variable (PMV)
disposats al conjunt de carreteres i autopistes catalanes informació de les restriccions de
circulació per als vehicles pesants i sobre la situació viària, i consells de seguretat viària.
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A l’hora d’emprendre un viatge a les carreteres cal tenir clars els consells bàsics de
seguretat viària següents:

ABANS DEL VIATGE

Aprofiteu per revisar el vehicle, sobretot: frens, direcció,
pneumàtics, oli, posició dels seients i dels retrovisors, i cinturons.

Descanseu prou abans del viatge. No mengeu de forma abundant,
provoca somnolència.

No consumiu alcohol, begudes estimulants ni medicaments que us
puguin afectar la percepció com a conductors.

Programeu el viatge amb prou antelació, triant els itineraris més
adequats i evitant les vies més conflictives.
Escolteu els diferents serveis informatius de trànsit per conèixer
l’estat de les carreteres o qualsevol altra informació relacionada.

DURANT EL VIATGE

Cordeu-vos el cinturó de seguretat, encara que sigui en els
desplaçaments curts. Si viatgen infants protegiu-los amb els
dispositius de retenció infantil.

Si conduïu motocicletes o ciclomotors, poseu-vos el casc ben
cordat.

No carregueu excessivament el vehicle i disposeu l’equipatge
de manera que no entorpeixi la visibilitat del conductor.

Ajusteu la velocitat a les circumstàncies de la circulació.
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Respecteu la distància entre vehicles.
En cas d’avaria, retireu el vehicle de la carretera sempre que
sigui possible i adopteu les mesures necessàries. Utilitzeu els
triangles de presenyalització de perill i recordeu que cal posarlos a una distància mínima de 50 metres tant davant com
darrere el vehicle.
Una vegada instal·lats al lloc de vacances, no abaixeu la
guàrdia en els petits desplaçaments. Poden ser tant o més
perillosos que el viatge principal.

El Cos de Mossos d’Esquadra desplegarà, els dies 23 i 24 de juny, més de 3.000 efectius,
entre seguretat ciutadana, ordre públic i mobilitat.
Pel que fa al dispositiu de trànsit, entre les 22.00 h del dia 23 i les 10.00 h del dia 24 de
juny, els Mossos duran a terme 83 controls d’alcoholèmia i drogues a la xarxa viària
catalana. Per fer aquests controls s’activaran un total de 360 efectius de trànsit per tot el
territori català per vetllar per la seguretat a les carreteres.
Els agents intensificaran la seva presència a les vies d’entrada i sortida dels grans nuclis
urbans, així com a les zones que concentrin la majoria de desplaçaments. També hi haurà
més vigilància en les principals zones d'oci, les platges i les línies de tren més
concorregudes.
Així mateix, els Mossos d’Esquadra de la Divisió de Trànsit han dut a terme durant
aquesta setmana controls d’inspecció de vehicles que transporten mercaderies
pirotècniques. Des del 15 al 23 de juny, cada Àrea Regional de Trànsit ha intensificat
aquest tipus d’inspeccions tenint en compte que durant aquests dies s’ha incrementat el
transport d’aquest tipus de mercaderies.
Un total de 2.445 efectius de Seguretat Ciutadana (uniformats i de paisà),
d’Investigació i de Policia Administrativa participaran en els diferents dispositius de
seguretat en motiu de les revetlles de Sant Joan que tindran lloc arreu de Catalunya. A
més, hi haurà 206 agents de l'Area de Recursos Operatiu –ARRO i 30 agents de la
Brigada Mòbil.

Tots els dispositius de seguretat que s’activaran en motiu de les diferents revetlles que
tindran lloc a Catalunya tenen els següents objectius:
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•

•

Vetllar pel bon desenvolupament de les activitats lúdic - festives que es duen a
terme arreu del país amb motiu de la revetlla de Sant Joan, en especial a les
zones de platges.
Protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats del ciutadans i garantir la
seguretat ciutadana.

•

Incrementar la vigilància i control d’aquells llocs i espais factibles de produir-se
gran aglomeracions de persones i així garantir la pacífica convivència.

•

Gestionar i recollir mitjançant les aplicacions informàtiques corporatives tota
l’activitat realitzada per les dotacions policials en relació als serveis /incidents
que esdevinguin d’aquesta celebració.

•

Garantir la seguretat en la mobilitat de les persones i combatre la indisciplina
viària per reduir el nombre de víctimes i d’accidents de trànsit

•

Detectar qualsevol infracció administrativa relativa a la venda de material
pirotècnic.

•

Prevenir i/o evitar aquelles activitats que puguin causar incendis, tan a l’àmbit
urbà com en zones forestals o properes.

•

Control de les condicions administratives en l’àmbit dels locals d’oci, molt
especialment en el que fa referència a l’ingesta d’alcohol per part de menors.

Dispositius més rellevants:
Regió Policial Girona. La comissaria de Sant Feliu de Guíxols realitzarà el dispositiu
PLATJA NETA; un servei estàtic de control de pas que es durà a terme a les entrades i
sortides de les zones d’oci de la localitat de Platja d’Aro. Aquests controls, que aniran
canviant d’ubicació, tenen per objectiu evitar possibles problemes d’ordre públic a les
zones d’oci.
Regió Policial Metropolitana Sud. S’intensificarà la vigilància als municipis costaners del
Baix Llobregat i del Garraf amb un reforç important a Castelldefels, Sitges i
Vilanova, i en concret la recent estrenada C-15. En aquest cas, els Mossos d’Esquadra
vetllaran per la celebració pacífica de les revetlles que se celebren en aquests municipis
costaners i que compten amb una gran afluència de persones.
S’intensificarà i reforçarà el patrullatge policial en les poblacions on es desplacen en tren
un major nombre de persones per celebrar la revetlla.
A la Regió Policial Ponent, els Mossos d’Esquadra duran a terme un dispositiu especial
per les Falles d'Isil (Festa Cultural d’interès Nacional) en la qual hi haurà gran afluència de
públic.
A la Regió Policial Camp de Tarragona: Neteja de platges a la ciutat de Tarragona,
juntament amb la Guàrdia Urbana de Tarragona. Es faran comprovacions a les platges de
la Savinosa, la Platja Llarga i la platja del Miracle per veure que no romanguin persones

que representin un perill per a la seva integritat quan entrin les màquines de Foment a
netejar la sorra.
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També hi haurà un dispositiu conjunt en motiu de la celebració de la “Sant Joan Festival
Sound 10”. Aquest dispositiu, realitzarà controls aleatoris, alternant el servei entre la platja
del Miracle i el port esportiu. La previsió d’assistència a aquesta festa és d’unes 4000 –
5000 persones.
Regió Policial Metropolitana Barcelona. Els Mossos establiran un ampli dispositiu de
seguretat ciutadana a la capital catalana amb l’objectiu de:
1. Vetllar per al bon desenvolupament de les activitats festives que es duen a terme a
la capital catalana amb motiu de la revetlla de Sant Joan, en especial a les zones
de platges.
2. Establir un dispositiu per tal de donar seguretat a operaris municipals a l’hora de
practicar la neteja de les platges de la ciutat de Barcelona, després de la
celebració de la revetlla de Sant Joan.

Regió Policial Centre. Patrullatge pel punts on es preveuen les concentracions més
importants per festes populars amb fogueres i balls i festes a zones d’oci a l'Anoia, el
Bages, el Berguedà i al Solsonès.

Els Bombers de la Generalitat establiran un dispositiu especial per la Nit de Sant Joan,
amb reforços de personal als parcs i perllongament de la jornada, per tal de poder donar
resposta a les possibles emergències derivades de la celebració de revetlles a tot el
territori català. Així:
-

Es reforçarà el personal a més de 50 parcs de Bombers funcionaris. A la
Regió d’Emergències Centre hi haurà un reforç de 15 efectius distribuïts en 7
parcs; a la Regió Metropolitana Sud, de 30 efectius a 10 parcs, mentre que a la
Nord, s’apujarà el personal de 32 bombers a 11 dels seus parcs. A la Regió
d’Emergències de Girona es reforçaran 8 parcs amb 16 efectius en total; els
mateixos en que comptarà Lleida. A la Regió d’Emergències de Tarragona hi
haurà un increment de 15 efectius a 8 parcs, mentre que a Terres de l’Ebre es
reforçaran 4 dels seus parcs de Bombers, amb un augment de 7 efectius.

-

Els auxiliars forestals que conformen les esquadres forestals de reforç amb
parcs de Bombers funcionaris i voluntaris perllongaran la seva jornada fins a les
01.00 hores del dia 24 de juny. Tot i això, i depenent de l’evolució del nombre de
serveis, es podrà perllongar aquest reforç fins al proper relleu de personal, a les
07.00 hores.
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-

El personal de reforç contractat per les sales de control de les regions
d’emergències, així com per a la sala central dels Bombers, perllongaran la
seva jornada fins a les 01.00 hores de la matinada del dia 24 de juny. I, en cas
de necessitat, també podran allargar la guàrdia fins a l’arribada del seu

-

Així mateix, s’obriran els parcs de Bombers Voluntaris amb disposició de ferho.

Balanç revetlla de Sant Joan 2011
El 2011, la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) va activar el dia 23 de juny al
migdia la prealerta del pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per reforçar el
seguiment de qualsevol incident rellevant des del Centre de Coordinació d’Emergències
CECAT. La prealeta es va desactivar el dia 24 de juny al matí.
L’any 2011 el Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre la nit de Sant Joan 99
persones a Catalunya de les quals 37 van ser per cremades lleus; 2 afeccions oculars i
60 altres afectacions. Per la seva banda, als diferents centres sanitaris es van atendre
202 persones: 105 per cremades lleus, 13 per cremades greus, 35 per lesions i/o
amputacions i 49 per afeccions oculars.
Els Bombers de la Generalitat van realitzar l’any passat, entre les 20.00 hores i fins a les
08.00 hores del dia 24 juny, un total de 1.046 serveis a tot Catalunya, excepte a la ciutat
de Barcelona, on van actuar Bombers de Barcelona. Els serveis atesos van ser
principalment per apagar incendis de contenidors i altre mobiliari urbà, de vegetació
urbana i per a realitzar rutes de prevenció o seguiment de fogueres.
Durant el Sant Joan de l’any passat, el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de
12.639 trucades entre les 16.00 hores del dia 23 juny i les 07.00 hores del dia 24 juny, les
quals van derivar en 10.987 expedients. En un dia normal el 112 rep de mitjana unes
8.000 trucades.
Les trucades van ser principalment per incendis (el 73,4%) sobretot de contenidors i
matolls a la via pública; incidències (12,1%) com per exemple molèsties veïnals per
sorolls i desordres; temes de seguretat (9,6%); i també per assistències sanitàries (4,4%).
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