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    ■ Nota de premsa ■ 

                                                                                                   24/06/2013 
 

  

Balanç ampliat de les incidències més 
destacades durant la nit de Sant Joan  

 
 
No s’ha registrat cap víctima mortal per accident d e trànsit a la xarxa 
viària interurbana 
 
No hi ha hagut retencions destacables amb motiu de la revetlla, només 
restriccions derivades d’incidències de trànsit  
 
S’han realitzat 1.798 lectures d’alcoholèmia en 46 controls 
 
7 positius per alcoholèmia han estat penals i han i ncorregut en delicte  
 
Els Bombers de la Generalitat han atès al llarg d’a quest nit de revetlla 
de Sant Joan 758 avisos 
 
Protecció Civil de la Generalitat ha posat fi aques t migdia a la prealerta 
preventiva del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT 
 
El telèfon d’emergències 112 Catalunya ha atès des d’ahir a les 18.00 h 
fins aquest matí a les 11.00 h del matí, un total d e 2.532 trucades 
 
 

  
  
 
 
La xarxa viària catalana no ha registrat cap accident mortal durant la nit i 
matinada de la revetlla de Sant Joan. Tot i això, des de l’inici de l’operació 
especial, divendres 21 de juny a les 15.00 h, hi ha hagut un mort per accident de 
trànsit a les carreteres de Catalunya. El sinistre va ocórrer dissabte al matí quan 
una motocicleta va sortir de la via a la C-1414 a l’altura d’Esparraguera i el 
conductor del vehicle va morir.  
 
Pel que fa a la mobilitat, durant tota la nit en general ha dominat la fluïdesa al 
conjunt de vies, tot i que s’han registrat les següents incidències de trànsit: 
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- Aquesta matinada s’ha restringit la circulació a la N-II a Arenys de Mar per 
l’accident entre un autocar i un tot terreny. El xoc no ha fet ferits i els 
vehicles eren desviats per la C-32. 

- Un altre accident a la C-26 a Algerri ha obligat a circular amb pas alternatiu. 
- Ahir al vespre es va circular a través de pas alternatiu a la GI-552 a l’altura 

de Riells i Viabrea per una col·lisió frontal amb dos ferits lleus. 
- Un accident va obligar a tallar un carril de l’AP-7 a Maçanet de la Selva en 

sentit Barcelona.  
 
La situació pot canviar, però, de cara aquesta tarda en què hi ha previst que tornin 
cap a Barcelona i la seva àrea d’influència 310.000 vehicles  aproximadament.  
 
L’SCT preveu que la franja horària més complicada sigui entre les 17.30 i les 23 
h. i que els problemes siguin de retorn de les localitats costaneres i es concentrin 
sobretot a les vies següents:      
 
OPERACIÓ RETORN  
(dilluns, 24 de juny) 
 
A-2: tram El Bruc – Esparreguera  
AP-7 nord : tram Sant Celoni – la Roca del Vallès 
AP-7 sud : tram Vilafranca del Penedès – Martorell                    
C-32 sud : tram Sant Pere de Ribes – Sitges  
N-340: tram  Tarragona – Torredembarra 
 

  
  

Quant als principals resultats de les actuacions realitzades per Mossos d’Esquadra 
durant la nit de Sant Joan, cal destacar els següents: 
 
- 76 persones denunciades administrativament per positiu d’alcoholèmia 

- 7 positius per alcoholèmia han estat penals i han incorregut en delicte 

- 11 de les 18 proves de drogues han resultat positives i 2 han estat penals 

- 3 persones s'ha negat a sotmetre’s a la prova d'alcoholèmia i 2 a sotmetre’s a la 

prova de drogues i han comès delicte de desobediència a l'autoritat 

  

DELICTES Camp 
de 
Tarrago
na 

Centra
l 

Giron
a 

Metr
opolit
a-na 
Nord 

Metro-
politan
a 
sud 

Pirineu 
Occiden
tal 

Ponent Terres 
de 
l’Ebre 

TOTAL 

Alcoholèmia 
penal 0 1 1 3 1 0 0 1 7 
Negativa 
alcoholèmia 0 0 1 0 1 0 0 1 3 
Drogues penal  0 0 0 0 2 0 0 0 2 
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Negativa drogues  0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Velocitat penal 
punible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Conduir sense 
permís per 
pèrdua de 
vigència de punts 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conduir sense 
haver obtingut 
mai el permís o 
llicència 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Conduir amb 
privació judicial 
cautelar o 
definitiva de 
permís o llicència 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conducció 
temerària 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Originar un greu 
risc a la circulació  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
DENÚNCIES Camp 

de 
Tarrago
na 

Centra
l 

Girona Metr
o-
polita
-na 
Nord 

Metro-
politan
a 
sud 

Pirineu 
Occiden
tal 

Ponent Terre
s 
de 
l’Ebr
e 

TOTAL 

Alcoholèmia 
administrativa 14 9 15 10 21 1 1 5 76 
Drogues 
administrativa 1 1 4 2 0 0 1 2 11 
Velocitat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lectures 
alcoholèmia 180 198 396 131 544 86 138 125 1798 
Proves de 
drogues 4 1 4 2 0 0 3 4 18 

 

NOMBRE DE 
CONTROLS  

Camp de 
Tarragona 

Central Girona Metro-
polita-
na 
Nord 

Metro-
politana 
sud 

Pirineu 
Occidental 

Ponent Terres 
de 
l’Ebre 

TOTAL 

 6 7 5 5 4 6 9 4 46 
 

A banda d’això cal destacar que el dispositiu especial de Mossos d’Esquadra per 
aquesta revetlla de Sant Joan s’ha saldat amb 8 detinguts per una baralla a Ciutat 
Vella i 3 persones ferides per petards: a Salou un noi de 20 anys ha resultat ferit 
greu en una mà per un petard que li ha afectat a dos dits i ha estat traslladat a 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona; a Castelló d’Empúries, un altre noi, també de 
20 anys, ha resultat ferit lleu i ha necessitat punts de sutura al cap; i, per últim, un 
menor de 10 anys ha resultat ferit greu a Sabadell en esclatar-li un petard a la cara 
mentre el manipulava i ha estat traslladat a l’hospital de la Vall d’Hebron. 
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La resta d’incidents durant aquesta revetlla han estat algunes cremes de 
contenidors, rostolls a zones de platja i algun vehicle afectat pels petits incendis 
provocats per l’ús de pirotècnia i petards però que s’han pogut extingir ràpidament. 
Les 8 detencions durant la revetlla s’han produït sobre les 06:00h a la zona de la 
platja de la Barceloneta on una baralla entre unes 20 persones s’ha saldat amb 8 
detinguts per baralla tumultuària i 1 persona ferida lleu que ha estat traslladada a 
l’Hospital del Mar de Barcelona.  
 
 

 
 
Els Bombers de la Generalitat han atès al llarg d’aquest nit de revetlla de Sant 
Joan 758 avisos, la majoria als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i 
zona litoral. Els serveis més destacats han estat per apagar incendis de 
contenidors, 250 serveis, i per apagar petits incendis de vegetació, 290 avisos.  
 
Incendis de vegetació més destacats  
A les 23.52 hores van rebre l’avís d’un incendi al camí de Blancafort de Reus (Baix 
Camp), on s’hi van desplaçar 8 vehicles dels Bombers. El foc, el van poder donar 
per controlat a les 01.22 hores i va afectar 2,6 hectàrees de vegetació. 
 
D’altra banda, els Bombers també van treballar en l’extinció d’un incendi a 
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), proper a la urbanització Calafat, on va cremat 7.500 
m2 de vegetació. En aquest cas, l’avís es va rebre a les 22.08 hores del vespre i, 
les 9 dotacions que es van mobilitzar el van poder donar per controlat a les 23.29 
hores.  
 
A més, també van intervenir en un incendi de vegetació a la Bisbal del Penedès 
(Baix Penedès), al carrer Toledo, on van cremar 5.000 m2 de vegetació. En aquest 
cas, l’avís es va rebre a les 00.17 hores i hi van intervenir 4 dotacions. 
 
A la demarcació de Lleida, a la comarca del Segrià, destaquen dos incendis de 
vegetació. Un d’ells a Alcoletge de les 22.55 hores a prop del carrer Joan Miró on 
va cremar una hectàrea de vegetació i un altre a Lleida de les 22.41 hores a la 
carretera d’Osca on va cremar 5.000 m2 de vegetació. 
 
Finalment, destacar dos incendis de vegetació a Tarragona (Tarragonès), al 
passeig Torroja on els Bombers van intervenir en dos incendis de vegetació. Un a 
les 23.04 hores on van cremar 1.500 m2 i un altre a les 01.16 hores de la matinada 
on van cremar 3.000 m2 de vegetació. 
 
Salvaments varis 
A banda, també es va treballar en tres serveis per ajudar a persones amb 
problemes a l’escullera. Un a Montgat, a les 18.11 hores, amb persona il·lesa que 
estava a les roques i no podia sortir-ne. I, l’altre, a les 21.14 hores, a Mont-roig del 



 

 
Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina  de Premsa i Comunicació de l’SCT al 
93 567 39 73 / 74 / 75.  5 

Camp per ajudar als serveis sanitaris en el rescat d’una persona que estava a les 
roques.   
 
D’altra banda, aquesta nit, els Bombers també han treballat en la recerca d’un 
grup de 3 persones a la Vall de Boí que se’ls esperava al refugi de Besiberri i no 
havien tornat. No obstant això, aquest matí, han estat localitzats sans i estalvis, ja 
que havien passat la nit a un altre refugi.  
 
Així mateix, al Pedraforca (Saldes), membres del Grup d’Actuacions Especials 
(GRAE) i del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers de la 
Generalitat també van intervenir, ahir al vespre, en el rescat d’un grup de 3 adults i 
3 menors que estaven al desorientats al cim del massís, ja que a causa de la 
boira, no trobaven el camí de baixada. Cap d’aquestes persones no van resultar 
ferides. 
 

 
 
Protecció Civil de la Generalitat ha posat fi aquest migdia a la prealerta preventiva 
del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT amb motiu de la revetlla i 
activitats associades sense que hi hagi hagut cap emergència que obligués a 
posar en alerta cap Pla de Protecció Civil. 
 
ADIF i RENFE  han informat que no s’han registrat incidències en la circulació ni 
en les estacions. Pel que fa a desordres a les estacions, s’han produït les que són 
habituals però sense arribar a afectar en cap cas a la circulació. 
 
Els municipis  que han activat els seus Plans d’Actuació Municipals per la Revetlla 
de Sant Joan, i que progressivament els estan desactivant, són Castelldefels, 
Mataró, Barberà del Vallès, Corbera de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i el 
Vendrell. 
 
El telèfon d’emergències 112 Catalunya  ha atès des d’ahir a les 18.00 h fins 
aquest matí a les 11.00 h del matí, un total de 2.532 trucades relatives a 
incidències derivades de la revetlla. Aquestes trucades es referien a 1.494 
incidents diversos (un incident concret pot generar diverses trucades al 112 de 
diferents ciutadans). 
 
L’hora amb més activitat va ser entre les 00.00 h i la 01.00 h de la matinada d’avui, 
en que es van atendre 516 trucades. L’activitat ha anat decreixent amb el pas de 
les hores (de 07.00 h a 08.00 h s’han atès només 21 trucades, per exemple). 
 
Dels 1.494 incidents: El 48,6% (726) corresponien a avisos per focs en zona de 
vegetació o en immobiliari urbà. El 23%, un total de 343 corresponien a trucades 
per problemes de civisme, sorolls, trencadisses de mobiliari públic, etc; el 16% 
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(238) corresponien a trucades per temes de seguretat ciutadana; l’11,6% (173) a 
assistències sanitàries; i el 0,9% (14 incidents) relatives a accidents de trànsit. 
 
La major part dels incidents han tingut lloc a la demarcació de Barcelona (1.045 
incidents que corresponen al 69,9%); a Girona el 8% (120) dels incidents; de 
Lleida, el 5,3% (79), i de Tarragona el 16,7% (250).  
 
L’incident més habitual (gairebé un terç) ha estat la crema de contenidors en zona 
urbana. 
  
Per municipis, Barcelona, ha estat l’origen de 438 trucades (17,3%), Tarragona, de 
106 trucades (4,19%); L'Hospitalet de Llobregat, de 88   (3,48%); Castelldefels, de 
72 (2,84%); L'Ametlla de Mar, de   65            (2,6%); Reus 61 (2,4%); Lleida 53 
(2,09%); Terrassa 47 (1,86%); Sabadell 42 (1,66%). 
 
El Departament de Salut informa que durant la revet lla de Sant Joan s'han 
produït 206 assistències sanitàries  
 
En el decurs de la nit de la revetlla de Sant Joan, 206 persones han rebut 
assistència hospitalària i CUAP a tot Catalunya. La majoria d'aquestes 
assistències han estat per cremades i afectacions oculars produïdes a causa de 
les fogueres i els petards. De les 206 persones ateses, 173 ho han estat a centres 
de les comarques de Barcelona, 13 als de Girona, 7 als centres de Lleida i 13 a 
les comarques de Tarragona.     
  
Pel que fa al tipus de lesions, s'han registrat 109 cremades lleus, 11 de greus, 32 
traumatismes i/o amputacions i 54 lesions oculars. Entre tots els casos atesos, hi 
havia 64 menors d’11 anys i 38  entre 11 i 17 anys. 
 
Durant les setmanes anteriors a la revetlla, el Departament de Salut ha donat 
suport a la campanya Revetlles amb precaució que impulsa i coordina la Direcció 
General de Protecció Civil del Departament d’Interior, s’han projectat missatges 
preventius complementaris en molts dels centres sanitaris que disposen de 
pantalles de visualització instal·lades a vestíbuls i sales d’espera i a través del 
Canal Salut es donen consells preventius sobre alguns dels riscos que 
s’accentuen amb motiu de la revetlla, com els que suposa l’ús d’articles pirotècnics 
per part dels infants, la conducció sota els efectes de l’alcohol i altres drogues, o 
l’elaboració i conservació inadequades de les coques farcides amb crema o nata. 
 


