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Dispositiu especial del departament 
d’Interior per a la revetlla de Sant Joan  
 
 

 Protecció civil activarà en alerta el PROCICAT per onada de calor i 
també demà emetrà demà una prealerta del Pla INFOCAT pel risc 
d’incendis  

 

 Els Bombers de la Generalitat reforçaran els parcs i les sales de 
control per fer front a la Nit de la Revetlla. L’augment de dotació 
està previst a tot Catalunya. Als parcs, a hi ha previst un reforç 
estimat d’uns 170 bombers més repartits per tot el territori 
 
 

 La Nit de Sant Joan és una nit molt intensa per als bombers de la 
Generalitat: l’any passat, van atendre més de 1.200 serveis 
 

 El SCT estima que quasi mig milió de vehicles sortiran de l’àrea de 
Barcelona en una operació sortida que es concentrarà divendres 23 
de juny a partir de les 15.00h arran de la mobilitat de la revetlla i del 
cap de setmana d’inici de les vacances escolars   

 
 Els Mossos d’Esquadra despleguen 3.500 efectius en el dispositiu 

per garantir la seguretat ciutadana, l’ordre públic i la mobilitat 
 

 El CAT112 ha reforçat el seu dispositiu arribant a doblar en alguns 
moments, el nombre d’operadors 

 
 
 
 
 
 
 



 

Direcció General de Protecció civil 
 
El Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya CECAT de Protecció 
Civil de la Generalitat posarà la nit de Sant Joan en prealerta el Pla de 
Protecció Civil de la Generalitat PROCICAT de forma preventiva per fer 
seguiment de qualsevol incidència que pugui derivar en una gran emergència. 
 
Durant les setmanes prèvies a la revetlla, la Direcció General de Protecció 
Civil ha portat a 15 centres escolars de tot el territori l’obra de teatre ‘A 
foc lent’, que explica les anècdotes de tres joves durant la nit de Sant Joan i 
inclou de forma amena els principals consells de seguretat per gaudir d’una 
bona revetlla sense ensurts. 
 
L’obra de teatre, creada i interpretada per la companyia Filomenateatre de 
Granollers, ha estat representada davant 1.700 alumnes d’entre 10 i 13 anys 
dels municipis del Masnou, Cardona, Esplugues de Llobregat, el Papiol, Canet 
de Mar, Matadepera, Igualada, Ulldecona, Barcelona, Lleida, Palau 
d’Anglesola, Valls, El Vendrell i Tortosa. 
 
A les xerrades també s’han explicat les recomanacions en cas de 
cremades o altres lesions, a càrrec de membres de la Creu Roja, i han 
comptat amb demostracions pràctiques per saber com tirar els petards 
correctament.  
 
Dins la campanya de sensibilització ‘Revetlles amb Precaució’ també s’han 
distribuït 10.000 pòsters ‘Feu la festa amb seguretat’ i 8.000 quadríptics 
repartits als ajuntaments i consells comarcals de Catalunya, gremis de 
pastissers,... Tot aquest material, així com també els tres volums del còmic ‘En 
Pau, l’Arnau i l’Anna a...’ es poden descarregar del web 
interior.gencat.cat/revetlles, on també es pot veure un tràiler de l’obra de teatre. 
 
A més, des de la DGPC s’han distribuït 10.000 polseres identificatives per 
a nens i nenes a Ajuntaments i Associacions de Voluntaris de Protecció Civil 
(AVPC), moltes de les quals seran utilitzades per als actes de la revetlla de 
Sant Joan i festes majors d’estiu, entre altres. Les polseres, on s’escriu el nom 
del menor i un telèfon de contacte, permeten localitzar els pares o 
responsables en cas que es perdin.  
 
Protecció Civil de la Generalitat també reforça la campanya de sensibilització 
de la revetlla publicant els principals consells de seguretat amb l’etiqueta 
#revetllasegura als comptes de twitter de Protecció Civil @emergenciescat, 
amb més de 119.000 seguidors, i al perfil de facebook 
www.facebook.com/emergenciescat.  
  
 
 
 
 
 



 

Telèfon d’emergències 112 de Catalunya CAT112 

La nit de Sant Joan és, junt amb la de Cap d’Any, la de més activitat pel telèfon 
d’emergències 112. L’any passat, el dia 24 de juny el CAT112 va atendre 
fins a 10.224 trucades, que és el màxim d’activitat de tot l’any en un sol 
dia. D’aquestes, 5.182 trucades van ser relatives a 2.284 incidents vinculats a 
la revetlla.  

Per fer front a l’augment de l’activitat i garantir la resposta eficient i efectiva a 
totes els trucades, el CAT112 ha reforçat el seu dispositiu arribant a doblar en 
alguns moments, el nombre d’operadors. També es reforça el dispositiu amb 
més supervisors i tècnics. 

Les principals tipologies de trucades ateses són per focs a mobiliari urbà 
(només per focs en contenidors d’escombraries es van atendre 780 trucades), 
incivisme (danys contra la propietat privada, vandalisme, molèsties veïnals, 
sorolls,etc) i assistències sanitàries (per cremades, intoxicacions etíliques, etc). 

Per municipis, la major part de trucades (el 19%) eren sobre incidències amb 
origen a Barcelona, amb molts focs en mobiliari urbà i incivisme, seguit de les 
de l’entorn metropolità: Badalona (4,8%), Sant Cugat del Vallès (3,2%), 
Sabadell (3,1%), Mataró (2,7%). 

Per demarcacions, el 74,2% de les trucades al telèfon d’emergències 112 es 
van realitzar des de la demarcació de Barcelona, el 10,4% es van realitzar des 
de les comarques de Tarragona, el 9,7% des de les comarques de Girona i el 
5,5% des de les comarques de Lleida.  

 

Direcció General de Prevenció i extinció 
d’incendis i Salvaments 

La nit de la Revetlla de Sant Joan és tradicionalment una de les nits amb més 
serveis per als Bombers de la Generalitat. En aquest sentit,  l’any passat, 
entre les 20.00 hores del vespre de la Revetlla i les 08.00 hores del matí de 
Sant Joan, es van atendre més de 1.200 serveis. Cal destacar que durant la 
revetlla de Sant Joan els efectius també van treballar en les tasques d’extinció 
d’un incendi forestal a Rocallaura, que va cremar més de 100 hectàrees, 
bàsicament de vegetació forestal. 



 

 

A la gràfica es pot observar com el pic més important per incendis urbans i de 
vegetació, no només correspon a la revetlla, si no que també els dies anteriors i 
posteriors. Cal destacar que la majoria d’aquests incendis es concentren a les 
comarques de la demarcació de Barcelona, i sobretot, a les més properes a 
l’àrea metropolitana. En la revetlla de l’any passat el Vallès Occidental va ser la 
que va tenir més serveis per incendis, seguida del Baix Llobregat, el 
Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. 

 

 

En una nit com la de Sant Joan, la tasca dels Bombers no només és 
important per l’alt volum de treball que hi ha sinó perquè qualsevol punt 
d’ignició, causat per un petard o una foguera, pot esdevenir un incendi 
forestal. Aquest any, a més, les elevades temperatures increment el risc 
d’incendi. 

El Cos de Bombers de la Generalitat preveu reforçar la seva dotació 
habitual el proper dia 23 de juny; tant als parcs com a les diferents sales  
de control de les Regions d’Emergències i de la Sala Central dels Bombers  



 

(SCB), ubicada a Cerdanyola del Vallès. Als parcs, a més de la dotació habitual 
que estarà de guàrdia aquell dia, hi ha previst un reforç estimat d’uns 170 
bombers més repartits per tot el territori. 

Regió d’Emergències Estimació de personal reforç 
Regió d’Emergències Centre 18 
Regió d’Emergències Metropolitana 
Sud 

31 

Regió d’Emergències Metropolitana 
Nord 

40 

Regió d’Emergències Girona 26 
Regió d’Emergències Lleida 18 
Regió d’Emergències Tarragona 24 
Regió d’Emergències Terres de l’Ebre 13 
TOTAL 170 

 

Els reforços de personal es concentraran en aquelles zones on s’acostumen a 
fer més actuacions durant la Revetlla que coincideix en aquelles zones on hi ha 
més població:  Baix Llobregat, Vallès, Barcelonès i Maresme.  

Ampliació jornada laboral AOF fins les 01.00h 

Igualment, els auxiliars d’ofici forestal (AOF), que ja han començat la seva 
activitat de reforç per a la campanya contra incendis d’enguany, i que estan 
distribuïts per tot el territori, ampliaran la seva jornada laboral durant la revetlla. 
Així, enlloc de finalitzar la seva jornada laboral a les 20.30 hores, el seu horari 
s’allargarà fins a les 01.00 hores del dia 24.  

Obertura dels parcs de Bombers Voluntaris des de les 19h fins les 02.00h 

Els parcs de bombers voluntaris obriran en l’horari de reforç, des de les 19:00 
hores fins les 02:00 hores, amb una dotació mínima de 3 bombers. Els parcs 
que 

disposen de 2 vehicles pesats podran ampliar la dotació fins als 6 bombers. 

 

Reforç de 2 operadors a les sales de control de les Regions 
d’Emergències i a la SCB 

A les diferents sales de control dels Bombers, així com també a la SCB està 
previst que hi hagi un parell d’operadors més, afegits al personal habitual de la 
guàrdia. Aquest personal de reforç, que té planificada la guàrdia el dia 23 de 
juny, realitzarà la seva jornada des de les 19:00 hores del dia 23 fins a les 7:00 
hores del dia 24.  

 



 

 

Servei Català de trànsit 
 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb la Policia de la 
Generalitat–Mossos d’Esquadra, establirà aquest cap de setmana, entre les 
15.00 h de divendres 23 de juny i les 24.00 h de diumenge 25, un dispositiu 
especial de trànsit a les carreteres catalanes amb motiu de la revetlla i la 
festivitat de Sant Joan. 
 
Enguany el dia de Sant Joan coincideix en dissabte i tot i que no hi haurà dies 
festius consecutius es preveu una mobilitat molt elevada a la xarxa viària 
catalana, sobretot durant l’operació sortida de divendres 23 de juny a partir de 
les 15.00 h. Convé destacar que els desplaçaments dels usuaris per la 
revetlla coincidiran amb la mobilitat d’inici de les vacances escolars. 
Principalment els trajectes seran cap a zones costaneres, fet que donarà el 
tret de sortida a la mobilitat d’estiu. 
 
En aquest sentit,  es preveu que uns 499.000 vehicles es mobilitzin des de 
l’àrea metropolitana de Barcelona durant l’operació sortida, que es 
desenvoluparà entre les 15.00 h del divendres 23 fins a les 15.00 h del dissabte 
24. Les vies més problemàtiques seran a primera hora de la tarda les de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i l’AP-7, i a mesura que avanci l’operació sortida la 
mobilitat s’anirà concentrant a les carreteres d’accés a les destinacions de 
platja. D’altra banda, l’operació retorn es desenvoluparà entre les 12.00 h i les 
24.00 h del diumenge 25 i mobilitzarà un total de 339.000 vehicles, que 
sobretot es concentraran entre les 18.30  i les 21.30 h.  
 
A més, convé destacar que es preveu que hi hagi un gran nombre de 
desplaçaments locals a tot el territori concentrats principalment la tarda i 
nit del dia 23 de juny per celebrar la revetlla. En aquest sentit, des de l’SCT 
es recomana als usuaris planificar i avançar el màxim possible els trajectes 
per evitar problemes viaris importants. Davant d’aquesta festivitat i les sortides 
nocturnes convé insistir que el consum d’alcohol i drogues i la conducció 
són totalment incompatibles per tal d’evitar sinistres viaris i es recorda la 
importància de la figura del conductor alternatiu. Des de l’SCT també es 
remarca que conduir amb les condicions físiques i d’atenció idònies és 
imprescindible per circular amb seguretat.  
 
A més, davant  els 20 motoristes morts aquest 2017 a les carreteres 
catalanes s’apel·la a la responsabilitat compartida per tal que tant els 
motoristes com els conductors de la resta de vehicles siguin conscients de la 
vulnerabilitat dels conductors dels vehicles de dues rodes i que adoptin actituds 
respectuoses i protectores per evitar sinistres greus. En aquest sentit, el Servei 
Català de Trànsit tornarà a difondre entre el 22 i el 30 de juny a TV3 i a 
Catalunya Ràdio la campanya de conscienciació viària “Recorda: el 
motorista és més vulnerable”. Aquesta campanya, que es va emetre el 2014, 
està centrada en la prevenció d’accidents de motocicletes, però va adreçada al 
conjunt de conductors i conductores. Els missatges: "Si vas en moto respecta 
les normes. Si vas en cotxe respecta les motos" reforcen el doble objectiu 



 

de sensibilització de la campanya per aconseguir una convivència més segura i 
respectuosa a les carreteres. 
 
Cal recordar també que els factors de sinistralitat com són les distraccions, la 
velocitat excessiva o el consum d’alcohol i altres drogues en la conducció 
poden tenir conseqüències més fatídiques per a aquest col·lectiu, en què els 
vehicles no tenen carrosseria. 
 
Durant aquest dispositiu de Sant Joan, els Mossos d’Esquadra desplegaran 
un total de 532 efectius que realitzaran un total de 71 controls policials de 
drogo-alcoholèmia amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Convé destacar que 
aquest operatiu s’emmarca en la campanya intensiva de controls per 
prevenir el consum d’alcohol o drogues en la conducció que el Servei Català de 
Trànsit coordina, tant en carretera com en zones urbanes, des de divendres 
passat, 16 de juny, i que finalitza aquest diumenge 25 de juny.  
 
Vies amb més trànsit durant el cap de setmana de Sant Joan 
 
Les vies que poden ser més conflictives, sempre que la 
meteorologia sigui favorable, seran les més properes a l’àrea 
metropolitana de Barcelona i les que accedeixin a les 
localitats costaneres. En concret, els trams més problemàtics 
poden ser els següents: 
 
Sortida 
 

Retorn 

AP-7 Mollet – La Roca 
AP-7 Sant Celoni - Maçanet 
AP-7 El Papiol – Martorell 
AP-7 Altafulla 
C-32 Garraf – Sitges 
C-32 Montgat – Vilassar – Mataró 
C-65     Llagostera 
N-340 l’Arboç i el Vendrell 
C-33     Mollet del Vallés 
B-20     Tiana 
B-23     Papiol –Sant Joan Despí 
C-31     Castelldefels  
C-33     Mollet del Vallès 

AP-7        Vendrell – Vilafranca – Martorell
AP-7         Hostalric – La Roca 
C-32 sud Sant Pere de Ribes – Sitges 
A-7           Torredembarra 
N-340 Torredembarra – Tarragona 
C-32 Arenys – Vilassar – Montgat 
C-65 Santa Cristina d’Aro 
C-31         Platja d’Aro 
 

 
Mesures d’ordenació i regulació de la circulació Sant Joan 

Durant el dispositiu especial de trànsit del cap de setmana de Sant Joan 2017, 
s’establiran mesures especials de circulació, ordenació i regulació per tal 
d’augmentar la capacitat viària i minimitzar possibles retencions. Entre 
d’altres, carrils addicionals i carrils en sentit contrari a l’habitual, inversió de 
prioritats a rotondes, carrils d’incorporació i també dispositius de senyalització 
abalisats amb cons: 
 



 

 
 
 
 
 
 
Així mateix, el bus-VAO de la C-58 també s’obrirà per a tot tipus de 
vehicles, excepte camions de 7,5 tones o més, independentment del 
nombre d’ocupants, de sortida el divendres 23 de juny entre les 13 i les 21 
hores, el dissabte 24 entre les 9 i les 14 hores i de retorn a Barcelona el 
diumenge 25 de juny entre les 15 i les 21 hores. 
 
Amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials de trànsit, l’SCT 
ha establert per l’any 2017 una sèrie de restriccions a la circulació de 
vehicles pesants en la a la RESOLUCIÓ INT/2989/2016, de 27 de desembre. 
De manera específica, per a tots els vehicles de més de 7,5 tones, s’han 
establert les següents restriccions a la circulació: 
 

Dia i hora Demarcació Via Sentit Tram Tipus mesura 

Divendres 
23/06/2017 

12:00 Barcelona C-58cc Nord Barcelona – Ripollet Bus VAO obert a tothom 

15:00 Tarragona N-340 Sud Rotonda El Vendrell Inversió prioritats rotonda 

15:00 Barcelona C-32 Nord Rotonda  amb la GI-600 - Palafolls Inversió prioritats rotonda 

15:00 Girona GI-662 Sud Rotonda de la Nàutica Inversió prioritats rotondes 

Dissabte 
24/06/2017 

09:00 Barcelona C-58cc Nord Barcelona – Ripollet Bus VAO obert a tothom 

09:00 Girona GI-662 Sud Rotonda de la Nàutica Inversió prioritats rotondes 

Diumenge 
25/06/2017 

 
15:00 
 

Girona 
C-31 Sud Rotonda de les Ovelles Inversió prioritats rotondes 

C-65 Sud 
Variant de  
Cassà de la Selva 

Inversió prioritats rotondes 

Barcelona 

C-32 Nord Gavà - Cornellà de Llobregat 
Carril en sentit contrari a 
l’habitual 

C-32 Sud Arenys de Mar - Vilassar de Mar 
Carril en sentit contrari a 
l’habitual 

C-32 Sud Vilassar de Mar - Montgat 
Carril en sentit contrari a 
l’habitual 

AP-7 Sud Sant Celoni – La Roca del Vallès 
Carril en sentit contrari a 
l’habitual 

AP-7 Nord 
Vilafranca del Penedès- Martorell - 
Diagonal 

Carril en sentit contrari a 
l’habitual 

C-58cc Sud Ripollet – Barcelona Bus VAO obert a tothom 

17:00 Tarragona 
C-14 Nord La Riba Anul·lació carril lent 

N-240 Nord Montblanc Inversió prioritat 



 

 

 
 

Efectius tècnics de l’SCT  

 
Els efectius tècnics i humans de l’SCT que col·laboraran en la gestió i el 
control de la mobilitat durant aquest Sant Joan són: 
 

 17 equips de mesures especials de trànsit en carretera 
 150 km de mesures de circulació  instal·lades 
 1 helicòpter per a vigilància, seguiment dels dispositius i informació viària 
 1 avió bimotor per a informació viària 
 4 equips mòbils d’informació viària 
 3 caps de sala del Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) 
 10 operadors de gestió i informació del CIVICAT 
 2 tècnics de gestió del trànsit 
 10 panells mòbils de missatge variable en carretera 

 
* El Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT), com a centre neuràlgic 
de la gestió de la mobilitat a Catalunya, organitza i coordina en temps real, les 
actuacions de gestió de trànsit que es duen a terme a la xarxa viària 
interurbana catalana, en col·laboració contínua amb la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra i els diferents titulars de les vies. A més, informa de 
manera permanent i contínua de la situació de la mobilitat i el trànsit i de les 
possibles incidències durant aquests dies perquè els usuaris coneguin la 
situació a les carreteres catalanes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Direcció General de la Policia 
 
 
 
Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra desplegaran 
diversos dispositius entre les 22:00 hores del divendres 23 de juny i les 10:00 
hores del 24 de juny amb motiu de la Revetlla de Sant Joan que com cada any 
aplegarà festes populars amb una elevada concentració de persones, l’ús de 
productes pirotècnics i els desplaçaments massius de vehicles per les diferents 
vies de comunicació. Es preveu que un total de 3.500 mossos participin en 
aquests dispositius que tindran com a objectiu garantir la seguretat i la 
celebració sense incidències en totes aquelles festes que tinguin lloc aquella 
nit. 
 
Les accions que es desenvoluparan des de la Policia de la Generalitat- Mossos 
d’Esquadra seran:  
 

 Presència policial d’ordre públic i seguretat ciutadana en punts 
prèviament determinats. 

 Realització de controls preventius de trànsit en vies de comunicació. 

 Dispositius específics en llocs de gran aglomeració de persones. 

 Controls de policia administrativa, que inclou, entre d’altres, l’acció 
inspectora de locals de revetlla. 

Així mateix, s’establiran els mecanismes de coordinació habituals amb la resta 
d’organitzacions implicades en la gestió de la seguretat de la Revetlla de Sant 
Joan, com ara els Bombers, Sistema d’Emergències Mèdiques i les Policies 
Locals. 
  
Operatiu de trànsit 
 
Des del 17 de juny  i fins el  23 de juny, cada Àrea Regional de Trànsit prestarà 
especial atenció als controls d’inspecció en carretera dels vehicles que 
transportin material pirotècnic. 
 
Així mateix, la PG-ME durà a terme 71 controls d’alcoholèmia i drogues a la 
xarxa viària catalana. Aquests controls tenen com a finalitat vetllar per la 
seguretat a les carreteres catalanes i en la seva execució participaran un total 
de 300 efectius de trànsit. Els agents es desplegaran a les vies d’entrada i 
sortida dels nuclis urbans, així com a les zones amb un major nombre de 
desplaçaments. També es realitzarà una major vigilància a les principals zones 
d’oci, platges i línies ferroviàries més importants. 
 
 
 
 
 



 

Operatiu de seguretat ciutadana i ordre públic 
 
Un total de 3000 efectius de seguretat ciutadana (uniformats i de paisà), 
participaran en els diferents dispositius de seguretat amb motiu de les revetlles 
de Sant Joan que tindran lloc arreu de Catalunya. A aquest efectius, s’han de 
sumar 200 agents d’ordre públic de les Àrees Regionals de Recursos Operatius 
i de l’Àrea de la Brigada Mòbil. 
Tots els dispositius de seguretat activats durant la celebració de les diferents 
revetlles arreu del territori de Catalunya tenen els objectius següents: 
 
 
 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 dels ciutadans i garantir 

la seguretat ciutadana. 

 Incrementar la vigilància i control d’aquells llocs i espais susceptibles de 

congregar grans aglomeracions de persones, per tal de garantir la seva 

seguretat i la pacífica convivència. 

 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, tant 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 allò referent a la ingesta d’alcohol per part de menors. 

 
Especificitats d’alguns dispositius 
 
A banda dels aspectes genèrics abans esmentats que afecten tot el territori i a 
tots els dispositius que s’estableixen amb ocasió de la revetlla de Sant Joan, 
els Mossos establiran un ampli dispositiu de seguretat ciutadana a les regions 
metropolitanes, amb les següents actuacions: 
 
 Controls preventius a vies de comunicació i al transport públic. Es 

prestarà especial atenció les possibles aglomeracions importants de 

persones a les  

andanes i al seu voltant. En cas de detectar-les, es contactarà amb ADIF, 

per tal de prendre les mesures adients.  



 

 Relacionat amb l’anterior i atesa la proximitat de vies fèrries a les zones 

de platja, es prestarà també especial atenció a l’afluència de persones a 

les vies i particularment als creuaments per zones no habilitades. 

 S’establirà un dispositiu per tal de donar seguretat a operaris municipals 

durant la neteja de platges a la ciutat de Barcelona, amb posterioritat a la 

celebració de la Revetlla de Sant Joan. 

 
Cal recordar que es manté el nivell 4 sobre 5 de l’amenaça terrorista actual, la 
qual cosa comportarà l’adequació dels dispositius policials a aquesta situació. 
 
 
 
 

 


