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La Generalitat alerta que no es pot 
abaixar la guàrdia davant el risc d’incendi 
forestal 
 

 La campanya Forestal 2018 arriba definida per una primavera humida, 
però pot tenir episodis significatius de focs ràpids 

 Els litorals de Tarragona i Girona i els extrems del país són les zones més 
sensibles on els vents poden agreujar la situació davant d’incendis 
forestals 

 Com és habitual en aquests períodes, es farà un seguiment continuat dels 
episodis de risc, que si bé no seran continuats, sí que poden ser 
puntualment greus 

 
 
El Departament d’Interior i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació encaren una Campanya Forestal que enguany s’ha retardat, a causa 
de la primavera humida que s’ha viscut a Catalunya. Tot i això, alerten que al llarg 
de l’estiu Catalunya pot viure episodis de risc puntuals, que poden ser greus. Per 
aquest motiu, fan una crida a no abaixar la guàrdia davant els incendis forestals.  
 
 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 
 
Evolució del risc d’incendi forestal 
A priori, pot semblar que les pluges d’aquest any, tant en quantitat com en 
recurrència, han de dur a un estiu tranquil, pel que fa al risc d’incendi forestal. Sí 
que és cert que les pluges han tancat un llarg episodi de sequera, estructural, que 
havia mantingut tensionat el cos de Bombers de la Generalitat durant un llarg 
període de temps. Aquesta sequera, però, no ha marxat a les comarques del sud 
de Catalunya ni a l'extrem nord del país, a l'Empordà. Precisament els llocs on el 
vent pot agreujar la situació. El litoral de la regió de Terres de l’Ebre, Tarragona i 
Girona nord són, doncs, les zones més sensibles i de fet on la campanya està 
començant, amb incendis com Llançà, Reus, Pallaresos i Freginals dels darrers 
dies. 
 
Enguany, no es preveu una campanya forestal marcada per la  sequera, però una 
altra vegada, com en el  2015 i el 2016 es pronostica una campanya que pot venir 
marcada per episodis, que, per temperatura, vent i humitats relatives poden fer 
que el combustible passi a “estar disponible” per cremar amb més facilitat. És 
important recordar que l’estiu del 2018 arriba definit per una primavera humida 



 
 
 

 

 
 

que ha carregat de combustible fi els boscos i camps en el moment en què 
aquesta vegetació s’assequi per fenologia és quan la Campanya Forestal pugui 
tenir episodis significatius de focs ràpids. Pel que fa a l’evolució prevista del risc 
d’incendi forestal, els Bombers preveuen que la segona quinzena de juliol i la 
primera d'agost siguin moments sensibles. Per això, no s’ha d’abaixar la 
guàrdia, malgrat sembli que ha plogut molt. 
 
Finalment, cal destacar que el risc d’incendi pot veure’s agreujat, si les condicions 
meteorològiques es donen, perquè hi ha càrrega morta al bosc (heretada de la 
sequera).  

 
Els Bombers de la Generalitat augmenten la seva activitat durant l’estiu no només 
en l’àmbit dels incendis forestals. La cartera de serveis dels bombers és molt més 
àmplia i abarca altres àmbits com els salvaments en el medi natural o les 
actuacions per accidents de trànsit.  
 
D’altra banda, tot i que és a l’estiu quan es dona major nombre d’ignicions, i és 
durant el període estival quan es reforça el dispositiu, l’estructura i l’organització 
del Cos de Bombers respon al concepte de garantir la cobertura de risc a tot el 
territori de Catalunya durant tot l’any. 
 

 
Dispositiu de la Campanya Forestal 2018 
Tot i que no s’hagin produït incendis forestals rellevants, Interior no comença ara 
a preparar el dispositiu de Campanya Forestal. La DGPEIS ja fa mesos que 
treballa en la seva planificació i execució. 
 
 
Els Bombers de la Generalitat encaren la campanya amb els conceptes següents 
ben presents: 

 
 Desestacionalització dels incendis i canvi climàtic.  
 Simultaneïtat d’incendis, que poden hipotecar molts dels recursos operatius 

dels Bombers i generen una presa de decisions operatives on cal prioritzar 
l’enviament de recursos als incendis amb més potencial. 

 La interfase urbana. Urbanitzacions, tan determinants per a nosaltres a l’hora 
d’encarar l’estratègia d’extinció d’un incendi forestal. 

 
Dispositiu de CF de la DGPEIS 
El model Cos de Bombers de la Generalitat és mixt, això vol dir que està 
composat tant per bombers funcionaris com per voluntaris. 
 
A més, el model d’extinció no es basa estrictament en l’aspecte quantitatiu dels 
recursos disponibles, sinó en l’aspecte més qualitatiu, basat en l’estratègia, la 
gestió dels incendis i la gestió i coordinació amb altres institucions i cossos 
d’emergències, com la Direcció General de Protecció Civil, en aspectes com els 
col·lectius vulnerables (aspectes que gaudeixen d’un altíssim prestigi 
internacional i que es consolida, any rere any, com a model de referència entre 
els cossos de Bombers). 



 
 
 

 

 
 

 
Aquest model es veu reforçat, durant el període de CF, amb la incorporació de 
recursos humans i materials, a través de la contractació de guaites forestals, 
d’ajudants d’ofici forestal que s’incorporen als parcs de Bombers, tècnics 
operadors per a les sales de control, infermers, operadors de vol per als 
helicòpters, periodistes i també el reforç de la nostra flota de mitjans aeris. Durant 
el període de campanya la DGPEIS també es reforça mitjançant l’obertura de 
determinats parcs d’estiu, dels punts de guaita, l’establiment de columnes mòbils, 
reforç de la Unitat Tècnica GRAF, reforç del Punt de Trànsit, reforç logístic, etc. 
 
Entre els dies 4 i 18 de juny  han iniciat la relació laboral 789 persones de 
diferents categories: tècnics especialistes operadors de control, Ajudants d’Ofici 
Forestal (AOF), persones per a l’equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF), 
persones per al Taller ràdio, conductors, tècnics especialistes en So i imatge, 
periodistes, diplomats en infermeria, tècnics especialistes GRAF i guaites. A 
aquestes persones se’ls afegiran 61 persones més. 
 
Totes aquestes persones, 850 en total, han estat degudament formades a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya tot just abans de començar a 
desenvolupar les tasques de reforç de Campanya Forestal. Un planter de 60 
formadors i formadores han impartit cursos de 18 a 24 hores, segons les 
categories professionals de les persones contractades. Entre d’altres, se’ls 
han instruït en l’ús de la cartografia operativa i el sistema de comunicacions 
dels Bombers, els equips de protecció individual i la metodologia, les eines 
i els mitjans d’extinció d’incendis, en sessions teòriques a les aules i amb 
blocs específics de pràctiques i maniobres. 
 
Finalment, cal destacar la col·laboració amb el Cos de Bombers de l’Ajuntament 
de Barcelona, habitual en els darrers anys i establerta mitjançant conveni. En 
aquest sentit, bombers de Barcelona cobriran en la mesura del possible els parcs 
de Bombers de la Generalitat pròxims a la capital catalana que, a causa d’un 
incendi forestal, quedin sota mínims en moments determinats de la Campanya. El 
conveni també inclou el suport operatiu mutu en determinats serveis. 
 
  
  
Mitjans aeris 
 
Els mitjans aeris dels que disposa el Departament són 37. En concret 25 
helicòpters i 12 avions, dels quals 30 tenen base a Catalunya i 7 fora de 
Catalunya. 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
Línies operatives bàsiques de la Campanya Forestal 
 
 Doble brífing operatiu a la Sala Central de Bombers, al matí i vespre, on es fa 

una anàlisi continuada del risc d’incendi forestal (en base al mapa CAR) que 
permet reubicar els recursos operatius a les zones amb major risc i planificar 
la mobilització de recursos i la guàrdia de l’endemà. 

 
 Aquestes actuacions operatives permeten consolidar dos aspectes molt 

importants en les estratègies de gestió dels incendis: l’anticipació i la 
contundència en l’atac al foc els primers moments de l’incendi forestal. 

 
 
Protecció Civil 

La Direcció General de Protecció Civil posa en marxa com cada any un dispositiu 
especial al CECAT amb el seguiment diari i continu dels nivells de risc d’acord al 
mapa de prevenció d’incendis forestals de la Direcció General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi i en coordinació amb els Agents Rurals i els Bombers 
de la Generalitat, amb especial atenció a les condicions meteorològiques (vent, 
temperatures extremes,...) i capacitats d’extinció disponibles (simultaneïtat 
d’incendis). 

En els episodis de risc d’incendi forestal molt alt, el CECAT emetrà una prealerta 
del pla INFOCAT seguint els criteris establerts i ho notificarà als ajuntaments i 
consells comarcals de les zones més afectades per tal que reforcin la vigilància i 
estiguin preparats per fer front als efectes d’un possible incendi greu. També 



 
 
 

 

 
 

s’emetrà una prealerta en cas d’un incendi que d’acord a les informacions de 
Bombers de la Generalitat pugui ser potencialment greu, informant als municipis i 
consells comarcals afectats i coordinant amb ells la preparació d’espais per 
acollida de possibles afectats.  

En cas d’un risc extrem d’incendi forestal s’activarà el pla INFOCAT en alerta i es 
constituirà el comitè tècnic de seguiment del risc al CECAT amb els 
comandaments dels cossos d’emergència i dels organismes implicats per avaluar 
la situació i les mesures a aplicar, especialment pel que fa a restriccions 
d’activitats i accessos  a zones de risc o cooperació dels ens locals en la 
vigilància del risc i les activitats a zona forestal.  

L’alerta del pla INFOCAT també s’activarà en cas d’un incendi amb afectació a la 
població (evacuacions o confinaments d’un volum important de població), cas en 
que quedarà constituït a la sala CECAT un dispositiu de coordinació amb enllaços 
tècnics dels cossos d’emergència in situ a la sala i s’enviarà al lloc de 
l’emergència personal de la Direcció General de Protecció Civil especialitzat en 
suport tècnic a la coordinació i logístic i atenció d’afectats, vetllant per la 
coordinació amb els ens locals per l’atenció dels afectats.  

 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació adverteix que 
comparativament, la sequera actual és clarament inferior arreu del país a la de 
l’any passat. Per això, demana  la col·laboració ciutadana perquè no cal oblidar 
que 8 de cada 10 incendis són per causes antròpica, i insisteix en la 
importància de fer efectives les franges de protecció, com a mesura efectiva 
de prevenció 

El DARP compta amb més de 600 servidors públics entre Agents Rurals, 
enginyers forestals i efectius del Servei de Prevenció d’incendis (GEPIF), amb la 
col·laboració de les Associacions de Defensa de Forestal, que treballem tot l’any 
en la prevenció d’incendis, el control diari del risc d’incendi forestal i la gestió 
continuada per minimitzar aquest risc.  

El DARP continua apostant per la innovació per millorar l’eficiència de les seves 
polítiques, amb la incorporació de noves tecnologies i per això en aquesta 
campanya s’han incorporat drons equipats amb càmeres tèrmiques que 
serviran per acotar el perímetre dels incendis de manera més eficient o analitzar 
l’estat de la vegetació. El cos segueix apostant per la innovació, amb la 
incorporació de noves tecnologies per millorar l’eficiència i l’eficàcia. 

El 90% dels incendis forestals de 2017 van ser inferiors a 1 hectàrea 

Quasi el 90% dels incendis forestals durant el 2017 van ser inferior a 1 hectàrea 
de superfície cremada. 



 
 
 

 

 
 

 

Estrats 
Incendis 
forestals 

% 
Ha 

Forestals 
Ha No 

Forestals 
Ha Totals

Incendis inferiors a 1 ha 
cremada 

547 86,96 % 82,67 87,27 169,94 

Incendis entre 1 a 10 ha 
cremades 

69 10,97 % 199,56 394,40 593,96 

Incendis entre 10 i 100 
ha cremades 

10 1,59 % 178,00 108,72 286,72 

Incendis entre 100 i 1000 
ha cremades 

3 0,48 % 833,88 99,13 933,01 

629 100,00 1.294,11 689,52 1.983,63

Incendis forestals a Catalunya segons extensió de superfície cremada (2017). 

Per la seva banda, el 2017 només hi va haver tres incendis forestals importants, 
concretament el de Naut Aran (Vall d’Aran), que va cremar 432 hectàrees 
(principalment de pastura), el d’Artés (Bages), que va cremar 377 hectàrees (278 
d’elles forestals) i el de Tivenys (Baix Ebre), que va cremar 123 hectàrees (totes 
elles forestals). 

 

Data incendi Municipi Comarca Paratge Ha 
Forestals

Ha No 
Forestals

Ha 
Totals Causa 

05/01/2017 Naut Aran Val d'Aran Solanes d'Escohau e 
Garos 432,3 0 432,3 Crema de pastures 

(matolls) 

05/08/2017 Artés Bages Hortes Velles/ Riera 
de Malrubí 278,43 99,13 377,56 Intencionat (Motivació: 

Desconeguda) 

27/07/2017 Tivenys Baix Ebre El Racó Roig  123,15 0 123,15 Llamp 

22/06/2017 Sant Fruitós 
de Bages Bages Granja del Moles 7,47 87,45 94,92 Fumadors 

17/06/2017 Lleida Segrià Sant Esperit  8,19 81,74 89,93 Causa Desconeguda

05/07/2017 Avinyó Bages L'Abadal 34 42,67 76,67 Fumadors 

08/07/2017 Oliola Noguera Cal Mallol 1,05 65,82 66,87 
Línies elèctriques 
(Contacte dels fils 
elèctrics) 

14/06/2017 Oliola Noguera Castellblanch 6,83 35,45 42,28 Motors i màquines 
(Embaladora) 

04/07/2017 Pujalt Anoia Cal Pont 13,4 24,22 37,62 Motors i màquines 
(Recol∙lectora) 

19/01/2017 Tortosa Baix Ebre Coll de Rajolers 35,66 1,05 36,71 Intencionat (Motivació: 
Desconeguda) 

05/08/2017 Tàrrega Urgell Torre del Codina 5,85 30,12 35,97 Causa Desconeguda



 
 
 

 

 
 

28/08/2017 Vinaixa Les 
Garrigues Els camins de l'Albí 14,18 19,55 33,73 Causa Desconeguda 

26/07/2017 Bellprat Anoia La Casa Blanca 12,45 10,39 22,84 Maquinària agrícola 
(Recol∙lectora) 

22/02/2017 Pont de 
Suert 

Alta 
Ribagorça 

Solana de la Serra ‐ 
Erillcastell  19,57 0 19,57 Crema de pastures 

(matolls) 

02/08/2017 Vallbona de 
les Monges Urgell Els Prats 12,4 5,03 17,43 Intencionat (Motivació: 

Desconeguda) 

04/07/2017 Palau‐Solità i 
Plegamans 

Vallès 
Occidental 

Can Gordi ‐ Els 
Castanyers 2,39 14,14 16,53 Línies elèctriques 

(Sobrecàrrega) 

18/07/2017 Teià Maresme Can Uriach 14,38 1,49 15,87 Motors i màquines 
(Radial) 

08/07/2017 Biosca Segarra L'Estany 7,23 8,63 15,86 Motors i màquines 
(Recol∙lectora) 

06/08/2017 Artesa de 
Segre Noguera Serra del Magí 11,05 3,96 15,01 Intencionat (Motivació: 

Desconeguda) 

22/08/2017 Navarcles Bages Berengueras  8,34 3,88 12,22 Intencionat (Motivació: 
Incendiari) 

07/03/2017 Roquetes Baix Ebre Barranc de St. 
Antoni  10,91 0,36 11,27 Causa Desconeguda 

24/06/2017 Agramunt Urgell Cellardes  2,78 7,31 10,09 Motors i màquines 
(Recol∙lectora) 

Principals incendis forestals a Catalunya (2017). 

A nivell comarcal, la comarca més afectada fou la del Bages, que va patir tres 
dels sis incendis més importants, seguit de la de la Vall d’Aran (que va patir 
l’incendi per crema de pastures del mes de gener) i Baix Ebre (que va patir 
l’incendi de Tivenys). No obstant, en nombre d’incendis, va destacar per sobre de 
tot les comarques de Baix Ebre i de Baix Llobregat. Es pot observar que de la 
superfície cremada, la superfície forestal és la més afectada, seguida de la no 
forestal, que majoritàriament es correspon amb superfície agrícola i matollar.  

 

Comarca 
Nombre 
Incendis 

Ha 
Forestals

Ha No 
Forestals

Ha Totals

BAGES 23 323,22 236,95 560,18

VAL D'ARAN 1 432,30 0,00 432,30

BAIX EBRE 60 187,79 1,96 189,75

LA NOGUERA 21 30,03 110,93 140,96

EL SEGRIÀ 33 30,44 84,77 115,21

ANOIA 33 34,98 42,95 77,93

L'URGELL 11 27,30 49,16 76,45

LA SEGARRA 14 13,90 45,92 59,82



 
 
 

 

 
 

LES GARRIGUES 15 16,60 28,28 44,88

VALLÈS OCCIDENTAL 35 16,93 25,38 42,31

CONCA DE BARBERÀ 16 8,37 17,57 25,94

BAIX LLOBREGAT 40 18,89 6,19 25,08

ALTA RIBAGORÇA 4 22,51 1,68 24,19

MARESME 24 18,59 2,73 21,32

ALT PENEDÈS 20 13,01 2,99 16,00

MOIANÈS 2 10,97 4,81 15,78

VALLÈS ORIENTAL 30 7,48 8,15 15,63

LA SELVA 14 4,06 7,69 11,74

TERRA ALTA 11 6,93 1,42 8,34

PALLARS SOBIRÀ 3 7,32 0,40 7,72

ALT EMPORDÀ 18 6,97 0,20 7,17

SOLSONÈS 8 1,43 5,41 6,84

PALLARS JUSSÀ 14 6,35 0,08 6,43

BARCELONÈS 7 5,37 0,30 5,67

RIBERA D'EBRE 15 4,84 0,00 4,84

MONTSIÀ 9 4,14 0,34 4,48

TARRAGONÈS 18 3,61 0,59 4,20

ALT CAMP 10 4,03 0,06 4,09

BERGUEDÀ 4 4,06 0,00 4,06

CERDANYA 6 3,70 0,00 3,70

EL GIRONÈS 17 3,33 0,26 3,59

BAIX PENEDÈS 5 3,07 0,00 3,07

BAIX EMPORDÀ 19 2,43 0,26 2,69

BAIX CAMP 11 2,34 0,00 2,34

OSONA 13 1,27 0,76 2,03

PRIORAT 6 1,91 0,04 1,95

PLA DE L'ESTANY 14 0,95 0,85 1,79

LA GARROTXA 12 1,63 0,00 1,63

ALT URGELL 6 0,87 0,45 1,32

GARRAF 4 0,18 0,00 0,18

RIPOLLÈS 3 0,04 0,00 0,04



 
 
 

 

 
 

  629 1.294,11 689,52 1.983,63

Taula .- Incendis a Catalunya per comarques (2017). 

I tot això tenint en compte que, a conseqüència del progressiu canvi climàtic, el 
nombre de dies considerats crítics de major risc d’incendi forestal ha anat 
incrementant-se, de manera que el risc ha estat progressivament major.  

 
 
S’amplia la campanya de la sega fins a les deu comarques 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat en marxa 
la Campanya de la Sega, un pla operatiu especial de vigilància i de suport al món 
rural que pretén reduir el nombre d’incendis forestals relacionats amb els treballs 
de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys. El Cos d’Agents Rurals, el Grup 
Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i les Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF) mantindran activat l’operatiu des del dia 15 de juny i fins a finals 
de juliol, coincidint amb el període de collita del cereal. 
 
Aquest pla operatiu es fa a continuació de la campanya informativa i de formació 
que han realitzat els Agents Rurals als professionals del sector agrícola i als 
consells comarcals, recordant sobre quines són les mesures preventives 
obligatòries que han de disposar per a l’activitat agrícola i la necessitat de tenir un 
correcte manteniment de la seva maquinària i com actuar davant un conat 
d’incendi amb seguretat i eficàcia, a banda de proposar-los algunes mesures 
addicionals complementàries. 
 
La campanya operativa de la sega d’enguany consistirà en un control especial 
d’aquesta activitat agrícola durant el període del 15 de juny fins al 31 de juliol a 
deu comarques, englobant així quasi el 67% de la superfície de conreu del cereal 
del nostre país. La campanya comprendrà les comarques d’Anoia, Bages, Conca 
de Barberà, Noguera, Segarra, Solsonès i Urgell, on ja es duia a terme fins ara 
aquest operatiu, i enguany s’amplia a les comarques de Baix Empordà, Alt 
Empordà i Gironès.  
 
Aquesta doble campanya informativa i operativa d’aquests set anys i la gran 
implicació dels pagesos han fet possible reduir considerablement el nombre 
d’incendis originats per l’activitat de la sega. Així, en les set comarques 
cerealístiques sobre les que s’ha centrat fins ara dita campanya, s’ha observat 
una tendència molt positiva i reduir el nombre d’incendis per aquesta causa més 
d’un 80% des del 2012, motiu pel qual s’ha decidit ampliar-la a les tres 
comarques gironines esmentades. 
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Dispositiu especial de la Generalitat 
amb motiu de la Revetlla de Sant 
Joan 
 
3.197 mossos participaran en aquest dispositiu que tindrà com a objectiu garantir la 
seguretat i la celebració sense incidències en totes aquelles festes i desplaçaments 
que tinguin lloc durant la Revetlla i la festivitat de Sant Joan. 
 

515.000 vehicles sortiran de l’àrea de Barcelona amb motiu d’aquesta celebració i 
per gaudir del cap de setmana. 

 
Es preveu una mobilitat elevada a la xarxa viària catalana, sobretot durant 
l’operació sortida de divendres 22 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 i dels Jocs del Mediterrani a la demarcació de Tarragona. 
 
Principalment els trajectes seran cap a zones costaneres - Costa Brava i Costa 
Daurada - fet que donarà el tret de sortida a la mobilitat d’estiu. 
 

Protecció Civil potencia amb representacions teatrals els principals consells de 
seguretat per a una #revetllasegura entre escolars.  

 
La revetlla de Sant Joan, juntament amb la nit de Cap d’Any, són les nits amb més 
trucades al telèfon d’emergències.  
 

S’ampliarà la dotació habitual dels parcs de Bombers, obriran els de voluntaris i 
s’ampliaran horaris dels auxiliars forestals igualment es reforçaran els dispositius dels 
Agents Rurals. 
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Dispositiu policial 
 
Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra desplegaran diversos 
dispositius entre les 22.00 hores del dissabte 23 de juny i les 10.00 hores del 24 de 
juny amb motiu de la Revetlla de Sant Joan. Com cada any, aquesta data 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 3.197 mossos participaran 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 i d’alcoholèmia 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, les Policies Locals i 
Protecció Civil. 
 
Per altra banda i des del passat 17 de juny i fins al 23 de juny, cada Àrea Regional de 
Trànsit prestarà especial atenció als controls d’inspecció en carretera dels vehicles que 
transportin material pirotècnic. 
 
La PG-ME durà a terme 68 controls d’alcoholèmia i drogues a la xarxa viària 
catalana. Aquests controls tenen com a finalitat vetllar per la seguretat a les carreteres 
catalanes. 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. 
 
Pel que fa a l’operatiu de seguretat ciutadana i ordre públic, efectius de seguretat 
ciutadana i altres unitats operatives participaran en els diferents dispositius de 
seguretat amb motiu de les revetlles de Sant Joan que tindran lloc arreu de Catalunya.  
A aquest efectius, també s’hi sumaran agents d’ordre públic de les Àrees Regionals de 
Recursos Operatius i de l’Àrea de la Brigada Mòbil. 
 
Tots els dispositius de seguretat duts a terme per les diferents unitats del Cos activats 
durant la celebració de les diferents revetlles arreu del territori de Catalunya tenen els 
objectius següents: 
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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 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. 

 
A banda dels aspectes genèrics abans esmentats que afecten tot el territori i 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 a 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. 
 
Els consells i incidències sobre la revetlla, es podran seguir a través del compte de 
Twitter @mossos.  
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Dispositiu del 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 
22 de juny i les 24.00 h de diumenge 24, 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 diumenge i, tot i que no hi haurà dies 
festius consecutius, es preveu: 
 

 una mobilitat elevada a la xarxa viària catalana, sobretot durant l’operació 
sortida de divendres 22 de juny a partir de les 15.00 h 

 que uns 515.000 vehicles es mobilitzin des de l’àrea metropolitana de 
Barcelona durant l’operació sortida, una xifra que suposa un increment del 
14.3% respecte l’any anterior 

 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 - Costa Brava i Costa 
Daurada 

 és el tret de sortida a la mobilitat d’estiu 
 la sortida es preveu repartida entre la tarda de divendres i el matí de dissabte 
 hi haurà amb una major concentració de retencions a punts com l’AP-7 Nord 

entre Sant Cugat i Barberà del Vallès, la C-32 Nord a Mataró i l’AP-7 Nord a 
Maçanet de la Selva en la seva connexió amb la C-35  

 l’operació retorn es desenvoluparà entre les 12.00 h i les 24.00 h del diumenge 
24 i es preveu que mobilitzarà prop de 288.000 vehicles. Les retencions es 
concentraran entre les 18.00  i les 22.00 h. Es preveu que els trams més 
complicats es localitzin a l’AP-7, N-340, C-32, A-2 i carreteres de la Costa 
Brava 

 convé destacar que s’estima que hi hagi un gran nombre de desplaçaments 
locals a tot el territori concentrats principalment la tarda i nit de dissabte 23 de 
juny per celebrar la revetlla.  

 Desplaçaments amb motiu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. 
 
 
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.  
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Sortida 
 

Retorn 

AP-7 Nord: Sant Cugat - Barberà del 
Vallès 
C-32 Nord: Mataró 
AP-7 Nord/C-35: Maçanet de la Selva 

AP-7 Nord: Llinars – La Roca del Vallès 
AP-7 Nord: Hostalric 
AP-7 Sud: Vilafranca del Penedès 
AP-7 Sud: Gelida – Martorell 
C-31/C-65/C-35: Platja d’Aro - Llagostera 
A-2: el Bruc - Pallejà 
C-32 Sud: Sitges 
C-32 Nord: Mataró 
N-340: Torredembarra - l’Arboç 

 
Durant el dispositiu especial de trànsit del cap de setmana de Sant Joan, 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. 
 
 

  
Dia / Mes VIA TRAM Hora inici  

DIVENDRES 
22-juny 
 

C-58cc Carril sentit RIPOLLET obert a TOTHOM 14.00 

C-32 Palafolls - Tordera 15.00 

N-340 Rotonda N-340, sortida 31 autopista AP-7 15.00 

GI-662 S'Agaró - Castell-Platja d'Aro 15.00 

DISSABTE 
23-juny 
 

C-58cc Carril sentit RIPOLLET obert a TOTHOM 09.00 

GI-662 S'Agaró - Castell-Platja d'Aro 09.00 

C-32 Palafolls - Tordera 09.00 

N-340 Rotonda N-340, sortida 31 autopista AP-7 09.00 

DIUMENGE 
24-juny 
 

AP-7 Sant Celoni - Peatge La Roca 15.00 

AP-7 Vilafranca del Penedès - peatge Martorell 15.00 

C-32 Peatge Arenys de Mar - Peatge Vilassar 15.00 

C-32 Peatge Vilassar - Transfer B-20 pota nord 15.00 

C-32 
Transfer Gavà - Transfer L'Hospitalet de 
Llobregat 

15.00 

C-58cc Carril sentit BARCELONA obert a TOTHOM 16.00 

C-31 Rotonda de la Nàutica 15.00 

C-65 
Variant de Cassà de la Selva  
(rotondes PPKK 17,2 - 19 - 20,5) 

15.00 

C-14 La Riba 14.00 
N-240 Montblanc 14.00 
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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 22 de juny entre les 14.00 i les 21.00 h, el dissabte 23 entre les 9.00 i les 
14.00 h i de retorn a Barcelona el diumenge 24 de juny entre les 16.00 i les 21.00 
hores. 
 
D’altra banda i amb motiu de la inauguració dels Jocs del Mediterrani, el divendres 22 
de juny, el Servei Català de Trànsit ha previst les següents mesures de regulació del 
trànsit, a partir de les 16 hores: 
 
-Impedir l’accés des de l’A-7 en sentit nord a la rotonda elevada del camp del Nàstic 
(sortida 1164) i només permetre l’accés de vehicles autoritzats i autobusos. Així, 
mateix també s’impedirà l’accés des de l’A-7 cap a la rotonda elevada del camp del 
Nàstic en sentit sud (sortida 1165). 
 
-A la rotonda de l’N-340 a l’altura de l’estadi del Nàstic (rotonda del Llorito) es tallarà la 
sortida en direcció A-7 Castelló-Barcelona. 
  
-A banda, per tal d’avisar de les retencions que es produeixin a l’A-7, s’instal·laran dos 
panells mòbils de missatge variable): un primer, ubicat al voral, al pk 1163 (sortida del 
cementiri) en sentit Barcelona, amb un missatge alternant, i el segon situat abans de la 
sortida 1168 a la població del Catllar (A-7 pk 1170,5) amb el missatge següent: Sortida 
Nàstic Tallada Alternativa El Catllar. 
 
Amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials de trànsit, l’SCT ha 
establert per a l’any 2018 una sèrie de restriccions a la circulació de vehicles pesants 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 per a diumenge 24, entre les 17 h i les 22h: 
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A través dels panells de missatgeria variable disposats en el conjunt de carreteres i 
autopistes catalanes, l’SCT difondrà, durant el dispositiu especial, informació de les 
restriccions de circulació per als vehicles pesants i de la situació del trànsit, així com 
consells de seguretat viària amb l’objectiu de conscienciar especialment dels riscos de 
combinar d’alcohol i conducció i de promoure actituds responsables a la carretera 
durant la revetlla de Sant Joan. 
 
A més, els usuaris es poden informar de l’estat del trànsit a través del 012, del compte 
de Twitter @transit, el web transit.gencat.cat i a través de les cròniques radiofòniques i 
televisives de diversos mitjans de comunicació. 
 
L’SCT 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.  

 
Dispositiu de Prevenció i Extinció d’incendis i Salvaments 
 
La Revetlla de Sant Joan és tradicionalment una de les jornades que més feina 
comporten al Cos de Bombers de la Generalitat. No només durant les hores centrals 
de la celebració, la nit del dia 23 i la matinada del dia 24, sinó, també, dies abans, en 
què els petards i algunes fogueres que s’encenen abans d’hora obliguen a fer les 
primeres sortides relacionades amb aquesta tradicional festa.  
 
L’any passat, per exemple, els Bombers de la Generalitat varen atendre més de 800 
actuacions per sufocar incendis de vegetació entre les 20.00 h del dia 23 i a les 08.00 
h del dia de Sant Joan. 
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En el quadre adjunt es pot comprovar la tendència a l’alça dels serveis per incendis de 
vegetació des d’uns dies abans de la Revetlla en sí, moment en què el pic és evident. 
La nit i la matinada de la Revetlla, el 60% dels serveis per incendis de vegetació es va 
atendre a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, essent el Vallès Occidental, el Baix 
Llobregat i el Barcelonès, en aquest ordre, les que varen registrar el major nombre 
d’incidències. 

 

 
 

A part dels avisos per incendis de vegetació o d’elements de mobiliari urbà afectats pel 
llançament de petards, en una nit com la de Sant Joan cal afegir, també, la feina 
generada per l’alt volum de mobilitat que hi ha a la xarxa viària catalana, sense 
desatendre, lògicament, la resta de serveis que no estan relacionats amb la celebració. 
Així, l’any passat els Bombers de la Generalitat varen treballar en gairebé 1.300 
serveis durant la Revetlla. 

 
Per tal d’atendre les incidències d’una nit tan assenyalada, els Bombers de la 
Generalitat han previst un reforç del personal en diversos parcs de totes les Regions 
d’Emergències, fins a un total de 172 operatius més respecte l’habitual d’una guàrdia: 

 
Regió d’Emergències Estimació personal de reforç 
Centre 18 
Metropolitana Sud 31 
Metropolitana Nord 40 
Girona 26 
Lleida 20 
Tarragona 24 
Terres de l’Ebre 13 
TOTAL 172 
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Ampliació de la jornada laboral dels AOF  

 
Aquell dia, els AOF (Auxiliars d’Ofici Forestal) contractats per reforçar el planter de 
Bombers durant la Campanya Forestal, faran una guàrdia de 14 hores, entre les 11.00 
h del dia 23 i les 01.00 h del dia 24, ja que els incendis de vegetació són el servei més 
habitual durant la Revetlla.   

 
Obertura dels parcs de Bombers Voluntaris 

 
S’ha previst, també, l’obertura dels parcs de bombers voluntaris entre les 16.00 h i les 
02.00 h de la matinada amb una dotació mínima de 3 efectius. Allà on es disposi d’un 
parell de vehicles, la dotació s’ampliarà a 6 persones. En funció de l’evolució dels 
serveis, l’horari d’obertura es podria ampliar fins a les 07.00h del dia 24. 

 
Reforç d’operadors de Control a les Regions d’Emergències i a la Sala Central 

 
Pel que fa al personal de les Sales de Control de les diverses Regions d’Emergència, 
així com de la Sala Central de Bombers, es garanteix la plena operativitat. És a dir, 
totes les posicions (incloses les de reforç) estaran cobertes.  

 
Àrea d’Informació i Comunicació 

 
Atès l’increment de serveis que els Bombers de la Generalitat realitzen la nit de 
Revetlla, i per atendre les necessitats comunicatives, com cada any l’oficina de premsa 
dels Bombers ampliarà el seu horari. La guàrdia es perllongarà fins a mitjanit i 
s’atendran les demandes dels mitjans de comunicació, via telèfon i correu electrònic. 
Així mateix, es faran notes de premsa, a les 22 hores i a les 24 hores, amb el 
recompte d’avisos rebuts en les diferents franges horàries, detallats per tipologia de 
servei i per comarca. 

 
El matí del dia 24 també s’ampliarà l’horari, avançant l’atenció als mitjans a partir de 
les 9 del matí. 

 
D’altra banda, la informació a les xarxes socials estarà permanentment actualitzada. 
Podeu seguir els perfils oficials (a Twitter @bomberscat i a Instagram 
@bomberscatalunya). 

 
Fora d’aquest horari, i com es fa habitualment, hi haurà una persona de guàrdia que 
estarà en contacte amb la Sala Central de Bombers per si hi hagués alguna 
emergència destacada. 
 
 

Agents rurals 

 
Com cada any, el Cos d’Agents Rurals ha organitzat un operatiu de vigilància especial 
de prevenció d’incendis forestals durant els dies previs a la revetlla en què es controla 
la ubicació de les tradicionals fogueres de Sant Joan i la detecció d’ús de material 
pirotècnic prop de zones forestals i susceptibles de provocar incendis forestals, com 
ara solars urbans amb vegetació propers a zones forestals. En el cas que s’observi 
alguna foguera que comporti perill, els Agents Rurals es posen en contacte amb 
l’Ajuntament o la policia local per informar-los, i perquè adoptin les mesures oportunes 
en el cas que hi pugui haver risc d’incendi forestal. Per al dia de la revetlla de Sant 
Joan s’han programat serveis especials que es dedicaran prioritàriament a la vigilància 
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i detecció d’incendis forestals. En concret, hi hauran 200 agents el dia 22 i 200 els dia 
23. 
 

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 
d'incendis forestals, estableix que està del tot prohibit fer focs d’esbarjo o llençar coets, 
globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc en els terrenys forestals o 
dins la franja de 500 metres que els envolta.  

 

 
 
No obstant això, per tal d’extremar les precaucions, es recorda que si es llencen 
coets, s’ha der fer  sempre en direcció contrària a la zona forestal i que, tot i  estar 
a més de 500 metres de zona  forestal, es recomana no llençar coets i altres focs 
d’artifici prop de zones agrícoles, amb conreu cereal, o en solars urbans, donada 
la seva alta inflamabilitat. També es fa una crida per recordar que està totalment 
prohibit llençar fanalets que continguin foc. 
 
El llançament de material pirotècnic durant el període del 17 de juny al 5 de juliol ha 
provocat 83 incendis forestals en els últims 6 anys i  ha cremat un total de 127 
hecàrees, de les quals 113 han estat forestals.  
 
L’any passat hi va haver un total de 15 incendis forestals provocats pel llançament 
imprudent de material pirotècnic, que van cremar poc més de 4,5 hectàrees, 
principalment forestals. 
 
Dispositiu de Protecció civil 

 
El Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya CECAT 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.  
  
Per tercer any consecutiu durant les setmanes prèvies a la revetlla, la Direcció General 
de Protecció Civil ha portat pel territori català una quinzena de representacions de 
l’obra de teatre ‘A foc lent’, mitjançant la qual s’ha apropat de forma amena i divertida 
als escolars els principals consells de seguretat per una #revetllasegura. L’obra de 
teatre, aquest any ha estat interpretada per la companyia Milnotes, ha estat 
representada davant  més de 1.500 alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO dels 
municipis de Sant Vicenç de Castellet, Martorelles, Vic, Tarragona, Montblanc, Falset, 
Reus, Granollers, Cornellà de Llobregat, Barcelona, Taradell, Castell-Platja d’Aro, 
Lleida, Alcanar i Amposta.  
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A més de l’obra, Protecció Civil juntament amb la Creu Roja ha organitzat sessions 
informatives on s’han explicat les recomanacions en cas de cremades o altres lesions, 
i, de forma pràctica, com tirar els petards correctament. A banda de les xerrades amb 
teatre, s’han organitzat per tot el territori jornades en què s’ha projectat un vídeo de la 
representació teatral i s’han donat consells de seguretat per la revetlla. 
 
Les xerrades, organitzades per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, 
s’han dut a terme amb la participació d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil, 
tècnics municipals de Protecció Civil, Mossos d’Esquadra, policies locals, 
representants de la Creu Roja i colles de diables, i  també s’ha comptat amb la 
col·laboració de L'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya 
(AFIMAC), els departaments d’Ensenyament i de Cultura, i l’Agència Catalana del 
Consum. 
 
Pel que fa al material divulgatiu de la campanya, aquest any s’han canviat els formats 
per reduir costos i fer més fàcil el treball d’impressió. S’ha reduït la mida del pòster i el 
quadríptic s’ha converteix en “flyer”. D’altra banda, el disseny d’aquest material ha 
estat canviat i adaptat per fer-lo més atractiu i entenedor. 
 
Dins la campanya “Revetlles amb precaució” s’han editat i repartit 10.000 pòsters i 
20.000 “flyers” “amb els consells principals per tenir una revetlla segura. Aquest 
material s’ha fet arribar a tots els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya. A 
més, es pot consultar i descarregar en format digital el material divulgatiu a la pàgina 
web www.gencat.cat/revetlles 
 
Protecció Civil de la Generalitat com cada any reforça la campanya de sensibilització 
de la revetlla publicant els principals consells de seguretat amb l’etiqueta 
#revetllasegura als comptes de twitter @emergenciescat, amb més de 230.000 
seguidors, i al perfil de facebook www.facebook.com/emergenciescat 
  
Enguany, Protecció Civil també ha tornat a col·laborar amb l’Institut de Microcirurgia 
Ocular IMO en la difusió de consells d’ús de petards per evitar lesions oculars. 
 
Els principals consells de Protecció Civil per a una #revetllasegura: 
 
- Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat i 
llegiu les instruccions de cada article 
 
- No us guardeu petards a les butxaques ni us els poseu prop de la cara i el cos 
 
- 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 remulleu-lo 
 
- No llanceu mai petards contra ningú ni des de balcons o finestres; i no llanceu coets 
a menys de 500m de zones boscoses ni en aglomeracions de persones 
 
- Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i 
finestres. Tampoc encengueu cap petard dins de casa 
 
- Si voleu fer una foguera, respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes 
aparcats i les façanes. Vigileu sobretot el pas de línies elèctriques, telefòniques, etc. 
 
- Heu de demanar autorització a l’ajuntament per fer una foguera, i comunicar-li la 
situació, ja que ha de permetre el pas dels vehicles d’emergència 
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- Aneu amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot 
de fusta. No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu 
bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics o plàstics pels seus 
efectes contaminants 
 
 
Telèfon d’Emergències 112 
   
El telèfon d’emergències 112 de Catalunya reforçarà el seu dispositiu de cara a la 
revetlla de Sant Joan perquè, juntament amb la nit de Cap d’Any, són les dues nits de 
tot l’any amb més trucades al telèfon d’emergències.  
 
L’any 2017 es van rebre al telèfon 112 un total de 5.206 trucades relacionades 
directament amb la revetlla, i aquestes trucades van derivar en 2.366 incidents (cada 
incident pot originar més d’una trucada). 
 
Barcelona va ser el municipi que va originar més trucades (907 corresponents al 
17,4%), Sabadell (286 corresponents al 5,4%), L’Hospitalet de Llobregat (195 trucades 
que corresponen al 3,7%), Santa Coloma de Gramenet (173 trucades que corresponen 
al 3,3%) i Terrassa (163 trucades corresponents al 3,1%). 
 
Per demarcacions, les comarques de Barcelona van originar el 75% de les trucades 
(3.898), mentre que Girona va originar el 8,1% de les trucades (424), Lleida el 5,2% 
(270), i Tarragona gairebé el 12% (613 trucades). 
  
El tipus d’incident que va generar més trucades va ser la crema de contenidors (727 
trucades i 281 incidents diferents), seguit de la crema de matolls en via pública (594 
trucades corresponents a 190 incidents), foc en un solar (316 trucades corresponents 
a 248 incidents) i foc en arbres (314 trucades corresponents a 83 incidents). Els 
diferents tipus de trucades originades per incidents vinculats a incivisme (sorolls, 
baralles, embriaguesa en espai públic...) van ser 720 trucades (13,8% del total), 
corresponents a 555 incidents. 
  
Per franja horària, el període entre les 23.00 h del dia 23 i mitjanit va ser en el que més 
trucades al 112 es van produir (912), seguit del que va de mitjanit a la 01.00 h, en el 
que es van fer 900 trucades. Aquestes hores coincideixen amb el període en el que es 
van llençar la majoria d’artefactes pirotècnics. 
 
Els fets destacats es podran seguir a través del compte de Twitter @112. 
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