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Interior desplega més efectius que mai per Sant Joan i manté les restriccions al foc i als
petards igual que altres anys
El Departament d'Interior desplegarà el dispositiu de
seguretat i trànsit més gran de la història de la revetlla de
Sant Joan, segons ha anunciat aquest dimecres el conseller
Joan Ignasi Elena. Hi haurà un 28% més de Mossos
d'Esquadra vigilant les carreteres i les zones d'oci que l'any
passat (2.393 agents), i es doblarà el personal del 112 per
aquella nit. Les restriccions a l'ús del foc i els petards es
mantenen igual que altres anys: no es poden encendre
fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zona
boscosa. En el cas de Sant Cugat, aquesta prohibició inclou
tota la vila de Valldoreix i els barris de La Floresta, Les
Planes i Can Barata.

Aquest augment del dispositiu, que el departament qualifica com el més gran de la història, es reflecteix
principalment en un increment d'efectius sobre el terreny. La nit de Sant Joan hi haurà gairebé 2.400 agents
dels Mossos dedicats exclusivament al dispositiu de Sant Joan, a més dels agents que compleixin torns
ordinaris, el que suposarà un augment de més de 300 efectius respecte a l'any passat.
Aquest dispositiu policial es focalitzarà en el control del trànsit i en la seguretat ciutadana i l'ordre públic, amb
patrullatge a zones concorregudes, conflictives i d'oci.
A més, 300 efectius d'Agents Rurals es dedicaran a controlar que les tradicionals fogueres de Sant Joan
compleixin els requisits de seguretat i que el llançament de petards no vulneri la normativa establerta.
Els Bombers tindran un reforç de 150 efectius de guàrdia pels possibles avisos d'incendi que hi pugui haver. A
la revetlla de l'any passat es van rebre 763 avisos per focs. I el 112, que l'any passat va rebre més de 5.000
trucades en tota la nit, doblarà el seu personal.
Les restriccions al foc es mantenen igual que els darrers anys. Estarà prohibit fer fogueres, tirar petards o fer
corre-focs a menys de 500 metres de zones boscoses. I a més de 500 metres, els ajuntaments poden
prohibir-ho si ho consideren convenient.
Dispositiu a Sant CugatPel que fa al dispositiu local especial per la revetlla, la Policia Local tindrà cinc
patrulles al carrer durnt tota la nit, a més de 13 efectius i cinc vehicles de Protecció Civil. La Brigada
Municipal també estarà de guàrdia amb dos efectius i un camió cisterna, i a més els ADF estaran al cas dels
possibles incendis amb vuit efectius i dos vehicles.
La prohibició de tirar petards a Sant Cugat és total a la vila de Valldoreix i els barris de La Floresta, Les
Planes i Can Barata. Mentre que als districtes de Mira-sol, Centre-Oest i Centre-Est, només a les zones més
pròximes als boscos.
Trànsit:
limitació als camions i carrils addicionalsPel que fa a la mobilitat, el Servei Català del Trànsit espera
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una operació sortida de 450.000 vehicles aquest dijous a la tarda.
Elena ha demanat a la població que faci una sortida esglaonada i ha explicat que, en tot cas, la nit de dijous hi
haurà dues grues a l'AP-7 per poder treure els cotxes avariats amb rapidesa i així evitar embussos. Una de les
grues estarà a la Roca, per cobrir el tram nord de la carretera, i l'altra a Martorell, pel tram sud.
Una altra mesura per controlar el trànsit serà la limitació que afectarà els camions, que en el tram central de
l'AP-7 entre l'antic peatge de la Roca i l'antic peatge de Martorell hauran de circular a 80 km/h, pel carril de la
dreta i no podran fer avançaments. La sanció per no fer-ho serà de 500 euros. També pels camioners
s'habilitaran zones de descans on eren les antigues zones de peatge de l'AP-7.
A més, per millorar la fluïdesa del trànsit en l'operació tornada de diumenge, s'instal·laran més de 100
quilòmetres de carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP-7. Serà en sentit nord entre Sant Celoni i
Montornès del Vallès, a l'AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a la C-32 nord entre Sant Andreu de
Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat, per augmentar la capacitat viària
d'aquestes vies i trams.
Totes aquestes mesures estaran acompanyades per la campanya de controls d'alcoholèmia i drogues que faran
els més de 1.000 mossos d'Esquadra que seran a les carreteres al llarg del cap de setmana.
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