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Tot a punt per a la revetlla de Sant Joan 
 

 Barcelona celebrarà la revetlla amb 16 fogueres distribuïdes per tota la ciutat »

 

 Bombers de Barcelona i Guàrdia Urbana desplegaran els seus efectius per »

garantir una revetlla tranquil·la, lúdica i festiva  

 

 A primera hora del dia de Sant Joan es desplegaran 310 operaris de neteja amb »

l’objectiu de tenir les platges a punt per a l´ús dels banyistes  

 

 El metro funcionarà durant 67 hores de forma ininterrompuda, des de les 5 de la »

matinada del diumenge 23 fins a les 12 de la nit del dilluns 24  

 
Barcelona ja està a punt per a la celebració de la revetlla de Sant Joan d’enguany, on tothom 

podrà gaudir de la festa amb balls i festes populars i l’encesa de fogueres que tindran lloc als 

diferents barris de la ciutat. 

 

Per tal de garantir que totes aquestes celebracions es duguin a terme d’una manera lúdica i 

festiva, però comptant amb les màximes garanties de seguretat, l’Ajuntament activa un 

dispositiu específic que suposa la coordinació de tots els serveis implicats en aquesta festivitat 

per donar resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir durant la nit. Aquest dispositiu 

se centrarà, sobretot, en aquells espais que tenen un ús més intensiu i massiu. 

 

 La ciutat i les platges comptaran amb un dispositiu específic de neteja »

 

Tradicionalment, la celebració de la revetlla de Sant Joan té lloc, majoritàriament, als carrers, 

parcs, places i platges de la ciutat. L’escenari amb un ús més intensiu per part de la ciutadania 

durant la nit de la revetlla són les platges de la ciutat, que l’any passat van rebre unes 60.000 

persones.  

 

Pel que fa a la neteja, hi ha un dispositiu específic per a la celebració de la revetlla a les platges 

que començarà a primera hora del dia de Sant Joan amb un total de 310 operaris i 60 vehicles 

de servei. Per tal de contribuir a recollir els residus produïts durant la revetlla, també 

s’instal·laran unes 2.500 papereres de cartró, 2.000 grogues per als envasos i 500 grises per a 

la resta, que completen les que ja hi ha instal·lades de forma permanent i 84 contenidors 

addicionals. Aquest operatiu especial començarà a les 6:30 hores del matí a la platja de Nova 

Icària amb l’objectiu de tenir les platges a punt per a l´ús dels banyistes i visitants cap a les 

10:00 hores. 

 

Per primera vegada es recollirà separadament la fracció envasos de la resta a totes les platges 

de la ciutat. L’any passat per primera vegada es va recollir separadament a les platges de 

Bogatell i Nova Icària i el resultat va ser que el 65% dels residus recollits en aquestes platges 

van ser envasos. Aquestes dades han motivat a fer extensiva la recollida separada a totes les 
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platges de Barcelona per a la revetlla d’enguany. Per dur a terme la recollida separada per 

fraccions es col·locaran les papereres d’envasos amb la bossa groga corresponent i els 

operaris que netegen la sorra recolliran de forma diferenciada els envasos de la resta de 

residus. 

 

L’operació de neteja posterior a la revetlla va recollir 20 tones de residus i deixalles acumulats a 

la sorra l’any 2018, xifra que augmenta cada any, malgrat el dispositiu especial de l’Ajuntament 

(2015: 17 tones, 2016: 18 tones i 2017: 19 tones). 

 

El servei de neteja a la ciutat representa una mobilització aproximada d’uns 50 equips amb 135 

operaris extraordinaris per actuar sobre les revetlles i les fogueres de la ciutat  i recuperar el 

més aviat possible la normalitat d’usos de l’espai públic. També el servei ordinari d’un dia festiu 

com Sant Joan prioritza la seva disposició sobre les actuacions puntuals d’un dia amb tant ús 

de les places i carrers de la ciutat.  

 

Campanya de sensibilització a les platges per la revetlla de Sant Joan 

 

L’Ajuntament de Barcelona impulsa tot un seguit d’accions perquè la ciutadania identifiqui les 

platges com a espais naturals de la ciutat, fràgils i vulnerables, que cal preservar. Els plàstics i 

altres residus, per bé que seran retirats pels serveis municipals de manera immediata amb 

l'operatiu de neteja, malmeten la sorra i en part, acaben al mar. És molt important que totes les 

persones que gaudiran de la revetlla a la platja tinguin present que poden fer molt amb un 

senzill  gest individual i responsable, usar papereres, contenidors o endur-se els seus residus i 

usar gots reutilitzables/retornables. Totes les activitats que es fan durant la temporada de bany 

estan emmarcades en la mesura del govern municipal  “Barcelona Residu Zero”, basada en la 

necessitat de disminuir la generació de residus amb el lema “El millor residu és el que no es 

genera”.  

 

Per conscienciar la ciutadania i fer-la coresponsable de l’estat de les platges l’Ajuntament ha 

previst una campanya de sensibilització a les platges per a la revetlla de Sant Joan. 

L’Ajuntament promou el gaudi de la revetlla i, alhora, demana la col·laboració de totes les 

persones que hi participen per separar els residus, emportar-se’ls, dipositar-los als contenidors 

que toca, recordar que no estan permeses les fogueres i que a  les sis del matí cal deixar la 

platja lliure perquè els serveis de neteja puguin fer la seva feina. 

 

La campanya de sensibilització té tres moments comunicatius: 

 

 Durant tota aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona, a través dels seus canals 

comunicatius digitals, web i xarxes socials, ofereix consells i bones pràctiques prèvies a 

la revetlla. També s’ofereixen aquests consells a través del servei de megafonia de les 

platges i a través de les estacions de metro, així com a diaris i programes de ràdio. 

També a la web barcelona.cat/residuzero 
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 El dia de la revetlla de Sant Joan, la ciutadania que vagi a les platges trobarà que s’ha 

millorat la senyalització de les àrees d’aportació de residus instal·lades per la campanya 

de Sant Joan amb 84 vinils, 13 lones per envasos i 8 lones per rebuig. 

 

 
 

 

 

 La Nit del 23 de juny durant la festa: 

 

• Acció de sensibilització ciutadana/ Impro-show: performance teatral a peu de platja i al 

passeig per conscienciar a la ciutadania sobre la bona gestió dels residus (de 20:00 hores a 

23:00 hores). 

• Gravació d’un vídeo “time lapse” de 30” amb l’evolució dels residus durant la nit, per 

sensibilitzar els dies posteriors a la festa. 

• Estudi etnogràfic/qualitatiu per conèixer la vivència de la festa a les platges per conèixer el 

perfil dels usuaris de la platja durant la revetlla i poder fer l’any vinent accions comunicatives 

específiques a aquests usuaris per no generar residus. 

 

 Dia 24 de juny a les 10:30 hores: 

 

• Acció notòria d’street marketing a la platja de Nova Icària, per sensibilitzar sobre la generació 

de residus durant la festa, on es deixarà un espai d’uns 100 m2 (10 x 10 m.) x 1,5 m d’alçada 

amb residus sense recollir durant tot el dia per visibilitzar els efectes de l’incivisme a les platges 

durant la Revetlla de Sant Joan. Aquest espai restarà muntat fins a les 23:00 hores del dia 24. 
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L’espai es senyalitzarà de forma visible i estarà tancat amb estaques i cordes, simulant una 

obra d’art a un museu i s’acompanyarà d’un cartell explicatiu. Sis informadors dinamitzaran 

aquesta acció, fent pedagogia entre la ciutadania, hi haurà una carpa informativa de 

l’ajuntament on s’emetrà el vídeo “time lapse” sobre la generació de residus durant la revetlla. A 

més, també hi haurà els informadors ambientals de platges i les activitats del Laboratori del 

Centre de la Platja. 

 

 Bombers de Barcelona »

 

Durant la nit del 23 al 24 de juny, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament també 

posarà en marxa el seu dispositiu per tal de donar resposta a les necessitats ciutadanes. Els 

efectius de Bombers de Barcelona treballaran a tota la ciutat per tal d’atendre les possibles 

demandes que es puguin produir. 

 

Durant la nit, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, prestarà una major 

atenció a la zona forestal, perllongant el dispositiu de vigilància en aquest àmbit de la ciutat fins 

ben entrada la nit. En aquest sentit, el cos de Bombers 

 recorda el perill i la necessitat de col·laboració ciutadana per evitar el llançament de pirotècnia 

a prop de les zones forestals de la ciutat. 

 

Els dies previs a la revetlla de Sant Joan, des de Protecció Civil de Barcelona, servei integrat al 

Cos de Bombers de l’Ajuntament, es treballa la prevenció per tal d’arribar a la celebració de la 

revetlla amb les millors condicions de seguretat.  

 

Amb aquest objectiu, Bombers de Barcelona realitza tasques d’inspecció, control i autorització 

dels locals de venda de petards i de les casetes de pirotècnica i dels seus emplaçaments per 

assegurar que compleixin les mesures de seguretat corresponents. Aquest any s’han autoritzat 

i inspeccionat 111 punts de venda. 

 

Una altra de les tasques que realitza el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 

(SPEIS) abans de la revetlla de Sant Joan és la d’establir les condicions mínimes per a realitzar 

fogueres al carrer. Els efectius de bombers també duen a terme les inspeccions corresponents 

a l’entorn de les fogueres per assegurar i garantir que no hi conflueixin circumstàncies de risc.  

En aquest sentit, el cos de Bombers ha validat les condicions per a l’encesa de 16 fogueres 

distribuïdes pels diferents districtes de la ciutat. 

 

 La Guàrdia Urbana garantirà una revetlla tranquil·la i segura »

 

L’objectiu de tots els serveis municipals és que tota la ciutadania pugui gaudir de la revetlla de 

Sant Joan de forma tranquil·la i amb les màximes garanties de de seguretat. A la vegada, s’han 

de minimitzar les molèsties i qualsevol perill per a les persones i els béns, públics o privats.  
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En aquest sentit,  la Guàrdia Urbana de Barcelona desplegarà un dispositiu a tota la ciutat els 

dies 23 i 24 de juny. Els agents mantindran una especial vigilància a la zona centre, als llocs de 

gran concentració de persones i a l’àmbit de platges (districte de Ciutat Vella i Sant Martí). 

 

Els principals objectius del servei a la resta de la ciutat seran reforçar la presència d’agents en 

aquells espais on es celebrin revetlles i s’encenguin fogueres. Un dels objectius serà evitat la 

venda no autoritzada d’aliments ni de begudes alcohòliques ni de qualsevol alte substància. 

També es vigilaran els punts de venda d’articles pirotècnics fins a l’hora del seu tancament i es 

verificarà que la venda compleixi amb els requisits establerts, a més els agents també 

treballaran per evitar la venda no autoritzada de material pirotècnic.  

 

També es mantindrà especial atenció en els indrets on es trobin llocs amb llenya, fustes o 

materials emmagatzemats que puguin ser utilitzats per encendre fogueres sense autorització i a 

la zona forestal del Parc de Collserola (Sarrià – Sant Gervasi, Horta –Guinardó i Nou Barris). 

 

Durant la nit de la celebració també s’establiran controls preventius d’alcoholèmia a tota la 

ciutat per prevenir possibles riscos en la conducció, es realitzaran els desviaments adients en 

aquelles zones on s’hagi previst la ubicació de fogueres autoritzades i s’evitaran els 

estacionaments a distancia suficient en aquests espais per evitar danys a persones o béns. 

 

 67 hores de servei de metro sense interrupció per la revetlla de Sant Joan »

 

Com cada any per Sant Joan, diumenge vinent, dia 23 de juny, Transports Metropolitans de 

Barcelona (TMB) donarà servei de metro durant tota la nit. És a dir, els trens circularan sense 

interrupció des de les 5 de la matinada de dissabte, 2 de juny, fins a les 12 de la nit del dia 24 

(fins a la finalització del servei de dilluns 24), de manera que funcionaran de forma continuada 

durant 67 hores. 

 

Per Sant Joan es genera una mobilitat nocturna elevada a Barcelona i l’àrea metropolitana, a la 

qual Metro respondrà amb una oferta i un dispositiu especials: des de les 10 de la nit de 

diumenge i al llarg de la matinada i matí de dilluns, els trens circularan a intervals de 7-9 minuts 

a totes les línies convencionals de la xarxa. A la línia 4, que dona servei a la Barceloneta i al 

front marítim, els intervals de pas en la franja horària de 2 a 6 de la matinada seran de 5 

minuts. 

 

TMB farà, per tant, un desplegament especial de personal en trens i estacions per atendre 

l’afluència d’usuaris que es desplaçaran en metro a la zona de platges i al centre de la ciutat 

per celebrar la revetlla. També es reforçarà la neteja, el manteniment i la seguretat a les 

estacions més freqüentades. 

 

Així, amb vuit línies de metro i 157 estacions obertes, TMB contribueix a la mobilitat amb 

transport públic durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments dels ciutadans. 

Per a més informació es podrà consultar l’avís corresponent a la secció d’estat del servei del 

web de TMB. 
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Pel que fa a la resta de transports públics: 

 

 

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) donarà servei fins les 2h de la 

matinada 

- de dilluns, en horari de nit de dissabte. El servei de dilluns s’inicia entorn de les 5 del 

matí. 

- Consulteu l’horari del vostre trajecte a fgc.cat. 

- Rodalies de Catalunya – Renfe ampliarà el seu servei amb més de 10.000 places 

addicionals 

- donant servei fins a les 1h de la matinada la nit de la revetlla. El servei de dilluns 

s’iniciarà 

- a les 5h del matí. Consulteu l’horari del vostre trajecte a rodalies.gencat.cat. 

- TRAM donarà servei ininterromput durant tota la nit: les línies del Trambaix i del 

Trambesòs 

- tindran tramvies circulant des de les 5h del matí de diumenge, 23 de juny, fins a les 12h 

de 

- la nit del dilluns dia 24 (43 hores de funcionament ininterromput). La freqüència de pas 

serà 

- d’entre 15 i 30 minuts depenent del tram. 


