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NOTA DE PREMSA 
Ampli dispositiu de seguretat per a la revetlla de Sant Joan 2022 

L’ADF Alt Maresme estarà operativa des de les 15:00h del dijous 23 fins a les 03:00h del 
divendres 24. 

Santa Susanna, 22 de juny de 2022 -  Des de l’ADF Alt Maresme treballarem, un any més, durant 

la revetlla de Sant Joan per tal d’evitar incendis de vegetació en zones forestals dels nostres 

municipis.   

D’aquesta manera treballarem coordinadament amb els parcs de Bombers de la zona i les 

Policies Locals de Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera. A 

més, des de la nostra oficina, ens coordinarem amb l’ADF Tordera i l’ADF Vallalta que 

s’encarregarà dels municipis de Sant Pol de Mar, Canet de Mar i Sant Cebrià i Sant Iscle de 

Vallalta. 

En total, tindrem 7 vehicles amb kit d’aigua, 2 de coordinació i recolzament amb eines manuals 

i una vintena de voluntaris que treballaran des de les 15:00 hores del dijous 23 i fins, com a 

mínim, les 03:00 hores del dijous 24. Enguany, degut a la greu situació i l’extrem risc d’incendis 

d’aquests últims dies, començarem més aviat del que és habitual. 

El passat dia 2 de juny ja vàrem tenir un primer ensurt a Calella, a la zona del Torrent de les Basses, on 

les flames van cremar 5.500 m² de canyes.  

Recordem que està prohibit llençar petards i fer foc a menys de 500 metres de qualsevol massa 

forestal. En les condicions que tenim, un petard o una bengala que caigui on no toca, pot ser 

catastròfic. Així doncs, màxima cura i responsabilitat aquesta revetlla de Sant Joan! 
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