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Modificacions en la circulació a l’enllaç 
entre la C-25, la C-17 i l’N-152a per obres 
 
Les obres de desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) comportaran 
modificacions en la circulació en l’enllaç amb la C-17 i l’N-152a al nord de 
Vic, a partir de dilluns vinent, 21 de febrer, fins a l’agost vinent. 
 
Com a conseqüència de les obres de desdoblament de l’Eix Transversal (C-
25), es produiran modificacions en la circulació en l’enllaç entre aquesta via i la 
C-17, a Vic Nord (sortida 181), així com en l’enllaç a l’N-152a. En concret, les 
tasques per ampliar una estructura sobre el riu Rimentol afectaran en el trànsit 
en aquest entorn a partir de dilluns, 21 de febrer, fins a l’agost vinent. 
 
Les restriccions consistiran en la modificació puntual del traçat del tronc de la 
C-25, fet que comportarà la reducció de la velocitat màxima permesa a 40 
km/h. D’altra banda, la fluïdesa en els ramals d’incorporació i sortida a la C-25 
es veurà afectada. L’enllaç a l’N-152a  amb la C-25, també patirà restriccions al 
ramal d’incorporació a la C-25 sentit Girona i el de sortida sentit Vic - Ripoll. 
 
Així, es recomana als conductors procedents de Girona per la C-25 que es 
dirigeixin a Ripoll o Vic (C-17) que utilitzin les sortides anterior (182) o posterior 
(179) i als procedents de Vic o Ripoll que vulguin accedir a la C-25 cap a 
Girona que entrin per l’enllaç 183 (amb la carretera de Roda de Ter). 
  
Cal indicar que per tal d’implantar aquestes modificacions, durant el dia 21 de 
febrer, es tallarà algun ramal de l’enllaç entre la C-25 i l’N-152a.  
 
Aquestes afectacions estaran convenientment senyalitzades. 
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