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El Govern i l’Ajuntament de Manresa 
acorden un calendari d’actuacions de 
millora a la carretera C-55 
 
El secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, i l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, han 
acordat avui un calendari d’actuacions de millora a la carretera C-55 al 
seu pas per aquest municipi. Aquest conjunt de mesures té com a 
objectiu afavorir la seguretat i la capacitat d’aquesta via per contribuir a la 
reducció de l’accidentalitat. 
 

 
 
El secretari de Territori i Mobilitat, Damià Calvet, i l’alcalde de Manresa, Valentí 
Junyent, s’han reunit aquesta tarda a la seu del Departament per a tractar 
sobre les actuacions de millora que es duran a terme a la C-55, juntament  amb 
la directora dels Serveis Territorials de TES a la Catalunya Central, Mercè 
Terradellas, el director general de Carreteres, Jordi Follia, i el regidor de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit. Les mesures estaran 
encaminades a millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit i tindran una 
especial atenció al tram no desdoblat de la variant de Manresa. 
 
 
 



                    n Comunicat de premsa n 
 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
premsa.ptop@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  2 de 3 

La C-55 al seu pas per Manresa compta amb un tram de 4 quilòmetres de 
quatre carrils, i un tram d’1,5 quilòmetres de dos carrils, entre Bufalvent i el nus 
del Guix. En aquest entorn, la C-55 registra un volum de trànsit que pot arribar 
als 30.000 vehicles diaris.  
 
El Govern i l’Ajuntament de Manresa han consensuat un pla d’actuacions, que 
es desenvoluparan durant aquest any: 
 

• Reforç de la senyalització: Durant la primavera que ve, el Departament 
de TES reforçarà la senyalització vertical, fent més visibles als 
conductors les senyals específiques de limitacions de velocitat a l’entorn 
de Manresa.  

 
• Instal·lació de radars: Per tal de vetllar pel compliment dels límits de 

velocitat, la Generalitat instal·larà pròximament radars sancionadors al 
pas de la carretera a la zona del nus de Sant Pau a Manresa.  

 
• Redacció del projecte de desdoblament de la C-55 a Manresa:  El 

Departament finalitzarà enguany la redacció del projecte cons tructiu del 
desdoblament del tram de la variant de Manresa entre el polígon 
Bufalvent i el nus del Guix.  

 
• Redacció del projecte d’ampliació del pont sobre el Cardener 

pròxim al nus de Sant Pau: Per tal de millorar la seguretat viària, es 
prioritzarà l’ampliació del pont sobre el riu Cardener pròxim al nus de 
Sant Pau, per tal de formar una calçada  de tres carrils –un en sentit 
Manresa i dos en sentit Barcelona– amb una mitjana de separació. El 
Departament redactarà aquest any el projecte constructiu corresponent.  

 
• Redacció dels projectes de desdoblament a la resta de la C-55: La 

Generalitat conclourà a finals d’any la redacció dels projectes 
constructius del desdoblament de la C-55 en els trams compresos entre 
Sant Vicenç de Castellet -  nus de Sant Pau i nus del Guix – Eix 
Transversal. 

 
El Departament de TES preveu en les properes setmanes reunir-se també amb 
altres institucions i entitats del Bages per tractar i explicar les mesures de 
seguretat viària que seguirà aplicant en aquesta carretera. 
 
Millora continuada de la seguretat viària 
 
En el marc del pla de millora de la seguretat viària i dels programes de 
conservació de la xarxa de carreteres, la Generalitat ha actuat de forma 
continuada a la C-55, amb una inversió de més de 25 milions d’euros en els 
darrers anys.  
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Les obres portades a terme han comportat la renovació del ferm, la millora de 
la senyalització, l’abalisament, les barreres de protecció, dels accessos a 
diverses poblacions i la revisió de trams d’avançament, entre altres. Així 
mateix, el Departament ha actuat a l’entorn del nus de Sant Pau, per tal de 
millorar la canalització dels moviments dels vehicles i la seguretat viària. 
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