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Territori i Sostenibilitat inicia obres de 
millora de la seguretat viària a la C-16 entre 
Berga i Bagà 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà demà, 22 de maig, 
treballs de millora de la seguretat viària a la C-16 en el tram entre Berga i 
Bagà. Aquesta actuació inclou tasques com millores puntuals del ferm, la 
instal·lació de faldons de protecció per a motoristes, la revisió dels trams 
d’avançament o la reordenació d’accessos. Les obres tindran un termini 
de 6 setmanes i compten amb un pressupost de 100.000 euros. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà demà, 22 de maig, un conjunt 
de treballs de millora de la seguretat viària a la C-16 al llarg d’un tram d’uns 20 
quilòmetres entre Berga i Bagà. Aquestes tasques, que es desenvoluparan 
progressivament durant un termini de 6 setmanes, tenen un pressupost de 
100.000 euros. 
 
En concret, aquesta actuació inclourà els treballs següents: 
 

• Millora superficial del ferm en diversos trams per tal d’afavorir la 
seguretat en la conducció 

 
• Col·locació en diversos revolts de faldons de protecció per a motoristes. 

 
• Escurçament o eliminació d’algun tram d’avançament per tal de millorar 

la seguretat  
 

• Reforç de la senyalització horitzontal amb la implementació de doble 
ratlla contínua en dos trams 

 
• Reforç de la senyalització vertical i de l’abalisament 

 
• Reordenació d’accessos per tal d’optimitzar els moviments dels vehicles. 
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Restriccions de trànsit 
 
Els treballs es duran a terme de dilluns a dijous, entre les 8h i les 19h i els 
divendres, fins a les 14h. Podran comportar restriccions en la circulació, que 
consistiran bàsicament en l’ocupació d’un dels dos carrils de la calçada i el pas 
alternatiu dels vehicles pel carril que quedi lliure.  
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