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                                                                                       � Nota de premsa � 
                                                                        06/09/2012 

 

PPrroopp  ddee  11..990000  mmoossssooss  dd’’eessqquuaaddrraa  
vveettllllaarraann  ppeerr  mmaanntteenniirr  llaa  sseegguurreettaatt  

ddee  lleess  ccaarrrreetteerreess  eell  ppoonntt  ddee  llaa  DDiiaaddaa  
 
 

• L’últim dispositiu especial de trànsit de l’estiu preveu que 
la sortida sigui més intensa que no pas el retorn 

 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) estima que, amb motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya, prop d’uns 500.000 vehicles es mobilitzaran des de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Enguany la festivitat de l’11 de setembre cau en 
dimarts i això pot fer que en aquesta operació especial la sortida sigui més 
intensa que no pas el retorn. També hi contribuirà el fet que en aquest pont hi 
ha un dia laborable, el dilluns; que la diada coincideix amb el dia abans de l’inici 
del curs escolar; i la convocatòria de manifestació pel dia 11 de setembre; que 
farà que molta gent arribi a Barcelona al matí o bé a primera hora de la tarda.  
 
Davant l’elevada mobilitat que es registrarà arreu de la xarxa viària catalana,    
l’SCT, en col·laboració amb la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
estableix un dispositiu especial de trànsit. S’iniciarà a les 15.00 h d’aquest 
divendres 7 i finalitzarà a les 24.00 h del dimarts 11.  
 
L’SCT preveu que el gruix més important de vehicles es concentrarà entre les 
18.00 i 22.00 h de divendres i entre les 10.30 i les 14.30 h de dissabte 
durant l’operació sortida. Pel que fa a l’operació retorn, les intensitats 
màximes s’esperen entre les 17.00 i les 21.30 h de diumenge 9 i al llarg del 
dimarts 11 de setembre.   
 
Les vies que permeten accedir a la Costa Brava i a la Costa Daurada 
concentraran la màxima afluència de trànsit, atès que es tracta de l’últim 
període festiu de l’estiu i la previsió meteorològica és favorable.  
 
Davant la predicció de pluges dissabte al Pirineu i de pluja generalitzada arreu 
del territori el diumenge,  si us heu de desplaçar en moments de pluja, es 
recomana: 
 
• Reduir la velocitat ja que la calçada està molla i augmenta el perill d’accident. 
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• Augmentar la distància de seguretat per tenir més espai de frenada. 
• En cas de patir aiguaplaning: no s’ha de frenar ni accelerar, la millor solució 
per no trobar-s’hi és moderar la velocitat. 
• Frenar amb suavitat i antelació per no bloquejar les rodes. 
• En cas d’haver de travessar un bassal gran: circular amb primera, lentament i 
un cop passat comprovar l’eficàcia dels frens. 

 

 

1. Previsió de vies amb més problemes de trànsit 

Tenint en compte la mitjana de les operacions especials analitzades, es preveu 
que les vies més conflictives seran les que permeten accedir a localitats 
costaneres sempre que la meteorologia sigui favorable.  

 
 

 
SORTIDA DIVENDRES 7 I DISSABTE 8 DE SETEMBRE 

 
 

 
 

RETORN DIUMENGE 9 I DIMARTS 11 DE SETEMBRE 
 

 

VIA TRAMS AMB MÉS PROBLEMES DE TRÀNSIT 

AP-7 nord - A Mollet del Vallès, la Roca del Vallès i Granollers 

AP-7 sud - Al Papiol, Martorell, Altafulla i Tarragona 

N-340 - Entre el Vendrell i Altafulla 

VIA TRAMS AMB MÉS PROBLEMES DE TRÀNSIT 

AP-7 nord - Entre Sant Celoni i  la Roca del Vallès 

AP-7 sud - Entre Gelida i Martorell en sentit nord 

C-31 - Entre Calonge i Santa Cristina d’Aro 

C-32 sud - Entre Sant Pere de Ribes i Sitges 

N-340 - Entre Altafulla i el Vendrell 
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2. Mesures especials de circulació, ordenació i 

regulació del trànsit 
 
L’SCT, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, establirà una 
sèrie de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del 
trànsit per incrementar la capacitat viària. D’aquesta manera, es vol 
evitar o minimitzar l’acumulació de vehicles a les vies durant aquests 
dies festius:  
 
 

Dia  Data Hora 
Demar-
cació 

Via Sentit Tram 
Tipus mesura 

Divendres 07/09/ 
2012 

14:30 Barcelo
na C-32 Nord Palafolls – Tordera Tall carril 

esquerre 

15:00 Girona GI-
662 Sud S’Agaró – Castell 

Platja d’Aro 
Inversió prioritat 

rotonda 

Dissabte 08/09/ 
2012 

08:30 Barcelo
na C-32 Nord Palafolls – Tordera Tall carril 

esquerre 

08:00 Girona GI-
662 Sud S’Agaró – Castell 

Platja d’Aro 
Inversió prioritat 

rotonda 

Diumenge  09/09/ 
2012     15:00 

Barcelo
na C-32 Nord Castelldefels – 

L’Hospitalet 
Carril sentit 

contrari 
Barcelo

na AP-7 Nord Vilafranca – Peatge 
Martorell 

Carril sentit 
contrari 

Barcelo
na AP-7 Sud Sant Celoni – 

Peatge La Roca 
Carril sentit 

contrari 

Girona C-65 Nord Variant de Cassà de 
la Selva 

Actuació 
rotonda 

Girona C-31 Nord Rotonda de la 
Nàutica Platja d’Aro Tall ramal 

Dimarts 11/09/ 
2012     15:00 

Girona C-65 Nord Variant de Cassà de 
la Selva 

Actuació 
rotonda 

Girona C-31 Nord Rotonda de la 
Nàutica Platja d’Aro Tall ramal 

 

 

3. Restriccions de circulació per a vehicles de més de 

7,5 tones de MMA   

 
 

 Durant aquesta operació retorn hi haurà restriccions a 
la circulació per a tot tipus de vehicle o conjunt de 
vehicles de més de 7.500 kg de MMA, excepte els 
que transporten escombraries, bestiar viu, llet crua,  

aigua de consum humà, servei de correus i distribució de  premsa diària, en les 
vies i horaris que tot seguit s’especifiquen:  
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Dimarts 11 de setembre de 16.00 a 22.00 hores 
 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obres 
 
En els darrers anys, diversos trams de la xarxa viària catalana que havien estat 
punts conflictius han millorat la seva infraestructura. Això contribuirà a una 
major fluïdesa i minimitzarà possibles problemes en trams com l’AP-7 al Camp 
de Tarragona i al seu pas per la demarcació de Girona, la variant de la N-340 
entre Vilafortuny i Mont-roig del Camp, la nova variant de Tarragona o A-7, i la 
C-35 entre Vidreres i Llagostera. 
  

No obstant això, hi ha punts en què s’estan realitzant obres. Malgrat que els 
treballs s’aturen durant el període estiuenc, no s’ha d’oblidar que les següents 
vies tindran afectada l’amplada de la plataforma, amb carrils més estrets i 
revolts en els quals quedarà limitada la velocitat: 

 
Demarcació de Girona     

- C-25: desdoblament entre Arbúcies i Santa Coloma 

de Farners 

 

 
           



                                                  

 
 

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació del SCT 
al 93 567 39 73 / 74 / 75 
 

5

Demarcació de Barcelona 

- A-2: remodelació del túnel del Bruc 

- C-15: obres de desdoblament, tram Vilanova i la Geltrú – Vilafranca 

- C-25: obres de desdoblament, d’Aguilar de Segarra fins a Vic 

- C-32: prolongació de l’autovia del Baix Llobregat a Sant Boi 

- C-58: construcció del carril BUS VAO entre Ripollet i Barcelona 

- C-58: millora de l’enllaç de Sant Pau del Riu Sec a Sabadell  

 

 

5. Dispositiu de l’SCT i Mossos d’Esquadra 
 
Efectius tècnics i humans del Servei Català de Trànsit i de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra gestionaran i controlaran la mobilitat i, al mateix 
temps, vetllaran per la seguretat dels usuaris de la via pública durant la 
festivitat de l’11 de setembre. Els efectius són: 
 
Servei Català de Trànsit 
 

• 20 tècnics de gestió i informació del Centre d’Informació Viària de 
Catalunya (CIVICAT) 

• 1 avió bimotor de vigilància i informació del trànsit 
• 2 helicòpters de vigilància, informació del trànsit, seguiment de 

dispositius de mesures especials i inspecció viària  
• 4 equips mòbils d’informació viària de l’SCT distribuïts per les vies més 

conflictives de l’operació retorn 
• 14 equips de senyalització i actuació de mesures especials de trànsit 

 
 
Mossos d’Esquadra  
 
Per part seva, els Mossos d’Esquadra mobilitzaran un 
total de 1.872 agents durant el pont a tot el territori, amb 
una mitjana diària que oscil·larà dels 418 mossos de 
divendres als 391 de dimarts. És previst que realitzin 
més d’un miler de controls preventius, dels quals 470 
seran d’alcoholèmia, 356 de casc i cinturó, 230 de 
transport i 187 de velocitat. Els controls es faran fora 
de les hores de màxima mobilitat. 
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6. Campanya de seguretat viària als panells 

d’informació variable  
 
L’SCT difondrà a través dels panells de missatgeria variable disposats al 
conjunt de carreteres i autopistes catalanes informació de les restriccions de 
circulació per als vehicles pesants, sobre la situació viària, i consells de 
seguretat viària. 
 
 
Consells  
 
A l’hora d’emprendre un viatge a les carreteres cal tenir clars els consells 
bàsics de seguretat viària següents: 

ABANS DEL VIATGE 

 

 

 
Aprofiteu per revisar el vehicle, sobretot: frens, direcció, 
pneumàtics, oli, posició dels seients i dels retrovisors, i 
cinturons. 

 

 
Descanseu prou abans del viatge. No mengeu de forma 
abundant, provoca somnolència. 

 

 
No consumiu alcohol, begudes estimulants ni medicaments 
que us puguin afectar la percepció com a conductors. 

 

 
Programeu el viatge amb prou antelació, triant els itineraris 
més adequats i evitant les vies més conflictives. 

 

Escolteu els diferents serveis informatius de trànsit per 
conèixer l’estat de les carreteres o qualsevol altra informació 
relacionada. 
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DURANT EL VIATGE 

 

 

 
Cordeu-vos el cinturó de seguretat, encara que sigui en els 
desplaçaments curts. Si viatgen infants protegiu-los amb 
els dispositius de retenció infantil. 

 

 
Si conduïu motocicletes o ciclomotors, poseu-vos el casc 
ben cordat. 

 

 
No carregueu excessivament el vehicle i disposeu 
l’equipatge de manera que no entorpeixi la visibilitat del 
conductor. 

 

 
Ajusteu la velocitat a les circumstàncies de la circulació. 

 
 
Respecteu la distància entre vehicles. 

 

En cas d’avaria, retireu el vehicle de la carretera sempre 
que sigui possible i adopteu les mesures necessàries. 
Utilitzeu els triangles de presenyalització de perill i 
recordeu que cal posar-los a una distància mínima de 50 
metres tant davant com darrere el vehicle. 

 

 
Una vegada instal·lats al lloc de vacances, no abaixeu la 
guàrdia en els petits desplaçaments. Poden ser tant o més 
perillosos que el viatge principal. 

 
 
 

Informació viària per als usuaris  
 

012 Atenció Ciutadana 

 
 

 
Telèfon d’informació ciutadana, 012 

 

 
 
Al web del Servei Català de Trànsit:  
 
www.gencat.cat/transit  
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Al portal de mobilitat:  
 
www.mobilitat.net 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Al portal mòbil de trànsit:  
 
www.gencat.mobi/transit 
 
 
 
 
 
 
 
Per descarregar-se la informació del portal al 
mòbil:  
 

 

 

 
Mitjançant les cròniques radiofòniques dels 
diversos mitjans de comunicació o a través de 
la pàgina web de l’SCT. 

  
 
 
Twitter de l’SCT @transit 

 

 
 


