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Territori i Sostenibilitat inicia dilluns treballs 
de millora de la seguretat viària a la C-352 
entre la Roca i les Franqueses del Vallès  
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) durà a terme entre dilluns 
vinent, 25 de març i dimecres 27 de març, treballs de millora de la 
seguretat viària  a la C-352 entre la Roca i les Fr anqueses del Vallès. 
Aquestes tasques, que comportaran afectacions al tr ànsit, permetran 
reforçar la separació entre sentits de la circulaci ó i millorar la percepció 
dels conductors. 
 
El Departament de TES executarà tasques de millora de la seguretat viària a la 
C-352 en un tram d’uns dos quilòmetres entre la Roca i les Franqueses del 
Vallès, a partir de dilluns, 25, fins dimecres vinent, 27 de març. Els treballs 
consistiran principalment en la reconfiguració dels carrils per ampliar la 
separació entre els dos sentits i implantar un zebrejat central al llarg d’un tram 
d’uns dos quilòmetres. Així mateix, es disposaran captafars per afavorir la 
percepció dels conductors. 
 

Com a conseqüència d’aquests treballs, la C-352 patirà restriccions de trànsit 
en aquest tram. En concret, les afectacions es desenvoluparan de la manera 
següent: 
 

o Dilluns, 25 de març:  Els treballs comportaran l’ocupació d’un dels tres 
carrils de la carretera, de manera que es canalitzarà el trànsit pels dos 
carrils que quedin lliures, entre les 9 i les 20h 

o Dimarts, 26:  Els treballs comportaran l’ocupació d’un dels tres carrils de 
la carretera, de manera que es canalitzarà el trànsit pels dos carrils que 
quedin lliures, entre les 9 i les 18h 

o Nit de dimarts a dimecres, 27:  Es tancaran dos carrils, de manera que 
es donarà pas alternatiu als vehicles pel carril que quedarà lliure, entre 
les 22h i les 6h 

o Dimecres, 27:  S’ocuparà un dels tres carrils de la carretera i es 
canalitzarà el trànsit pels dos carrils que quedin lliures, entre les 9h i les 
15h 
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