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 ���� Nota de premsa  � 

                                                                                                              17/05/2018 

 

Dispositiu especial de trànsit 
amb motiu d e la festivitat de 

la Segona Pasqua  
 
 

Dilluns és festiu a Barcelona i altres municipis, s obretot de 
l’àrea metropolitana de Barcelona i es preveu que s urtin uns 
507.000 vehicles entre les 15.00 h de divendres i l es 15.00 h 
de dissabte  
 
 
L’AP-7, a la zona de la Roca del Vallès i a Vilafra nca del 
Penedès, així com les vies que permeten el desplaça ment 
cap a les zones de costa, com la C-31, la C-65, la C-32 sud i 
l’N-340, concentraran els principals problemes 
 
 
El retorn la tarda de dilluns mobilitzarà uns 307.0 00 vehicles 
cap a Barcelona i la seva àrea d’influència  
 
 
Durant el cap de setmana de tres dies, el Servei Ca talà de 
Trànsit en col·laboració amb Mossos d’Esquadra gest ionarà 
el trànsit i vetllaran per garantir la seguretat vi ària 
 
 
Aquest diumenge també tindrà lloc a Calella l’esdev eniment 
esportiu de triatló Ironman 70.3 amb afectacions viàries a 
l’N-II, la C-35, la C-61 i diverses carreteres loca ls    
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Previsió de mobilitat  
 
 

El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb la Policia de la 
Generalitat − Mossos d’Esquadra, posa en marxa un dispositiu especial  de 
trànsit amb motiu de la festivitat de la Segona Pasqua , que començarà demà 
divendres, 18 de maig, a les 15.00 h, i finalitzarà dilluns, 21 de maig, a les 
24.00 h. En total, uns 507.000 vehicles es mobilitzaran des de l’àrea 
metropolitana de Barcelona  durant l’operació sortida de divendres a la tarda i 
al llarg de dissabte al matí, mentre que el retorn serà sobretot el dilluns a la 
tarda, amb una previsió de tornada d’uns 307.000 vehicles .  
 
La festivitat de la Segona Pasqua, la Pasqua Granada, coincideix amb un 
dilluns i, per tant, dóna lloc a un pont de tres dies. Se celebra a Barcelona i a 
molts municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, com L’Hospitalet de 
Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei i 
Mataró, entre d’altres.  
 
En el cas que la meteorologia fos favorable, hi podria haver un gran nombre 
de desplaçaments cap a zones de platja , amb una sortida concentrada 
sobretot entre la tarda de divendres i al llarg del matí de dissabte. Pel que fa al 
retorn, n’hi haurà sobretot dilluns a la tarda, tot i que el diumenge també hi 
haurà més afluència de trànsit cap a aquells indrets on l’endemà no és festiu.    
 
Els principals problemes es concentraran a l’AP-7 , sobretot a la zona de la 
Roca del Vallès i a Vilafranca del Penedès, així com a les vies d’accés als 
destins de costa com la C-31 i la C-65, cap a la Co sta Brava, i la C-32 sud i 
l’N-340, cap a la Costa Daurada .  
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Franges horàries i vies amb més trànsit 
 

L’SCT preveu que es poden registrar problemes de mobilitat sobretot els dies 
i a les franges horàries següents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant a les vies que registraran més mobilitat , destaca l’AP-7 i, sempre que 
la meteorologia sigui favorable,  també aquelles carreteres que permeten 
arribar cap a la Costa Brava i a la Costa Daurada. 
 
 

Sortida  
AP-7 nord  Mollet del Vallès – La Roca del Vallès - Granollers  
AP-7 sud  El Papiol – Martorell  
C-31    Platja d’Aro – Palamós  
C-58 Barcelona – Ripollet  
N-340 El Vendrell  – Altaful la 
N-145 Entrada Andorra (dissabte al matí)  
Retorn  
AP-7  nord  Maçanet i Sant Celoni – La Roca del Vallès  
AP-7 sud  Vilafranca del Penedès - Martorell  
C-31 Platja d’Aro – Palamós  
C-32 sud  Sant Pere de Ribes  – Sitges i Sant Boi de Llobregat  
C-65 Llag ostera  
N-340 Altafulla - El Vendrell i Vallirana  
 

 

Trams afectats per obres  

 

Hi ha trams de la xarxa viària catalana en els quals s’estan fent obres. Malgrat 
que els treballs s’aturen en període festiu, no s’ha d’oblidar que les vies 
següents tindran diverses afectacions, com pot ser l’amplada de la plataforma, 
amb carrils més estrets i revolts en què quedarà limitada la velocitat, i que, per 
tant, poden comportar trams de circulació amb retencions: 
 

DEMARCACIÓ  OBRES 

BARCELONA 
B-20 Sant Boi, sentit Nus del Llobregat 
C-17 la Garriga i Centelles, quilòmetre 27 al 44, en ambdós sentits  
A-2 el Bruc, un carril tallat sentit Lleida 

LLEIDA  C-14  Organyà i Oliana 

Sortida  
Divendres, 18 de maig, de les 1 7.30 a les 22.00 h 
Dissabte, 19 de maig , de les 11.00 a les 14.00 h 
Retorn  
Dilluns, 21 de maig , de les 17.30  a les 21.00 h 
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Mesures especials de circulació, ordenació i regulació de 

trànsit  
 

Amb l’objectiu de reduir les congestions i millorar al màxim la fluïdesa, l’SCT 
estableix mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit a les 
vies que consten a continuació: 
 

Dia i hora Via Sentit  Tram Tipus mesura 

 
Divendres  

 
18/05/18 15:00 GI-662  Rotonda de la Nàutica Inversió de prioritat 

  15:00 BusVAO  Nord  Barcelona – Ripollet Obert per tothom menys camions  
 

Dissabte  
 

19/05/18 9:00 GI-662  Rotonda de la Nàutica Inversió de prioritat 

  9:00 BusVAO  Nord  Barcelona – Ripollet Obert per tothom menys camions  

Dilluns  21/05/18 
 

9:00 C-31  Rotonda de la Nàutica Tall ramal accés Platja d’Aro  

15:00 AP-7 Sud Sant Celoni – La Roca del Vallès Carril en sentit contrari 

15:00 AP-7 Nord  Vilafranca del Penedès – Martorell  Carril en sentit contrari 

15:00 C-32 Sud Vilassar de Mar – B-20 Pota nord Carril en sentit contrari 

15:00 C-32 Nord  Gavà – L’Hospitalet de Llobregat Carril en sentit contrari 

15:00 C-65  Cassà de la Selva Inversió de prioritat 

15:00 BusVAO  Sud Ripollet - Barcelona Obert per tothom menys camions  

 
 
Efectius Servei Català de Trànsit i Mossos d’Esquadra 
 
 

Per a la gestió i el control de la mobilitat durant aquest cap de setmana llarg 
amb motiu d’aquesta festivitat, l’SCT desplegarà els següents efectius 
tècnics i humans :  
 

• Aproximadament 90 km de mesures de circulació instal·lades 
• 1 mitjà aeri de seguiment de dispositius (avió bimotor) 
• 9 equips de mesures especials de trànsit 
• 7 camions plataforma d’instal·lació 
• 5 vehicles lleugers de senyalització vertical 
• 30 operaris de senyalització de mesures 
• 5 carros mòbils de senyalització variable 
• 4 equips mòbils d’informació viària 
• 5 tècnics de gestió de trànsit al CIVICAT* 
• 3 tripulants de vol, operadors i tècnics de gestió de trànsit. 
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*El Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT), com a centre neuràlgic de la 
gestió de la mobilitat a Catalunya, organitza i coordina en temps real, les actuacions de 
gestió de trànsit que es duen a terme a la xarxa viària interurbana catalana, en 
col·laboració contínua amb la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i els 
diferents titulars de les vies. A més, informa de manera permanent i contínua de la 
situació de la mobilitat i el trànsit i de les possibles incidències durant aquests dies 
perquè els usuaris coneguin la situació a les carreteres catalanes. 

 
D’altra banda, en el transcurs d’aquest cap de setmana (del 18 al 21 de maig),  
un total de 1.409 agents  dels Mossos d’Esquadra  vetllaran per garantir la 
seguretat viària i la mobilitat a la xarxa viària de Catalunya.  
 
Aquests efectius s’encarregaran de la vigilància i regulació del trànsit, informant 
de les incidències que hi pugui haver, atenent les incidències que dificultin la 
mobilitat, i prevenint accidents i infraccions mitjançant la seva presència 
continuada a la xarxa viària catalana. 
 
També se n’intensificarà la presència a les vies principals, així com a les àrees 
de servei i de descans de les autopistes.  
 
Els Mossos preveuen establir, en les vies de màxima mobilitat i 
vies secundàries, un total de 1.142 controls , que seran:  
 

• 306 controls d’alcoholèmia i drogues 
• 213 controls de distraccions 
• 219 controls per controlar les mesures de seguretat passiva  
• 100 controls en relació amb transports  
• 193 controls de velocitat excessiva o inadequada 
• 111 controls Premot (motocicletes) 

 

Proves esportives i esdeveniments 
 

Al llarg del cap de setmana, també se celebren alguns esdeveniments o proves 
esportives amb motiu dels quals es prendran algunes mesures especials de 
circulació, ordenació i regulació del trànsit amb la finalitat de minimitzar les 
afectacions viàries. 
 
Triatló Ironman 70.3 Barcelona 2018  
 

Amb motiu de la celebració de la prova esportiva triatló 
Ironman 70.3 el diumenge 20 de maig  a Calella , i per tal de 
garantir la seguretat dels participants i dels usuaris de les vies 
afectades, l’SCT en coordinació amb els Mossos d’Esquadra 
posarà en funcionament un dispositiu que afectarà vies del   

Maresme  i el Vallès Oriental . 
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Aquesta triatló de mitjana distància afectarà les poblacions de Calella, Sant Pol 
de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Munt, 
Vallgorguina, Sant Celoni, Fogars de Montclús, el Montseny, Sant Esteve de 
Palautordera i Santa Maria de Palautordera. Concretament, afectarà les vies 
següents: 

 
A més, també es prendran mesures, amb l’abalissament amb cons , a: 
 

• N-II entre Calella i Sant Pol de Mar  es tancarà al trànsit en direcció 
Barcelona  
 

• C-35, es tallarà la sortida cap a Sant Celoni  en sentit Girona . 
S’instal·laran cartells informatius indicant “AP-7 Canvi de sentit” per als 
usuaris que vulguin accedir a l’autopista. També s’obligarà a entrar a la 
C-35 cap a Granollers els vehicles que surten de Sant Celoni pel c/ Dr. 
Trueta 

 
• Cruïlla BV-5301 amb la C-35  fins a la rotonda d’accés a l’autopista, a 

Sant Celoni , se segregaran amb cons els carrils de circulació de 
vehicles. Els participants de la cursa  utilitzaran els vorals. En aquest 
tram la velocitat dels vehicles es limitarà a 60 km/h. 

 
 
 
 

Les mesures especials s’habilitaran diumenge 21 de maig, a partir 07.30 h fins a les 
13 hores aproximadament, a les carreteres: 

• N-II, de Calella fins a Sant Pol de Mar 
• BV-5128 a Sant Cebrià de Vallalta 
• BV-5111 a Sant Iscle de Vallalta 
• C-61 a Arenys de Munt i Vallgorguina 
• BV-5114 a Sant Celoni 
• BV-5119 a Fogars de Monclús 
• BV-5301 a Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria 

de Palautordera 
• C-35 a Santa Maria de Palautordera 
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El mateix diumenge també se celebra:  
 
7a Pujada en Costa Guardiola – Sant Julià de Cerdan yola 
Des de les 08.30h fins a les 15.30 h aproximadament, es tallarà la sortida de la 
C-16 al quilòmetre 115 en sentit sud (Ripoll, La Pobla de Lillet i Sant Julià de 
Cerdanyola) 

 
Passejada en bicicleta a Viladecans 2018  
Entre les 09.00h i 13.30h, els vehicles que circulin per la carretera C-31 en 
ambdós sentits no podran agafar la sortida “Viladecans – Les Filipines” . 
Aquesta sortida estarà tallada en sentit Castelldefels i en sentit Barcelo na. 
Com a alternativa  es recomanarà als usuaris de la via la sortida Gavà/Gavà 
Platges i la C-32 . 
 
 
Informació per a l’usuari i consells 
 

L’SCT difondrà al llarg d’aquest període festiu, a través dels panells de 
missatgeria variable  disposats en el conjunt de carreteres catalanes, 
informació de la situació viària, així com consells de seguretat viària.  
 
A més, els usuaris es poden informar de l’estat del trànsit a través del 012, del 
Twitter de l’SCT @transit , del web  http://transit.gencat.cat  i a través de les 
cròniques radiofòniques i televisives  de diversos mitjans de comunicació. 
 
Davant la previsió d’elevada mobilitat durant aquests dies, l’SCT demana 
prudència i atenció plena en la conducció i la màxi ma col·laboració  per tal 
d’evitar sinistres. També recorda la importància d’ utilitzar els elements de 
seguretat passiva, de no manipular el telèfon mòbil  ni altres dispositius 
electrònics, de respectar els límits de velocitat, i de no combinar l’alcohol 
o altres drogues i la conducció . A més, insisteix en la necessitat de 
mantenir en bon estat el vehicle i revisar-lo  abans de sortir a la carretera. 
 
Al canal youtube trànsit Catalunya podeu veure els “10 tips per a una bona 
conducció ” #Femcomunitat  #Entretotsfemseguretat #0víctimes #VisióZero. 
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