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  � Nota de premsa  � 

                                                                        10/10/2018 

 

L’SCT demana extremar la prudència 
davant la previsió de mobilitat elevada 
amb motiu del cap de setmana llarg 

• Enguany, 154 persones han perdut la vida a les carr eteres 
catalanes, en 129 sinistres viaris mortals 

 

• Es podran registrar retencions especialment a la C- 16, la 
C-17, la C-14 i l’N-145 d’accés a Andorra. L’AP-7, N-II, N-
340 i N-240 poden patir retencions la tarda de dijo us per 
diverses marxes lentes convocades pel sector del 
transport 

 
• Un total de 1.422 agents dels Mossos d’Esquadra vet llaran 

per mantenir la seguretat a les carreteres  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) apel·la a la prudència dels conductors i 
demana extremar la precaució a la carretera  en el marc d’un llarg cap de 
setmana en el que es preveu una elevada mobilitat, amb motiu del pont del 
Pilar . L’SCT alerta que el factor humà és present en bona part dels 
accidents  i demana, tant als conductors com als acompanyants, una actitud 
prudent i segura en els seus desplaçaments. No en va, el Servei Català de 
Trànsit recorda que enguany, fins al 9 d’octubre, han mort a les carreteres 
catalanes 154 persones en 129 accidents mortals .  
 
L’SCT, amb la col·laboració i suport de la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, estableix un dispositiu especial de trànsit a partir de les 15.0 0 
hores d’aquest dijous 11 d’octubre i fins a les 24. 00 hores del diumenge 
14 d’octubre, amb motiu del cap de setmana llarg del Pilar.  
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L’objectiu de l’activació del dispositiu és el de minimitzar les possibles 
complicacions viàries en una operació sortida en què es preveu que uns 
485.000 vehicles  es mobilitzin des de l’àrea metropolitana de Barcelona entre 
les 15.00 hores de dijous 11 d’octubre i les 15.00 hores de divendres 12 . 
Les previsions de l’SCT també indiquen un intens retorn de vehicles al llarg 
de la tarda del diumenge 14 d’octubre  entre les 12.00 i les 24.00 hores . 
S’estima que uns 265.000 vehicles  retornin a l’àrea metropolitana. 
 
Aquest cap de setmana del Pilar suposa una operació especial de transició 
definitiva entre les retencions habituals de l’estiu, que es concentren cap a 
zones costaneres, i les pròpies de l’hivern, cap a destinacions de muntanya , 
on es preveu que hi hagi una major afluència. Es calcula  que  la C-16,  la C-17 
i la C-14, junt amb l’N-145 d’accés a Andorra,  seran les vies amb més 
volum de trànsit . També es podrien registrar aturades a l’AP-7 nord, 
especialment entre la Roca del Vallès i Sant Celoni . 
 

 Previsió de dies, horaris i vies amb més mobilitat 
 
L’SCT preveu que els dies i hores  amb més mobilitat seran els 
següents: 
 
 

Sortida 
Dijous 11/10/2018: de 18 a 21 hores 
Divendres  12/10/2018: de 11 a 15 hores 
 
Retorn 
Diumenge 14/10/2018: de 16:30 a 23 hores 
 
 
Les vies que poden registrar més volum de trànsit , sempre i quan la  
meteorologia  sigui  favorable, són l’A-2, AP-7, C-14, C-16, C-17 i N-260. 
També les vies més properes a Barcelona en l’operació sortida. 
 

Sortida 
AP-7 nord  Mollet del Vallès – La Roca del Vallès – Granollers 
AP-7 sud  El Papiol - Martorell  
C-14  Oliana – Organyà 
C-16   Berga – Cercs 
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C-17                Mollet del Vallès 
C-58                Montcada i Reixach 
N-145          La Seu – Andorra 
N-260              La Seu - Montferrer 
  

Retorn 
AP-7 nord Sant Celoni – La Roca del Vallès 
C-16             Túnel del Cadí – Berga 
C-14        Organyà 
C-17               Ripoll 
C-55          Manresa 
N-145  Valls de Valira 
N-260             Ribera d’Urgellet  
N-260  Ripoll  
A-2  Jorba i el Bruc   

 
 
D‘altra banda, la mobilitat de la tarda de dijous 11  es pot veure també 
condicionada per les manifestacions previstes pel sector del transport , 
motivades per  les restriccions a la circulació a l’N-340, N-240 i N-II. Entre les 
16 h i les 19 h, coincidint amb l’operació sortida d’aquest cap de setmana llarg, 
hi ha previstes diverses marxes lentes a Tarragona, Barcelona, Lleida i 
Girona, que poden afectar vies com l’AP-7, N-II, N- 340 i N-240. 
 

 
Mesures especials de circulació, ordenació i regula ció del trànsit 
 
L’SCT, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, activarà una 
sèrie de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del 

trànsit, amb l’objectiu d’incrementar la capacitat viària i reduir l’acumulació de 
vehicles a les vies durant aquest període festiu: 
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D’altra banda, l’SCT també ha previst mesures especials de trànsit amb motiu 
de la Fira del Torró d’Agramunt , (12, 13 i 14 d’octubre), així com també a la 
carretera C-152 a la travessera de Les Preses , per tal de minimitzar la 
congestió i per motius de seguretat viària (12, 13 i 14 d’octubre) i a la C-17 a 
Ripoll  (diumenge 14 d’octubre), amb l’objectiu de facilitar la circulació i 
augmentar la fluïdesa del trànsit durant el retorn de cap de setmana.  
 

Dia Hora Demarcació  Via Sentit  Tram  Tipus 

Dijous 
11 

15:00 Barcelona 
C-

58cc 
Nord 

Bus VAO -
Sortida 

 
Per a tot tipus 

de vehicle 

16:00 Barcelona C-16 Nord Berga  
Cancel·lació de 

carril lent 

Divendres 
12 

9:00 Barcelona 
C-

58cc 
Nord 

Bus VAO- 
Sortida 

 
Per a tot tipus 

de vehicle 

9:00 Barcelona C-16 Nord Berga  
Cancel·lació de 

carril lent 

Dissabte 
13 

9:00 Barcelona 
C-

58cc 
Nord 

Bus VAO- 
Sortida 

 
Per a tot tipus 

de vehicle 

9:00 Barcelona C-16 Nord Berga  
Cancel·lació de 

carril lent 

Diumenge 
14 

9:00 Barcelona C-16 Sud 
Riu de 

Cerdanya 
 

Cancel·lació de 
carril lent 

9:30 Barcelona C-16 Sud Cercs  
Cancel·lació de 

carril lent 

9:30 Barcelona C-16 Sud Berga  
Anul·lació gir a 

l’esquerra 

9:30 Barcelona C-55 Sud Castellgalí  
Cancel·lació de 

carril lent 

15:00 Barcelona AP-7 Nord 
Vilafranca  – 
Peatge de 
Martorell 

 
Carril en sentit 

contrari a 
l’habitual 

15:00 Barcelona AP-7 Sud 
St. Celoni – 
La        Roca 

 
Carril en sentit 

contrari a 
l’habitual 

16:00 Barcelona 
C-

58cc 
Sud 

Bus VAO - 
Retorn 

 
Per a tot tipus 

de vehicle 



                                                                                   

 
 

Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trà nsit (SIAVT) al telèfon gratuït        
900 100 268  

5 
 

 Mesures especials de regulació de transport de merc aderies a les 
carreteres de Catalunya 

 
Amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials 
de trànsit, el Servei Català de Trànsit ha establert per l’any 
2018 una sèrie de restriccions a la circulació de vehicles 
pesants en la RESOLUCIÓ INT/3014/2017 de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la 
circulació durant l'any 2018. 

 
De manera específica per aquesta operació especial, s’han establert les 
següents restriccions a la circulació de vehicles pesants: 
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 Obres 
 
Recordem que alguns trams de la xarxa viària es troben en obres 
i per això és necessari extremar les precaucions si se circula per 
aquests punts que s’exposen a continuació: 

 
Barcelona 
A-2  Abrera. Enllaç amb C-55 ambdós sentits. 
A-2  El Bruc. Sentit BCN 1 carril tallat al túnel fins el 19/octubre. 
C-17 Parets-Canovelles. Millora del tram. 
C-17 Granollers-Centelles. Millora de senyalització. 
 
Girona 
N-II  Vilademuls. Millora voral. 
 

 
 Efectius del Servei Català de Trànsit  

 
Per a la gestió i el control de la mobilitat durant cap de setmana llarg, el Servei 
Català de Trànsit compta amb l’equip tècnic del CIVICAT*, recolzat pels 
Equips Mòbils d’Informació Viària (EMIV)  que es distribuiran per les vies més 
conflictives (A-2, C-14, C-16, C-17, N-145, N-260), i els mitjans aeris dels que 
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disposa l’SCT, un avió bimotor, que reforcen el seguiment de dispositius i el 
control i la vigilància del trànsit. 
 
*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 perquè els usuaris coneguin la situació a les carreteres 
catalanes. 
 

 Dispositiu dels Mossos d’Esquadra  
 

Durant aquests dies, 1.422 agents de Trànsit de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra  s’encarregaran de la 
vigilància i regulació de la circulació a la xarxa viària 
interurbana catalana. 
  

Els agents intensificaran la seva presència tant en vies de màxima mobilitat 
com en vies secundàries. Es preveu que els Mossos d’Esquadra realitzin un 
total de 697 controls preventius , a destacar:  
  

● 271 controls d’alcoholèmia i drogues  
  
● 187 controls de casc i cinturó  
  
● 84 controls de transport  
  
● 155 controls de velocitat  
  
● 169 controls de distraccions  
 
 

 Consells viaris i informació del trànsit  
 
L'SCT demana als conductors que no abaixin la guàrdia  en els 
desplaçaments, tant en els viatges llargs per les vies principals com en els 
trajectes curts per la xarxa viària secundària, mantenint plena atenció durant la 
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conducció. I recorda la importància d’utilitzar sempre els elements de 
seguretat passiva ; de no manipular el telèfon mòbil  ni altres dispositius 
electrònics al volant; de circular amb les condicions físiques idònies , de 
respectar els límits de velocitat , i de no combinar l’alcohol o altres 
drogues amb la conducció. 
 
Recordem que les afectacions viàries es poden consultar a través  
 

 del 012,  
 del Twitter de l’SCT @transit ,  
 de l’ app  de Transit  
 el web http://transit.gencat.cat  i  
 a través de les cròniques radiofòniques i televisives de diversos mitjans 

de comunicació  
 
Al canal youtube trànsit Catalunya  podeu veure el vídeo divulgatiu “10 tips 
per a una bona conducció ”.  
 


