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Calvet anuncia que aquest novembre 
sortirà a informació pública el projecte 
per desdoblar la C-16 de Berga fins al 
túnel de Cercs 
 

• El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ho ha dit 
durant el Concurs de Boletaires de Berga on ha estat investit 
boletaire d’honor 
 

 
 
El conseller, Damià Calvet, ha explicat que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat preveu treure a informació pública aquest mes de novembre el 
projecte de traçat per desdoblar la C-16 de Berga fins al túnel de Cercs i fer el 
tercer carril reversible fins a Bagà. “Un projecte que ha de servir per 
connectar-nos a la resta de Catalunya i al món”, ha explicat Calvet durant la 
Festa dels Bolets de Berga. 
 
El projecte preveu allargar 6,5 quilòmetres l'autovia des del seu acabament a 
Berga fins al túnel de Cercs, i des d'allà fins a Bagà, on es farà un tercer carril 
reversible. En paraules del conseller: “És un sistema molt innovador que ens 
ha de permetre gestionar millor el trànsit en una carretera que els dies de 
cada dia registra entre 8.000 i 11.000 vehicles diaris però que els caps de 
setmana i, en temporada d’esquí, pot arribar als 20.000 vehicles dia.” És 
un projecte que permetrà adaptar-se a les puntes de trànsit que es produeixen 
en aquesta C-16, els divendres i dissabtes direcció Bagà, i els diumenges, de 
direcció Berga.  
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Es tracta d’una actuació important, que comporta una inversió de 180 MEUR.  
 
Boletaire d’honor 
   

 
 
D’altra banda, el conseller Damià Calvet ha estat nomenat boletaire d’honor a 
la 62a edició del Concurs de Boletaires de Berga. Aquesta celebració popular 
“és una gran festa popular sostinguda per la Penya Boletaire de Berga 
amb molt d’esforç i compromís”, ha explicat Calvet en el moment de rebre el 
guardó. 
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