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 Nota de premsa  

                                                                        05/12/2018 

 

L’SCT demana precaució i prudència aquest 
pont marcat per l’inici de la mobilitat 
hivernal i de les compres de Nadal 

  
 

Enguany, 177 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes en 

151 sinistres viaris mortals* 

 

Els Mossos d’Esquadra potenciaran els controls de conductes de risc a la 
xarxa viària. Establiran 1.022 controls tant en vies de màxima mobilitat 
com en vies secundàries 
 

L’AP-7, A-2, A-7, A-27, N-340 i N-240 podran registrar retencions la tarda 

de dimecres per diverses marxes lentes convocades pel sector del 

transport 

 

L’SCT recordar que el factor humà és present en la majoria dels accidents  
i per això demana a tots els ciutadans que siguin  part activa  en la 
solució en la reducció de la sinistralitat 
 
La C-16, la C-17, la C-14 i els accessos a Andorra podran concentrar els 
problemes viaris més importants 
 
L’SCT demana que no utilitzem el mòbil durant la conducció, que no 
correm i recorda que l’alcohol i les drogues són molt perillosos a l’hora 
de conduir 
 
Els conductors han de tenir en compte adaptar la conducció a les 
condicions adverses provocades per les inclemències meteorològiques, 
habituals en aquesta època de l’any 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dades provisionals fins el 4 desembre 2018. Malauradament, hem de lamentar la mort, a primera hora d’aquest 
matí, d’un altre motorista (el segon en menys de 24 hores) en una col·lisió amb un turisme a la B-24 a Cervelló 
en direcció Barcelona. 
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El director de l’SCT, Juli Gendrau, acompanyat per l’intendent, Vicenç Gasulla, 
sots cap de la Comissaria General de Mobilitat, han presentat aquest matí en 
roda de premsa el dispositiu especial de trànsit previst amb motiu de l’augment 
de la mobilitat per aquest pont de desembre. 
 
L’SCT apel·la que tant els conductors com acompanyants siguin part 
activa en la prevenció d’accidents de trànsit evitant conductes de risc al 
volant. 
 
Gendrau ha explicat que ens trobem davant una situació de mobilitat preNadal i 
que són diversos els factors que podrien condicionar la mobilitat d’aquestes 
dies per carretera. Entre aquests, els esdeveniments que se celebren a Vic i a 
Espinelves que poden afectar la normalitat a la C-17 i C-25, respectivament, i 
les marxes lentes previstes, sobretot a Tarragona, per manifestacions del 
sector dels transportistes. Per aquest motiu, el director ha fet: “una crida a la 
prudència i a la precaució per tal de reduir la sinistralitat”. 
 
L’intendent Gasulla ha recordat que “estem davant la tercera operació de 
trànsit més important” i que per aquest motiu, el dispositiu del cos dels 
Mossos d’Esquadra es divideix en dues parts, la primera: “un operatiu 
específic  en les hores de màxima mobilitat per garantir la seguretat viària 
i una ràpida reacció en cas de que es produeixi una incidència” i la 
segona: “un operatiu específic entre els dies festius amb accions de 
vigilància i control dels comportaments de risc”. 
 
 
 
 

                  Uns 470.000 vehicles sortiran de l’Àrea Metropolitana 
 
 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb els Mossos 
d’Esquadra, posarà en marxa aquest dimecres 5 de desembre, a partir de les 
15.00 h de la tarda, el dispositiu especial de trànsit amb motiu del pont de les 
festivitats de la Constitució i la Immaculada. Aquest dispositiu estarà vigent fins 
a les 00.00 h de diumenge 9 de desembre.  
 
La previsió indica que prop de 470.000 vehicles sortiran de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona durant aquest pont. La sortida principal es produirà 
entre les 15.00 h de dimecres 5 i les 15.00 h de dijous 6 de desembre. Pel que 
fa a la tornada, es preveu que 250.000 vehicles tornin a  l’àrea de Barcelona 
entre les 12.00 h i les 00.00 h de diumenge 9 de desembre. 
 
En l’inici del pont, es preveu que les principals afectacions viàries de sortida es 
produeixin la tarda de dimecres 5 i el matí de dijous 6, en funció també de la 
meteorologia. El dijous 6 al matí pot ser especialment complicat per ser el 
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primer dia del Mercat Medieval de Vic. Al matí, la C-17 pot presentar aturades 
destacables, atès que aquell dia també se celebra la Fira de l’Avet 
d’Espinelves.  
 
L’SCT preveu que els eixos amb més complicacions viàries siguin aquells que 
accedeixen cap a les zones d’esquí i poblacions de muntanya: C-16, C-17, C-
14, i C-25 per accedir a Espinelves, les entrades a Andorra (N-145 i N-260), 
així com l’autovia A-2. 
 

 

             Inici de la mobilitat hivernal i de les compres de Nadal         
    
   
 
Aquest període festiu té unes característiques pròpies que influeixen en la 
mobilitat d’aquests dies: 

 

 Longitud del pont.  És un dels ponts  més llargs de l’any atès que hi ha 
dos dies festius: el de la Constitució i el de la Immaculada. Aquest any, 
aquests festius cauen en dijous i dissabte, respectivament, 
circumstància que suposarà que molts ciutadans gaudeixin de quatre 
dies de festa. 
 

 Inici de la mobilitat hivernal. Tot i que ens trobem encara a la tardor, 
és el primer pont amb una mobilitat pròpiament d’hivern, en el qual les 
vies més conflictives són les que accedeixen a les pistes d’esquí i a les 
zones de muntanya. Aquest any, però, algunes estacions d’esquí ja han 
obert les instal·lacions gràcies a les nevades del mes de novembre. 
 

 Inici de les compres nadalenques. És el tret de sortida de les compres 
de Nadal, fet que suposarà un augment de la mobilitat al voltant dels 
centres comercials, molts dels quals obren els dies festius. També 
registraran trànsit molt intens les localitats on s’organitzen fires 
tradicionals, com la Fira de l’Avet d’Espinelves (de l’1 al 9 de desembre) i 
el Mercat Medieval de Vic (del 6 al 9 de desembre). 
 
 

 
            Previsió de vies més conflictives 

 

Sortida 

Via Tram 

C-16 Berga - Cercs – boca sud del Túnel del Cadí 
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C-14 Organyà – Adrall 

C-25 Espinelves 

C-17 Granollers – Canovelles –Tagamanent – Vic  

N-260 La Seu d’Urgell – Ribera d’Urgellet 

C-28 Naut Aran 

N-145 La Seu d’Urgell – Andorra 

 

Retorn 
Via Tram 

A-2 El Bruc  

C-14 Oliana – Organyà 

N-230 Pont de Suert 

N-260 Adrall i Ripoll 

C-16 Túnel del Cadí – Berga 

C-17 Ripoll – Vic – Granollers 

C-55 Castellgalí 

 

D’altra banda, la mobilitat de la tarda de dimecres 5 es pot veure també 

condicionada per les manifestacions previstes pel sector del transport, 

motivades per  les restriccions a la circulació a l’N-340 i l’N-240. Entre les 16.00 

h i les 19.00 h, coincidint amb l’operació sortida d’aquest cap de setmana llarg, 

hi ha previstes diverses marxes lentes a Tarragona i a Lleida, que poden 

afectar vies com l’AP-7, A-2, A-7, A-27, N-340 i N-240. 

 

 

Dies i horaris més conflictius 

 

Els dies i les franges horàries que poden registrar més mobilitat i possibles 
problemes de circulació durant el pont de la Constitució i la Immaculada són els 
següents:  

 

o Sortida 
 

o Dimecres 5: de 17.00 a 21.00 hores 
o Dijous 6: de 09.30 a 14.30 hores 
o Divendres 7:  de 17.00 a 21.00 hores (C-17 fires de Vic i 

Espinelves i N-145 cap a Andorra) 
o Dissabte 8: de 10.00 a 15.30 hores 

 
o Retorn 
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o Diumenge 9: d’11.30 a 21.30 hores 

 
 
 
1.022 controls per vetllar per a la seguretat   
 
 

Des del dimecres 5 de desembre fins al diumenge 9, un total de 1.620 agents 
dels Mossos d’Esquadra vetllaran per garantir la seguretat viària i la mobilitat a 
la xarxa viària de Catalunya. 
  
Els agents dels Mossos d’Esquadra s’encarregaran de la vigilància i regulació 
del trànsit, actuant en les incidències que hi pugui haver i que afectin la 
mobilitat, prevenint accidents i infraccions mitjançant la seva presència 
continuada a la xarxa viària catalana. 
  
S’establiran tant en les vies de màxima mobilitat, com en vies secundàries i allà 
on es preveu més circulació, un total de 1.022 controls:  
  
·          284 controls d’alcoholèmia i drogues 
·          249 controls de distraccions 
·          208 controls de seguretat passiva  
·            46 controls de PREMOT (motocicletes) 
·          141 controls de velocitat 
·            94 controls en relació als transports 

 

Efectius del Servei Català de Trànsit 
 

 

Per a la gestió i el control de la mobilitat durant aquest pont, el Servei Català de 

Trànsit compta amb l’equip tècnic del CIVICAT*. Els Equips Mòbils 

d’Informació Viària (EMIV) es distribuiran per les vies més conflictives (A-2, C-

14, C-16, C-17, N-145 i N-260), i els mitjans aeris de què disposa l’SCT, un 

avió bimotor, que reforcen el seguiment de dispositius i el control i la vigilància 

del trànsit. 

 

Conducció responsable  
 

A l’hora d’emprendre un viatge a les carreteres durant aquests dies cal tenir 
clars els següents consells de seguretat viària: 
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Conduir sota els efectes de l’alcohol i altres drogues provoca 
alteracions físiques i psicològiques que són incompatibles amb la 
conducció segura. 

 

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

 

Els motoristes i els ciclistes són més vulnerables. Cal   prendre 
consciència de la seva fragilitat, extremar les precaucions i 
adoptar actituds respectuoses i protectores envers aquests 
col·lectius. 

 

No manipuleu el mòbil, el GPS o dispositius electrònics durant la 
conducció i eviteu tota distracció. Si heu d’utilitzar-los i aneu 
acompanyats, recorreu a la figura del copilot. 
 

En cas de nevades a vies de muntanya cal portar les cadenes per 
si són necessàries i utilitzar-les si són obligatòries. Amb neu a la 
carretera, conduïu amb suavitat, no freneu bruscament, reduïu la 
velocitat i incrementeu la distància de seguretat entre vehicles. 
 

 
 
Recordem que l’estat del trànsit es pot consultar         

mitjançant:          
 

 El 012,  

 El  Twitter de l’SCT @transit,  

  l’app de Transit 

 el web http://cit.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”.  

 

 

 

 

https://twitter.com/transit
http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/estat_del_transit/app_transit_mobil/
http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml
https://www.youtube.com/user/transitcatalunya
https://www.youtube.com/watch?v=jtTHvfk0bJ0


 

 

 

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

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 
    

Afectacions per obres 

 

Alguns trams de la xarxa viària es veuen afectats  per obres i per 

això és necessari extremar les precaucions si se circula per aquests punts: 

 
A-2  Abrera-enllaç amb C-55 ambdós sentits 

C-17 Parets del Vallès-Canovelles per treballs de millora del tram 

C-17 L’Ametlla del Vallès-Centelles per millora de senyalització 

C-58 Vacarisses per treballs de manteniment 

C-58 Sant Quirze del Vallès per l’ampliació del tercer carril. 

 
  
Mesures especials i restriccions específiques 
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Pel que fa a les mesures especials disposades entre dimecres 5 de desembre 
d’octubre a les 15.00 h i diumenge 9 les 24.00 h, són les següents:  
 

Mesures amb motiu de la 38a Fira de l’Avet d’Espinelves 
 
Els dies 6,7,8 i 9 de desembre amb motiu de la 38a Fira de l’Avet d’Espinelves, 
s’instal·laran cartells informatius a la C-25 (Eix Transversal), a diversos punts 
quilomètrics per indicar l’accés a la població d’Espinelves (tant en direcció 
Girona com en direcció Vic). A més, a la carretera de Viladrau a Espinelves, la 
GI-544, estarà restringida per l’est (costat Girona) a l’altura de la cruïlla amb la 
carretera de Viladrau (GI-543). Només es donarà pas alternatiu als usuaris del 
càmping La Balma i als treballadors del polígon. Aquesta mesura es reforçarà 
amb senyals, abalisament i la presència d’agents de trànsit de Mossos 
d’Esquadra. 
 
 
Mesures amb motiu del Mercat Medieval de Vic 
 
L’objectiu de les mesures que s’adoptaran a la carretera C-17, del 6 al 9 de 
desembre, és recomanar entrades alternatives a Vic-sud. Per evitar retencions 
a la C-17, en sentit nord,  produïdes pels vehicles que accedeixen a Vic per les 
sortides 57 (Vic-sud) i 60a (Vic-oest), s’instal·larà senyalització informativa 

Dia i hora Demarcació Via Sentit Tram Tipus mesura 

Dimecres 5/12/2018 

15:00 Barcelona C-16 Nord Berga Nord – Cercs Cancel·lació carril lent 

15:00 Barcelona C-58cc Nord Barcelona – Ripollet  Carril Bus VAO obert a tothom 

 

Dijous 6/12/2018 

08:00 Barcelona C-16 Nord Berga Nord – Cercs  Cancel·lació carril lent 

09:00 Barcelona C-58cc Nord Barcelona – Ripollet  Carril Bus VAO obert a tothom 

 

Divendres 7/12/2018 

15:00 Barcelona C-16 Nord Berga Nord – Cercs Cancel·lació carril lent 

15:00 Barcelona C-58cc Nord Barcelona – Ripollet  Carril Bus VAO obert a tothom 

 

Dissabte 8/12/2018 

09:00 Barcelona C-16 Nord Berga Nord – Cercs Cancel·lació carril lent 

09:00 Barcelona C-58cc Nord Barcelona – Ripollet  Carril Bus VAO obert a tothom 

 

Diumenge 9/12/2018 

09:00 Barcelona C-16 Sud Baltarga – Bagà Carril d’incorporació 

09:00 Barcelona C-16 Sud Cercs – Berga  Cancel·lació carril lent 

09:00 Barcelona C-16 Sud Accessos Berga Anul·lació gir a l’esquerra 

09:00 Barcelona C-55 Sud Castellgalí – Manresa Anul·lació carril esquerre 

10:00 Barcelona C-58cc Sud Ripollet – Barcelona  Carril Bus VAO obert a tothom 

14:30 Girona C-17 Sud Ripoll Canvi prioritat rotondes 
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recomanant l’accés a Vic per Gurb i informant de possibles aturades a la 
sortida de Vic-sud i Vic-oest. A més, els vehicles, que circulant per la C-17, 
vulguin entrar a Vic (i no ho hagin fet per cap de les dues sortides anteriors), 
se’ls recomanarà l’accés per la sortida 62–Sant Bartomeu del Grau. A la 
rotonda on desemboca la sortida 62, s’instal·larà un PMV mòbil que indicarà 
l’itinerari cap al Mercat Medieval.  
 
D’altra banda, en el cas que els Mossos d’Esquadra de Trànsit ho considerin 
necessari, per facilitar la incorporació a la C-17 dels vehicles que vénen de Vic, 
es tallarà el carril dret de la C-17 en sentit Barcelona, des de la rotonda de Vic 
sud. D’aquesta manera, els vehicles que surtin de Vic ho podran fer sense 
haver de cedir el pas. 
 

 
                       
                   Restriccions a la circulació de vehicles pesants 
 
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 es fixen les restriccions a la 
circulació durant l'any 2018. 
 
De manera específica, per aquest pont, s’han establert les següents 
restriccions: 
 

 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/resolucio_int_3014_2017_cat.pdf
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/resolucio_int_3014_2017_cat.pdf

