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� Nota de premsa  � 

10/09/2020 
    
 

A punt el dispositiu especial de 
mobilitat amb motiu de la 

festivitat de la Diada 
 

La festivitat de l’Onze de Setembre coincideix amb el final de la 
mobilitat d’estiu i el retorn de vacances de molts ciutadans 

 
Es demana màxima prudència al volant atès el volum elevat de 
vehicles que poden registrar alguns punts de la xar xa viària 
 
Un total de 1.166 agents dels Mossos d’Esquadra vet llaran 
durant aquest cap de setmana llarg per la seguretat  a les 
carreteres catalanes 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT), conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, 
desplegarà durant aquest cap de setmana llarg de tres dies arran de l’Onze de 
Setembre , un dispositiu especial de mobilitat. L’objectiu principal d’aquest operatiu 
especial de trànsit és garantir la mobilitat de tots els usuaris i minimit zar les 
possibles afectacions  tant de sortida com de retorn.  El dispositiu s’iniciarà avui 
dijous 10 de setembre a les 15 h  i finalitzarà el diumenge 13 de setembre a les 24 
h. 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) estima que, amb motiu de la festivitat de la Diada, 
prop d’uns 430.000 vehicles  sortiran des de l’àrea metropolitana de Barcelona entre 
les 15 h de dijous 10 i les 15 h de divendres 11. Pel que fa a la tornada , es preveu 
que entre les 12 i les 24 h de diumenge 13 es mobilitzin al voltant de 200.000 
vehicles.  
 
Enguany la festivitat de l’Onze de Setembre cau en divendres i el fet que hi hagi la 
possibilitat de gaudir de tres dies festius consecutius pot complicar el trànsit en alguns 
eixos viaris, tant en l’operació sortida com en la de tornada. Cal tenir en compte que la 
Diada coincideix amb el retorn de vacances d’alguns  ciutadans, que es desplacen 
sobretot per vies del litoral des de la Costa Brava i la Costa Daurada o per vies 
procedents de zones de muntanya cap a l’àrea metropolitana de Barcelona.  
 
Els horaris i les vies  que poden ser més conflictius durant aquest període festiu són: 
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1) SORTIDA  

 
Dijous, 10 de setembre: de 14:00 h a  21:30 h 
Divendres, 11 de setembre: d’11:00 h a 15:30 h 

 
 

 

2) RETORN  
     
Diumenge, 13 de setembre: de 16:30 h a 21:30 h 

 

 
Per minimitzar aquestes afectacions viàries, s’habilitaran diverses mesures especials 
d’ordenació i regulació del trànsit  per facilitar la mobilitat de sortida i de retorn:  

VIA TRAMS MÉS CONFLICTIUS 

N-340 El Vendrell, Altafulla i l’Arboç 

C-35 Llagostera 

GI-600 Tordera 

C-58 St. Quirze del Vallès, Montcada i Reixac i Terrassa 

AP-7 nord Barberà del Vallès, Mollet del Vallès i la Roca del Vallès-Granollers 

B-30 Cerdanyola del Vallès 

VIA TRAMS MÉS CONFLICTIUS 

AP-7 nord Fogars de la Selva i Sant Celoni – La Roca del Vallès 

AP-7 sud Vilafranca del Penedès–Gelida–Martorell 

C-35 Maçanet de la Selva 

C-31 Calonge-Santa Cristina d’Aro 

N-340 Altafulla – El Vendrell 

N-II Vilamalla i Tordera 

C-32 nord  Mataró i Vilassar de Mar 

C-32 sud Sitges i Gavà-St. Boi del Llobregat 

C-65 Llagostera 

C-31  Vilanova i la Geltrú 

C-14 Montblanc 

C-17 Tona 
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Així mateix, el divendres  11 de setembre , amb motiu dels actes de la Diada, en 
concret en la manifestació a la carretera N-II, entre les poblacions de Montgat i 
Canet de Mar , es tallarà aquest tram  i davant les afectacions que es puguin produir 
al trànsit, s’adoptaran les mesures especials següents, a partir de les 15. 30h 
aproximadament : 
 
C-32 sortida 95 Mataró Sud . En aquest punt estaran disposats els mitjans per establir 
la mesura especial d’ordenació que consisteix en tancar la sortida 95 (Mataró Sud) de 
la C-32 en sentit Girona. 
 
N-II Montgat-Canet de Mar , PK (636+700 a 663+100). En aquesta ubicació estaran 
disposats els mitjans per desviar el trànsit i informar del tall de l’N-II entre Montgat i 
Canet de Mar, als següents punts: 

 
• N-II Premià de Mar  (PK 636+700). En aquesta rotonda s’instal·laran mesures 

especials de trànsit per tal que els vehicles provinents de Barcelona no puguin  
accedir a l’N-II en sentit Girona.  Es tallarà la sortida en sentit Girona i 
s’obligarà els vehicles a fer un canvi de sentit i tornar a circular direcció 
Barcelona. 

• N-II rotonda Laia l’Arquera-Mataró , PK (645+500). S’instal·larà un PMV mòbil 
informant del tall a la carretera N-II en el punt amb més visibilitat i que no 
molesti els usuaris de la via. 

Dia i hora  Demarcació  Via Sentit  Tram Tipus mesura  

Dijous  10/09/2020  15:00 Girona 
GI-
662 

Sud 
S’ Agaró –  
Castell Platja d’Aro 

Inversió prioritat rotonda 

Divendres 11/09/2020  09:00 Girona 
GI-
662 

Sud 
S’ Agaró – 
 Castell Platja d’Aro 

Inversió prioritat rotonda 

Dissabte 12/09/2020  09.00 Girona 
GI-
662 

Sud 
S’ Agaró – 
 Castell Platja d’Aro 

Inversió prioritat rotonda 

 
Diumenge 
 

13/09/2018 

12.00 Barcelona C-16 Sud Cercs-Berga Anul·lació vies ràpides 

15:00 Barcelona AP-7 Sud 
Sant Celoni –  
Peatge de La Roca  

Carril en sentit contrari 

15.00 Barcelona C-15 Nord 
Sant Pere de 
Riudebitlles-Vallbona 
d’Anoia 

Anul·lació vies ràpides 

15:00 Barcelona C-32 Sud 
Peatge Vilassar –  
B-20 Montgat 

Carril en sentit contrari 

15:00 Barcelona C-32 Sud 
Arenys-peatge 
Vilassar 

Carril en sentit contrari 

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

Carril en sentit contrari 

15:00 Barcelona C-32 Nord 
Gavà –  
L’Hospitalet de 
Llobregat 

Carril en sentit contrari 

15:30 Barcelona 
C-
58cc 

Sud 
Ripollet –  
Barcelona 

Carril Bus VAO obert a 
tothom 

15:00 Girona C-31 Nord 
Rotonda de la Nàutica 
– Platja d’Aro 

Inversió prioritat rotonda 

15:00 Girona C-65 Nord 
Variant de Cassà de la 
Selva 

Inversió prioritat rotonda 
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• C-61 confluència amb C-32 i B-511-Arenys de Mar , PK 3+000. S’instal·larà 
un PMV mòbil informant del tall de la carretera N-II, a la illeta de confluència de 
la sortida (sentit nord) de l’autopista C-32 amb la carretera C-61 (sentit platges), 
en el punt amb més visibilitat i que no molesti els usuaris de la via. 

• N-II Sant Pol de Mar , PK 663+100. S’instal·laran mesures especials de 
circulació per tal que els vehicles provinents de Girona no puguin continuar per 
la carretera N-II sentit Barcelona. Es tallarà el trànsit sentit Barcelona i es faran 
desviaments. S’instal·larà un PMV mòbil per informar del tall de la carretera N-
II. 

 
A més, amb motiu dels actes de la Diada, també hi haurà afectació viària a: 
 

• C-352 Tall de la sortida de Granollers Nord 
 
Durant aquest cap de setmana, hi haurà una sèrie de restriccions de circulació per a 
vehicles pesants, dins de l’habitual campanya d’estiu (veure quadre adjunt a la nota de 
premsa).  
 
 
Efectius Servei Català de Trànsit i Mossos d’Esquadra 

 
Per gestionar i informar de la mobilitat de tota aquesta operació especial, l’SCT compta 
amb l’equip tècnic del CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya),  recolzat 
a carretera pels Equips de Mesures Especials de Trànsit en tasques de senyalització i 
d’abalisament i suport de les patrulles de trànsit del cos de Mossos d’Esquadra i dels 
Equips Mòbils d’informació Viària (EMIV, vehicles lleugers equipats amb càmeres per 
a la transmissió d’imatges en temps real) distribuïts per les vies més conflictives (N-
340, C-31/C-66, C-65, C-14). A més, compta amb els mitjans aeris  dels que disposa 
l’SCT. En concret, un helicòpter i un avió bimotor, igualment equipats amb càmeres 
per a la retransmissió en temps real de les afectacions i incidents viaris al CIVICAT, 
que reforcen el seguiment de dispositius i el control i la vigilància del trànsit. 
 
D’altra banda, des de dijous 10 fins al diumenge 13 de setembre, un total de 1.166 
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 a 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 1.072 controls :  
  

• 234 controls d’alcoholèmia i drogues 

• 161 controls de seguretat passiva  
• 152 controls de PREMOT (motocicletes) 
• 243 controls de distraccions 
• 176 controls de velocitat 
• 106 controls de transports 
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Informació per a l’usuari i consells 

 
Per evitar incidències viàries greus i prevenir accidents, 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 conducció . I convé insistir en  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 . 
 
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,  de l’ app  de Transit  i a través de les cròniques 
radiofòniques i televisives  de diversos mitjans de comunicació. Al canal youtube 
trànsit Catalunya podeu veure els “10 tips per a una bona conducció” . 
 
 


