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 Nota de premsa  
                                                                                                             20/05/2021 

 

Dispositiu especial de trànsit de la 
Segona Pasqua 

 
• Dilluns és festiu a Barcelona i altres municipis, sobretot de 

l’àrea metropolitana de Barcelona i es preveu que surtin entre 
524.000 i 535.000 vehicles entre les 15.00 h de divendres i les 
15.00 h de dissabte  

 
• El Servei Català de Trànsit demana a tots els usuaris i en 

especial a motoristes i ciclistes màxima precaució en aquests 
dies d’elevada mobilitat 

 
• Uns 1.400 agents dels Mossos d’Esquadra vetllaran durant 

aquest  cap de setmana llarg per la seguretat a les carreteres 
catalanes i realitzaran més de 1.200 controls 

 

 

Cap de setmana llarg a Barcelona i part de l’àrea metropolitana 

 

Demà divendres, 21 de maig, a les 15.00 h, es posa en marxa el dispositiu 
especial amb motiu de la Segona Pasqua, que se celebra el dilluns 24 de 
maig. Aquest festiu dona lloc a un cap de setmana llarg de 3 dies. Es tracta 
d’un festiu local a la ciutat de Barcelona i a molts municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, entre els quals destaquen: Badalona, Barberà 
del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de 
Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, el Prat de Llobregat, 
Rubí, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Ripollet i Viladecans. 
 
L’operació especial de mobilitat, que és la primera des de la fi de l’estat 
d’alarma i la relaxació de les restriccions a la restauració, s’inicia aquest 
divendres 21 de maig a partir de les 15.00 h i finalitza el dilluns 24 de maig 
a les 24 hores. 
 
En total, es preveu que durant l’operació sortida de divendres a la tarda i al llarg 
de dissabte al matí es mobilitzin des de l’àrea metropolitana de Barcelona 
entre 524.000 i 535.000 vehicles, unes dades de mobilitat molt similars a la 
situació de prepandèmia. Pel que fa al retorn es preveu que des de dilluns a 
les 12 h tornin entre 318.000 i 325.000 vehicles.  
 
 



                                                                                                            

2 
 

 

Preocupació per la sinistralitat de motoristes 

 

Durant aquest 2021, 40 persones han perdut la vida a les carreteres 
catalanes en 38 accidents. D’aquestes 40 víctimes mortals, 14 són 
motoristes – 9 més que en el mateix període de l’any passat–. A més, sis 
de les set darreres víctimes mortals motoristes s’han accidentat en cap de 
setmana.  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) demana a tots els usuaris que adoptin 
una conducció responsable i respectuosa i en especial envers els 
col·lectius vulnerables. Tanmateix, des de l’SCT es fa una crida als 
motoristes i als ciclistes per demanar-los més percepció del risc i 
consciència de la seva fragilitat així com l’adopció de mesures 
d’autoprotecció que contribueixin a millorar  la seva seguretat.  

 

Durant els caps de setmana i dies festius de bon temps, augmenta la 
presència de motoristes i ciclistes a la xarxa viària i, a més, cal tenir en 
compte que circulen sobretot per vies secundàries, on hi ha un risc més alt de 
sinistralitat. 
 

Dies i hores amb una mobilitat més elevada 

 

Si la meteorologia es manté estable, és de preveure que hi hagi 
desplaçaments principalment cap a zones costaneres però també cap a 
muntanya. 
 

Les principals afectacions viàries tindran lloc divendres a la tarda i el dissabte 
al matí pel que fa a la fase de sortida. Es preveu que la franja amb més 
complicacions viàries sigui dilluns a la tarda en l’operació tornada, encara 
que també hi haurà retorn la tarda del diumenge en aquells indrets on l’endemà 
no sigui festiu. En concret, la previsió de dies i hores més conflictius és 
aquesta: 
 
Operació sortida: 
 
Divendres 21 de maig: de 14 a 22 hores  
Dissabte 22 de maig: de 10 a 15 hores 
 
Operació retorn: 
 
Diumenge 23 de maig: de 17 a 22 hores 
Dilluns 24 de maig: de 16 a 22 hores 
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Vies amb més volum de trànsit 

 

Operació sortida: 
 
A-2: Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts  
AP-7: Sant Cugat del Vallès, La Roca del Vallès i Llinars del Vallès  
B-23: El Papiol  
B-24: Cervelló  
B-30: Barberà del Vallès  
C-17: Parets del Vallès  
C-35: Llagostera  
C-55: Sant Vicenç de Castellet  
C-58: Montcada i Reixac i Sabadell  
C-65: Llagostera  
N-340: El Vendrell  
N-145: Valls de Valira  

 
Operació retorn: 
 
AP-7: Vilafranca del Penedès, La Roca del Vallès i Barberà del Vallès  
B-30: Badia del Vallès  
C-15: Vilanova i la Geltrú  
C-31: Santa Cristina d’Aro  
C-32: Viladecans i Sant Boi de Llobregat  
C-33: Montcada i Reixac  
C-55: Castellgalí  
C-58: Sant Quirze del Vallès i Montcada i Reixac  
C-65: Llagostera i Santa Cristina d’Aro  
N-340: Altafulla, Roda de Berà, El Vendrell, i Vallirana  
N-II: Tordera    

  

 

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: 
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Dispositiu de Mossos d’Esquadra 
 
Amb motiu del dispositiu de trànsit per la festivitat de la Segona 
Pasqua previst per aquests dies de màxima mobilitat, s’han 
planificat un total de 1.423 efectius de trànsit que faran 1.235 
controls: 
 

• 296 controls de Drogo-alcoholèmia 

• 259 controls de distraccions 

• 235 controls de seguretat passiva 

• 148 controls de velocitat 
• 201 controls de PREMOT (motocicletes) 
• 96 controls de transports 

 

Dia i hora Via Sentit Tram Tipus mesura 

 
Divendres 
21/05/21 

15:00 
 

C-16 Nord Berga Cancel·lació carril ràpid 

Bus 
VAO 

Nord Barcelona – Ripollet  Obert per a tothom menys camions 

GI-662  
S’ Agaró  - Castell 
Platja d’Aro 

Inversió de prioritat 

 
Dissabte 
22/05/21 

 C-16 Nord Berga Cancel·lació carril ràpid 

9:00 
 

Bus 
VAO 

Nord Barcelona - Ripollet Obert per a tothom menys camions 

GI-662  
S’ Agaró  - Castell 
Platja d’Aro 

Inversió de prioritat 

Diumenge 
23/05/21 

 

12:00 
C-16 Sud Cercs-Berga Cancel·lació carril ràpid 

C-55  Sud Castellgalí-Manresa Cancel·lació carril ràpid 

15:00 
 

C-65 Nord 
Variant de Cassà de la 
Selva 

Actuació rotonda 

C-31 Sud 
Rotondes de les 
Ovelles i de la Nàutica 

Inversió de prioritat 

15:30 
Bus 
VAO 

Sud Ripollet-Barcelona Obert per a tothom menys camions 

Dilluns   
24/05/21 

 

08:00  C-31 Sud 
Rotondes de les 
Ovelles i de la Nàutica 

Inversió de prioritat 

12:00 

C-16 Sud Cercs-Berga Cancel·lació carril ràpid 

C-16 Sud 
Berga sud-Berga 
centre 

Tancament accessos nord i sud 

C-55  Sud Castellgalí-Manresa Cancel·lació carril ràpid 

15:00 
 

AP-7 Nord 
Vilafranca-Peatge de 
Martorell 

Carril en sentit contrari 

AP-7 Sud 
Sant Celoni-Peatge de 
la Roca del Vallès 

Carril en sentit contrari 

C-32 Nord Gavà – L’Hospitalet Carril en sentit contrari 

C-65 Nord 
Variant de Cassà de la 
Selva 

Actuació rotonda 

15:30 
Bus 
VAO 

Sud Ripollet – Barcelona  Obert per a tothom menys camions 
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Efectius Servei Català de Trànsit  
 
 

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

• Aproximadament 90 km de mesures de circulació instal·lades 

• 2 mitjans aeris de seguiment de dispositius (helicòpter biturbina i avió 
bimotor). 

• 12 equips de mesures especials de trànsit durant el cap de setmana 

• 12 camions plataforma d’instal·lació 

• 7 vehicles lleugers de senyalització vertical 

• 50 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 

• 4 tripulants de vol, operadors i tècnics de gestió de trànsit. 

 

Informació per a l’usuari i consells 
 

 
En caps de setmana com aquest, en el qual es registrarà una elevada mobilitat, 
l’SCT vol remarcar la necessitat de no abaixar la guàrdia en cap moment 
durant la conducció per tal d’evitar accidents. Els usuaris es poden informar 
de l’estat del trànsit a través del 012, del Twitter de l’SCT @transit o del web 
http://transit.gencat.cat i a través de les cròniques radiofòniques i 
televisives de diversos mitjans de comunicació. 
 
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.  
 


