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3 Situació actual del transport per carretera 

En aquest apartat es fa una descripció de la situació actual de la 
carretera C-17 antiga N-152, que uneix les ciutats de Vic i Ripoll, tant pel què fa 
a les característiques tècniques de la via, les dificultats de circulació i la 
seguretat que presenta actualment. La carretera C-17 s’inicia a la ciutat de 
Barcelona, concretament a la Plaça de les Glòries i es perllonga fins a 
Puigcerdà, passant per les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, 
Vallès Oriental, Osona, Ripollès i la Cerdanya.   

La carretera es classifica en el Pla d'Infraestructures del Transport de 
Catalunya 2006-2026 com a Eix de llarg recorregut i pertanyent a la Xarxa 
bàsica primària. Concretament està considerat l'Eix Barcelonès - Cerdanya per 
Toses. En el Pla està inclòs el desdoblament de la C-17 entre Vic i Ripoll i el 
condicionament de la N-152 entre Ripoll i Puigcerdà dins la proposta de xarxa 
viària.

La carretera C-17 constitueix l’accés entre Barcelona – Vic – Ripoll i en 
alguns casos fins a la frontera francesa i és la connexió bàsica entre les 
comarques interiors d'Osona i el Ripollès. Per tant, és un dels eixos més 
importants que dóna connexió a l’àrea metropolitana de Barcelona amb els 
Pirineus. En aquesta tesina, però, s’estudia concretament el tram de Vic a 
Ripoll, de 34  quilòmetres de recorregut, i que segueix en gran part del seu 
recorregut la vall del riu Ter. 

La carretera ha estat millorada progressivament amb la construcció 
d’algunes variants de traçat en algunes poblacions conflictives i amb la millora 
del ferm en determinats trams i tasques de conservació diverses.

3.1 Descripció de la traça actual 

En aquest apartat es descriu el traçat de l’actual carretera, des de l’inici 
del tram a estudi (Vic), fins al final del tram (Ripoll). Es descriuen els dos sentits 
de la marxa, però està redactat en sentit de punt quilomètric creixent, és a dir 
sentit Vic - Ripoll.    

Actualment la carretera C-17 que s’inicia a Barcelona està condicionada 
com a autovia. És a dir que en aquest tram disposa de calçades separades 
pels dos sentits de la marxa amb dos carrils cadascuna, amb accessos 
controlats i encreuaments a diferent nivell fins passat Vic, concretament fins a 
la bifurcació d’aquesta i de la C-37 (eix Vic – Olot), on s’inicia el terme 
municipal de Les Masies de Voltregà. És a dir doncs, que al agafar la carretera 
a l’alçada de Vic la carretera disposa de dos carrils per sentit i amb calçades 
separades.  

La carretera C-17 a l’alçada de Vic es troba al PK 60+000 Després de 
circular 2 km per la C-17, aquesta es creua amb l'Eix Transversal de Catalunya 
(C-25) a l’alçada de Gurb i les dues carreteres comparteixen calçada durant 
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aproximadament 1,2 km, disposant de 3 carrils per cada sentit de la marxa. 
Després, la C-17, segueix el seu trajecte cap al nord, mentre que la C-25 
segueix cap a l’est, direcció a Girona. Aquí la C-17 passa a tenir dos carrils per 
sentit de circulació fins a la bifurcació d’aquesta amb la C-37, a l’alçada de Les 
Masies de Voltregà, on la C-17 mitjançant un pas superior passa per sobre la 
C-37, entra al municipi de Les Masies de Voltregà i la carretera passa a tenir 
tan sols un carril per sentit de circulació. Després de circular per dues rotondes, 
sovint amb un trànsit superior al que poden absorbir, una que dóna accés a un 
polígon industrial i una altra que dóna accés al municipi, la C-17 passa per una 
ronda que voreja el municipi i que està limitada a una velocitat de 50 km/h. 
Aquesta ronda és molt propera a edificis de caràcter residencial i a una escola 
bressol, per tant, en aquest punt, a part de ser un inconvenient per els 
conductors, també ho és per les famílies que resideixen a la zona o porten els 
seus fills a la citada escola.    

Una vegada deixat enrere Les Masies de Voltregà, la carretera passa 
per el terme d’Orís i deixa a la seva dreta Sant Vicenç de Torelló i Torelló. Al 
pas pel municipi d’Orís la carretera no passa pel centre del poble, sinó per les 
afores, fet que permet circular a la velocitat de via convencional, això sí, amb 
un carril per sentit de circulació i amb encreuaments al mateix nivell. El fet de 
tenir un sol carril per sentit de circulació es perllongarà fins a l’entrada de Ripoll, 
tret de determinats trams on es disposa d’un carril d’avançament en un dels 
dos sentits de la marxa.

El següent poble a travessar és el de Sant Quirze de Besora, deixant a 
la seva esquerre Sora. Antigament es passava per l’interior del municipi, on 
s’havia de passar un encreuament regulat per semàfors. Aquest punt era molt 
conflictiu i setmana rere setmana es formaven cues quilomètriques en aquest 
punt al final del cap de setmana. Això, però, es va solucionar amb l’entrada en 
funcionament de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu l’any 2003, 
mitjançant la qual els vehicles voregen el municipi de Sant Quirze i s’estalvien 
de passar per el citat encreuament.

Després de passar per Sant Quirze, la traça s’endinsa en el terme 
municipal de Montesquiu, on es circula per l’anteriorment citada variant. 
Aquesta carretera no té un traçat molt sinuós, però sí que té el limitant de 
capacitat de tenir un sol carril per sentit de circulació. Montesquiu és l’últim 
municipi pel que transcorre la traça que pertany a la comarca d’Osona, a partir 
d’aquest s’entra a la comarca del Ripollès. 

A continuació, la carretera s’endinsa uns 2 quilòmetres en el terme de 
les Lloses, comarca del Ripollès, per acabar entrant al municipi de Ripoll. A 
l’entrada de Ripoll, la traça circula per un tram on hi ha un polígon industrial i 
algun centre comercial, abans d’arribar a una rotonda que dirigeix el trànsit cap 
a l’interior del municipi o cap a Puigcerdà. L’arribada al municipi de Ripoll és en 
el PK 93+500. La C-17 llavors enfila carretera amunt direcció a Puigcerdà. El 
pas per el municipi de Ripoll es fa per una ronda exterior. Aquesta està 
catalogada com a carretera convencional, és a dir que presenta les limitacions 
de capacitat i de seguretat que això significa. Havent vorejat el municipi de 
Ripoll, la traça de la carretera s’endinsa en el terme municipal de 
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Campdevànol. En aquest municipi la traça passa per una ronda interior, que 
encara està regulada per semàfors. Uns quilòmetres després d’haver superat la 
població de Campdevànol, la carretera entra en terme municipal de Ribes de 
Freser, on passa per l’interior del poble. Un cop surt del nucli urbà, la traça 
agafa una sinuositat molt important per salvar el desnivell en la collada de 
Toses direcció a Puigcerdà. 

Per realitzar tot aquest trajecte de d’aproximadament 34 quilòmetres de 
recorregut es tarda aproximadament uns 30 minuts. Així, la velocitat mitjana de 
circulació per la via és de uns 68 km/h.

3.2 Característiques de la secció transversal 

Actualment la carretera C-17 des del seu inici, a Barcelona, està 
condicionada com a autovia. És a dir que en aquest tram disposa de calçades 
separades pels dos sentits de la marxa amb dos carrils cadascuna, amb 
accessos controlats i encreuaments a diferent nivell fins passat Vic, 
concretament fins a la bifurcació d’aquesta i de la C-37 (eix Vic – Olot), on 
s’inicia el terme municipal de Les Masies de Voltregà. A partir d’aquest punt la 
carretera passa a tenir un carril per sentit i amb una sola calçada. La via està 
catalogada com a carretera convencional, per tant la velocitat de circulació és 
de 80 km/h, tret de determinats punts on es limita la velocitat. En determinats 
trams de la carretera hi ha un tercer carril d’avançament. 

3.3 Seguretat carretera actual 

En aquest apartat es vol analitzar la seguretat que hi ha actualment a la 
carretera. Per fer-ho, s’utilitzen les estadístiques d’accidentalitat 
proporcionades pel Servei Català de Trànsit on es detallen el nombre 
d’accidents amb víctimes segons punt quilomètric i nombre de víctimes i 
gravetat d’aquestes. Les dades facilitades figuren a l’annex de la present 
tesina. Aquestes inclouen el període que va des de l’any 2000 fins a l’any 2007. 
Amb aquesta anàlisi es pretén identificar aquells punts de la carretera que són 
més perillosos pel fet de presentar un elevat nombre d’accidents.  

En la figura 3.3.1 es mostra un gràfic de la cronologia del nombre 
d’accidents que han tingut lloc a la carretera C-17 entre els punts quilomètrics 
60+000 i 94+000.
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Figura 3.3.1 Nombre d’accidents segons any en què van tenir lloc 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Català de Trànsit 

En la figura es pot observar com al primer any del que es tenen dades hi 
va haver 40 accidents, a l’any següent, es va reduir aquesta xifra a la meitat per 
després, al 2002, augmentar fins a 26. A partir d’aquest any hi ha una 
tendència a la baixa fins arribar als 10 accidents l’any 2005. En els anys 2006 i 
2007, en canvi, el nombre d’accidents va ser molt més elevat, arribant fins als 
42 accidents l’any 2006 i 36 accidents l’any 2007. 

S’ha analitzat també els resultats de l’estudi EuroRAP, un programa 
europeu de valoració de carreteres en el qual hi ha participat el Servei Català 
de Trànsit, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el RACC. 
Aquest estudi aplica i adapta la metodologia d’anàlisi dels tres països líders en 
l’estadística de seguretat viària a Europa (Gran Bretanya, Suècia i Holanda). 
L’estudi s’elabora utilitzant les bases de dades oficials d’accidents en un 
període de 3 anys (2004, 2005 i 2006 en aquest cas) i les bases de dades 
oficials d’intensitats de trànsit (IMD). Així doncs, observant el resultat de l’estudi 
es pot determinar que el tram a estudi es classifica amb un risc baix (en una 
escala on hi ha: molt elevat, elevat, moderat, baix i molt baix). Per tant, la 
carretera estudiada no està entre les més perilloses de Catalunya, ni tampoc 
entre les menys perilloses. Segons l’estudi EuroRap, el tram Vic – Ripoll 
tampoc es troba entre els que hi ha més accidentalitat per quilòmetre de 
Catalunya. 

Tenint en compte la gravetat de tots els accidents amb víctimes que han 
tingut lloc en el període que va des de l’any 2000 al 2007, s’elabora la figura
3.3.2.
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Figura 3.3.2. Percentatge de nombre d’accidents segons gravetat 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Català de Trànsit 
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Com es pot observar a la figura, el percentatge que predomina és el dels 
accidents amb ferits lleus, seguit dels accidents amb ferits greus i per últim el 
percentatge de accidents amb morts, que representa un 6% del total dels 
accidents amb víctimes. El nombre total de morts que hi ha hagut en el tram en 
tot el període és de 18, el nombre de ferits greus de 118 i el nombre de ferits 
lleus és de 266 persones. Això significa que del total de les persones 
accidentades que han patit algun tipus de dany el 4,48% s’ha mort, el 29,35% 
han estat ferits greus i el 66,17% restant ha estat ferits lleus.

A continuació, per tal de veure si existeix algun punt que pugui ser 
considerat “punt negre” en el tram, s’analitza el nombre d’accidents segons el 
punt quilomètric on han tingut lloc. D’aquesta anàlisi s’extreu que el PK on han 
tingut lloc més accidents en el període analitzat és el PK 90+000, on han tingut 
lloc exactament 7 accidents. Darrere d’aquest punt, els altres llocs on hi ha 
hagut més accidents són els PK’s 70+000 i 72+000, on han tingut lloc 5 
accidents. A aquests els segueixen els PK’s 60+000, 69+300, 71+000, 82+000 i 
85+300, amb 4 accidents en cadascun d’aquests punts. En les següents 
imatges es mostren dos dels punts més conflictius. En la imatge 3.3.1 es pot 
observar el punt quilomètric 90+000, el més accidentat del període estudiat. 
Com es pot observar, en aquest punt hi ha una corba molt pronunciada.

Imatge 3.3.1 Punt quilomètric amb més accidents (PK 90+000) 
Font: Elaboració pròpia 

Concretament al PK 90+000 hi ha hagut 7 accidents amb un balanç de 
cap mort, un ferit greu i nou ferits lleus. En la imatge 3.3.2 es pot veure un dels 
punts quilomètrics amb més accidentats, és el PK 72+000. 

Imatge 3.3.2 Punt quilomètric 72+000 
Font: Elaboració pròpia 



Proposta de millora del corredor ferroviari Vic – Ripoll  Lluís Verdaguer Bassegoda 

ETSECCPB  22

En aquest punt, a la carretera hi ha un canvi de rasant, on els vehicles 
que venen de Vic, estan en una posició més elevada que els que venen de 
Ripoll. Just abans del canvi de rasant, es permet l’avançament als vehicles que 
circulen en direcció a Vic. Aquesta suma de factors, fa que sigui un punt 
potencialment perillós. En el període estudiat, hi ha hagut 5 accidents en 
aquest punt, amb un balanç de cap mort, un ferit greu i sis ferits lleus.

Observant les dades d’accidentalitat hi ha un fet a destacar. Si s’observa 
aquests punts en els que hi ha una accidentalitat major, es pot veure com en 
cap d’ells i durant el període d’estudi no ha tingut lloc cap accident mortal i el 
nombre de ferits greus és força baix en tots ells. Això, segurament es deu a que 
la gent ja sap de la perillositat d’aquests punts i circula a una velocitat menor, 
tot i això encara tenen lloc accidents amb víctimes. 

Es pot concloure doncs, que la carretera C-17 en el seu tram de Vic a 
Ripoll, és a dir del PK 60+000 al 94+000, no és un tram que pugui ser 
considerat conflictiu dins la xarxa viària catalana, ja que està classificada amb 
un risc baix de que hi hagi accidents segons l’estudi EuroRAP. Destacar però 
que en els últims dos anys hi ha hagut un augment en el nombre d’accidents 
que han tingut lloc en el tram. Tot i això, l’actuació en aquesta carretera per 
temes de seguretat no és un tema urgent. Segurament si s’ha de portar a terme 
algun tipus d’actuació a la carretera sigui més per temes que tenen a veure 
amb la quantitat de vehicles que hi circulen a diari. 

3.4 Punts conflictius 

En aquest apartat s’analitzen les limitacions que presenta la carretera 
actual. Es porta a terme mitjançant l’anàlisi dels punts que s’ha considerat més 
conflictius que presenta la carretera a nivell de circulació i de traçat. És a dir 
aquells que impedeixen una circulació fluida i/o fan reduir la velocitat de 
circulació. Es parla de punts concrets tot i que una de les limitacions més 
importants, però, no és concreta d’un sol punt, sinó que s’estén al llarg de tota 
la traça. Aquesta és el fet que només hi hagi una calçada amb un sol carril per 
sentit de circulació, tret de determinats trams on hi ha carril d’avançament per a 
un o altre sentit de la marxa. Això provoca que la circulació per la carretera no 
sigui fluida i es produeixin retencions més fàcilment, a més, la seguretat de la 
carretera és inferior. A continuació es presenten els diferents punts conflictius 
ordenats segons ordre de punt quilomètric creixent, és a dir en sentit Vic – 
Ripoll.   

3.4.1 Rotonda PK 68+000 

Aquesta rotonda és la primera que es troba en el traçat de Vic a Ripoll. 
Està situada en el punt quilomètric 68+000 i es troba immediatament després 
de superar el pas superior sobre la C-37. Es tracta d’una rotonda construïda 
recentment que dóna accés a una planta de formigó, a una empresa 
d’autodesballestaments i a un polígon industrial de nova construcció, el “centre 
empresarial d’osona”. 
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Amb la construcció d’aquesta rotonda es soluciona la problemàtica que 
generava l’entrar i sortir de la planta dels nombrosos camions que ho feien 
cada hora, disminuint així la perillositat de l’encreuament. També es dota d’un 
millor i més segur accés a un polígon industrial de nova construcció en el que 
es preveu que s’instal·lin nombroses empreses. 

En sentit Ripoll la construcció de la rotonda té una contrapartida molt 
important per la C-17, ja que està situada just després de que la carretera deixi 
de tenir dos carrils i en passi a tenir un. Aquest punt és conflictiu ja que 
diàriament i sobretot a les hores punta s’hi produeixen retencions a causa de 
desplaçaments de mobilitat obligada. A finals de setmana es produeixen cues 
encara més llargues, en aquest cas, no per mobilitat obligada sinó per gent que 
es desplaça a passar el cap de setmana als Pirineus. Aquest últim cas té una 
gran magnitud sobretot en època hivernal.

En sentit Vic, es ve d’un tram on ja hi ha un únic carril per sentit de 
circulació, però tot i així també es formen retencions diàriament, en hores punta 
del migdia i del vespre. En aquest sentit també es formen cues durant el cap de 
setmana, en aquest cas, quan s’acaba el cap de setmana i la gent retorna cap 
a la seva residència habitual. 

En la imatge 3.4.1.1 hi ha una foto de la rotonda esmentada, situada al 
PK 68+000. En aquesta, feta en una hora que no és punta, es veu una 
intensitat de vehicles elevada.  

Imatge 3.4.1.1 Rotonda PK 68+000 
Font: Elaboració pròpia 

Així doncs, aquest punt és un punt que limita de manera important la 
fluïdesa del trànsit en el trajecte des de Vic fins a Ripoll, ja que s’ha de 
disminuir considerablement la velocitat de circulació i possiblement realitzar 
una aturada.

3.4.2 Rotonda de la Gleva 

Rotonda situada al punt quilomètric 69+300. Aquesta rotonda té quatre 
sortides: una primera direcció Manlleu oest per la carretera BV-4608, la segona 
segueix la C-17 direcció Ripoll, la tercera per la carretera BV-4608 direcció 
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Sant Hipòlit de Voltregà i la quarta direcció Vic per la C-17. A la imatge 3.4.2.1
es veu una imatge aèria de la rotonda. 

Imatge 3.4.2.1 Rotonda de la Gleva 
Font: Google maps 

En sentit Ripoll es produeixen retencions, igual com s’ha vist en la 
rotonda anterior, en hores punta i al cap de setmana.

En sentit Vic es formen retencions molt importants a diari en hores 
punta. En aquesta rotonda també es produeixen cues quan s’acaba el cap de 
setmana. En aquest cas es pot parlar que es produeixen cues quilomètriques. 
L’explicació a que hi hagi més cues a la tornada del cap de setmana que a 
l’anada és que l’anada es fa de forma molt més esglaonada i la gent marxa 
quan pot, en canvi a l’hora de fer la tornada, la majoria de gent vol aprofitar fins 
a l’últim moment i per això es produeixen les cues.  

Així doncs, aquesta rotonda és un punt força crític del trajecte de Vic a 
Ripoll, ja que és molt possible que els vehicles que es desplacin hagin de 
realitzar una aturada en aquest punt, per tant, representa un punt molt limitant 
pel què respecte a la fluïdesa del trànsit. A més, segons les dades del Servei 
Català de Trànsit utilitzades en l’apartat 3.3 Seguretat carretera actual 
d’aquesta tesina, aquest punt quilomètric figura entre els que hi ha hagut més 
accidents, ja que en el període que va des de l’any 2000 al 2007 hi ha hagut 4 
accidents.

3.4.3 Creuament avinguda el Despujol 

En el punt quilomètric 70+800 hi ha un creuament al mateix nivell per 
accedir a Sant Hipòlit de Voltregà. En aquest creuament es permet el canvi de 
sentit en la carretera C-17. Aquest punt és conflictiu per si sol per tractar-se 
d’un creuament al mateix nivell a la C-17, amb el volum de trànsit que suporta 
aquesta via diàriament. Aquest creuament, és molt perillós ja que venint de 
Ripoll, abans d’arribar a la intersecció hi ha un canvi de rasant que fa que la 
visibilitat sigui escassa. A més, la velocitat dels vehicles sol ser massa elevada 
perquè es pugui realitzar el creuament de la C-17 en condicions segures. No és 
d’estranyar doncs que un punt molt proper a aquest, concretament el PK 
71+000, sigui dels més perillosos segons dades del Servei Català de Trànsit, ja 
que hi ha hagut un total de 5 accidents en el període que va des de l’any 2000 
al 2007. 
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En la imatge 3.4.3.1 es pot veure una imatge del creuament a nivell 
esmentat.

Imatge 3.4.3.1 Creuament avinguda el Despujol 
Font: Elaboració pròpia 

Una possible solució per aquest creuament seria la realització d’un pas 
inferior o d’un pas superior a la C-17. Per les característiques de la situació, 
segurament la construcció d’un pas inferior seria més factible. Val a dir que per 
als vianants s’ha optat per realitzar un pas inferior. Aquest es va construir amb 
motiu que als diumenges es celebra mercat setmanal en un carrer paral·lel a la 
C-17 i a l’altre costat de la C-17 hi ha el pàrquing idoni per anar al mercat. Així 
doncs, la gent aparcava al pàrquing i travessava caminant la C-17 amb el perill 
que això comportava.

En aquest cas doncs es parla d’un punt que més que limitar la fluïdesa 
del trànsit, com s’ha vist en els dos punts anteriors, és un punt perillós i 
susceptible a que hi hagi accidents, ja que es tracta d’un creuament al mateix 
nivell i amb visibilitat escassa.

3.4.4 Enllaç PK 72+500 

En el punt quilomètric 72+500 es troba un enllaç al mateix nivell que 
presenta un alt nivell de perillositat, ja que hi ha enllaços a ambdós costats de 
la carretera. En aquest punt, quan un cotxe provinent de la C-17 ha de trencar 
a l’esquerra, es produeixen retencions perquè no existeix un carril habilitat en el 
centre de la calçada per poder esperar fins que es pugui realitzar l’acció. A 
més, la incorporació de camions des dels dos costats de la carretera és una 
pràctica habitual i pel fet de trobar-se en aquest punt, després d’una corba 
tancada, fa que sigui un punt perillós. En la imatge 3.4.4.1 es pot veure l’enllaç 
esmentat.
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Imatge 3.4.4.1 Enllaç PK 72+500 
Font: Elaboració pròpia 

Aquest enllaç doncs té dos factors que influeixen en la qualitat de la 
circulació per la C-17. Per una banda fa que disminueixi la fluïdesa del trànsit, 
ja que quan hi ha cotxes que realitzen el gir a l’esquerra es produeixen 
aturades. Per altra banda també influeix en la perillositat en la C-17 perquè es 
tracta d’un creuament al mateix nivell i amb poca visibilitat. En aquest PK, 
segons dades del Servei Català de Trànsit, hi han tingut lloc concretament 3 
accidents amb víctimes en el període que va des de l’any 2000 al 2007. 

3.4.5 Enllaç PK 73+700 

En el punt quilomètric 73+700, es troba un enllaç on sovint hi ha 
problemes. Aquest enllaç permet l’accés a la companyia La Farga Lacambra, 
on diàriament entren i surten camions tràilers, i l’accés a Les Masies de 
Voltregà. Aquest creuament es troba en un punt baix, és a dir que tant si vens 
de Vic com de Ripoll, abans del creuament hi ha una baixada, fet pel qual la 
velocitat de circulació en aquest punt acostuma a ser massa elevada. 

Aquest creuament afecta a la carretera C-17 perquè els vehicles, en 
apropar-se a aquest punt, han de reduir la velocitat de la marxa i sovint, quan 
algun vehicle vol fer l’acció de trencar cap a la seva esquerra, es produeixen 
retencions a la carretera. En la imatge 3.4.5.1 es veu l’enllaç citat. 

Imatge 3.4.5.1 Enllaç PK 73+700 
Font: Elaboració pròpia 
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Així doncs, aquest enllaç té dos punts negatius sobre la carretera C-17. 
Per una banda perquè influeix sobre la fluïdesa del trànsit, i per l’altra, perquè 
és un punt perillós susceptible que hi hagin accidents i on normalment n’hi ha.

3.4.6 Primera rotonda Ripoll 

Al aproximar-se a l’entrada de Ripoll, els vehicles, en el punt quilomètric 
93+200 es troben amb una rotonda. En aquest tram on està situada la rotonda, 
la carretera C-17 a un costat de la via hi ha una zona comercial i a l’altre una 
zona residencial. Així en aquest tram la carretera C-17 té unes característiques 
semblants a una travessera urbana. A la imatge 3.4.6.1 es pot veure la citada 
rotonda.

Imatge 3.4.6.1 Rotonda PK 93+200 
Font: Elaboració pròpia 

El fet que hi hagi una rotonda en aquest punt provoca que la fluïdesa del 
trànsit es vegi reduïda, ja que en molts casos s’hauran d’aturar els vehicles. 
Així, aquesta rotonda afecta en el temps de viatge dels vehicles. El fet que la 
rotonda estigui situada en un entorn on la carretera està més condicionada com 
a travessera urbana fa que la rotonda no afecti tan decisivament sobre el temps 
de viatge com si la rotonda fos enmig de la carretera convencional.

3.4.7 Segona rotonda Ripoll 

A l’entrada del municipi de Ripoll, al punt quilomètric 93+500, hi ha una 
segona rotonda. Aquesta permet l’accés al municipi de Ripoll per dos carrers 
diferents, o passar per una ronda exterior al municipi en direcció Campdevànol i 
Puigcerdà. A la imatge 3.4.7.1 es pot veure una fotografia de la citada rotonda.
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Imatge 3.4.7.1 Rotonda PK 93+500 
Font: Elaboració pròpia 

En aquesta rotonda acostuma a haver-hi un elevat nombre de vehicles 
circulant-hi i possiblement els vehicles que hi passen realitzen una aturada. Així 
doncs, la rotonda representa un obstacle per la fluïdesa del trànsit, ja que s’ha 
de reduir la velocitat de circulació. Al igual com en la rotonda anterior, el fet que 
aquesta estigui en un enclavament on la carretera C-17 té unes 
característiques similars a una travessera urbana fa que no afecti molt al temps 
total de viatge. 

3.5 Obres de millora efectuades 

Les obres de conservació i millora que al llarg del temps i més 
concretament els darrers anys s’han executat en el tram de la carretera C-17 
estudiat són diverses. Bàsicament la majoria de les actuacions han estat de 
reforç del ferm i tasques de manteniment per tal de mitigar el desgast normal 
que pateix qualsevol carretera.  

No totes , però, han estat del mateix estil. Hi ha una obra que destaca 
per sobre de les altres, es tracta de la variant de Sant Quirze de Besora i 
Montesquiu. Antigament la carretera C-17 passava per l’interior d’aquests dos 
municipis. El punt més conflictiu es trobava en la població de Sant Quirze de 
Besora, ja que al pas de la C-17 per l’interior del municipi hi havia dues cruïlles 
amb semàfors on habitualment es formaven cues per l’elevat nombre de 
vehicles que passaven, tant en dies laborables com en cap de setmana. Quan 
més cues es formaven, però, era els caps de setmana, sobretot en temporada 
d’hivern, que es formaven cues quilomètriques en aquest punt. A Montesquiu 
també passava el mateix, però la situació no era tan crítica.

Així doncs, s’actuà en aquest punt que es considerava el més crític de la 
carretera i que realment ho era per el tema de fluïdesa de trànsit. Les obres van 
tenir lloc entre el desembre de 2001 i l’octubre de 2003. Amb la posada en 
servei de la variant es va aconseguir una millora de la qualitat del servei i de la 
seguretat viària pels conductors, a més d’una millora de la qualitat de vida pels 
habitants d’ambdues poblacions. La inversió total de la Generalitat en aquesta 
obra va ser de 30,05 milions d’euros. La variant té 4,949 km de longitud, 2 
túnels i 3 enllaços. Destacar de l’actuació que ja es va fer tenint en ment l’eix 
Vic - Ripoll. Això explica que tot i que la variant té una calçada amb dos carrils, i 
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80 km/h de velocitat específica, es tingués en compte la possibilitat de 
desdoblament futura i per practicar el desdoblament en aquest tram algunes 
obres estructurals ja estan preparades. 

Altres actuacions que s’han portat a terme en la carretera són de tipus 
de manteniment. Exemples d’aquestes actuacions són per exemple el projecte 
“Reforç del ferm i obres complementàries a la carretera C-17, PK 73+735 al 
76+409”, amb un pressupost d’execució per contracte de 621.377,90 € i el 
projecte “Reforçament de la carretera C-17, variant de Ripoll” amb un 
pressupost d’execució per contracte de 473.845,89 €. I com aquestes moltes 
altres actuacions. 

3.6 Possibilitats actuals de la carretera 

Actualment la carretera C-17 està condicionada com a autovia de 
Barcelona a Vic i fins aproximadament el terme municipal de Les Masies de 
Voltregà a on passa a tenir un carril per sentit de circulació. A partir d’aquest 
punt, la circulació perd força fluïdesa, ja que com s’ha vist es succeeixen 
rotondes, rondes exteriors de municipis, i el més important, que hi ha un sol 
carril per sentit de circulació dificultant i fent més perillosa qualsevol maniobra 
d’avançament.  

El corredor Vic – Ripoll és la principal via de comunicació entre les 
comarques d’Osona i el Ripollès. Com a tal doncs, ha de presentar unes 
condicions de circulació òptimes per el gran nombre de persones i mercaderies 
que es mouen a diari entre les dues comarques i també que estan de pas.

La velocitat mitjana de circulació entre els municipis de Vic i Ripoll està a 
l’entorn dels 68 km/h. Aquesta velocitat és força baixa tenint en compte la 
importància del corredor. També s’ha observat que la seguretat de la carretera 
és un factor a millorar, però no és un factor cabdal a l’hora de decidir actuar 
sobre aquest corredor o no, ja que no és una carretera que tingui un alt risc 
d’accidentalitat. Un dels factors que sí que és determinant és el fet que en la 
carretera actual tan sols hi hagi un carril per sentit de circulació.

Amb la situació actual doncs, com es pot extreure de la lectura dels 
apartats anteriors, el tram a estudi és susceptible de millora per tal de poder 
“acostar” les dues comarques. Sobretot és susceptible de millora el tema de la 
capacitat, ja que aquesta es veu limitada pel fet de tan sols tenir un carril per 
sentit de circulació.

3.7 Oferta modes de transport col·lectiu 

Actualment la oferta de transport públic col·lectiu en el corredor a estudi 
és força limitada. En aquest apartat es vol estudiar quines opcions hi ha de 
realitzar el trajecte des de Vic fins a Ripoll i viceversa amb transport públic 
col·lectiu. En aquest apartat no s’analitza la opció de realitzar el trajecte en 
ferrocarril, ja que s’analitzarà més endavant en un apartat més detallat.
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Observant el transport mitjançant autobús es pot veure que entre Vic i 
Ripoll es pot realitzar el trajecte dues vegades al dia i només de dilluns a 
divendres. La primera és des de Ripoll fins a Vic i l’autobús passa per Ripoll a 
les 7:00 del matí i arriba a Vic a les 7:35 (aturant-se prèviament a La Farga de 
Bebié, Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Les Masies de Voltregà, Carretera 
de Sant Hipòlit i La Gleva). La segona és en sentit Vic Ripoll i l’autobús 
esmentat prové de Barcelona, realitza la seva parada a Vic a les 20:15 i arriba 
a Ripoll a les 20:50 (aturant-se prèviament a la Gleva, carretera Sant Hipòlit, les 
Masies de Voltregà, Sant Quirze de Besora, Montesquiu i la Farga de Bebié). 
Amb aquests horaris en què hi ha un sol trajecte per sentit de circulació i per 
dia és difícil captar usuaris de vehicle privat i tenir una alta demanda en aquest 
corredor. Per desplaçaments de mobilitat obligada només es podria utilitzar en 
el cas de treballar a Vic i viure a Ripoll.

Per tant, la oferta de transport col·lectiu de persones, a excepció del 
corredor ferroviari, és molt limitada i és complicat que algú pugui utilitzar aquest 
mitjà de transport per a les seves necessitats de mobilitat obligada.  




