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5 Millores que s’aplicaran a la carretera 

Davant la situació en què es troba el corredor Vic – Ripoll, l’administració 
decideix actuar sobre el corredor viari, amb el què es denomina com a Eix 
Centelles – Vic – Ripoll. Aquest projecte s’emmarca dins el Pla d’autovies de 
Catalunya que està desplegant el Govern de Catalunya amb l’objectiu 
d’impulsar de manera decisiva i global la construcció de grans eixos viaris. 
Actualment, la Generalitat de Catalunya està donant un impuls decidit a la 
formació de grans eixos viaris, amb l’objectiu de millorar les comunicacions, la 
seguretat i la fluïdesa del trànsit i de contribuir al desenvolupament equilibrat 
del país (DPTOP, 2006).

Com ja s’ha vist en l’anàlisi de l’estat actual de la carretera, aquesta ja es 
troba desdoblada fins a l’alçada de Les Masies de Voltregà, i amb l’objectiu de 
millorar les comunicacions entre els Pirineus, Ripoll, Osona i l’àrea 
metropolitana de Barcelona, la Generalitat ha previst desdoblar el tram de la C-
17 des de Les Masies de Voltregà fins a Ripoll.

L’actuació que es portarà a terme es farà en règim de concessió. La 
concessió comprèn l’explotació de l’eix Centelles – Vic – Ripoll, des de l’enllaç 
de Centelles, així com la construcció del desdoblament entre Les Masies de 
Voltregà i Ripoll. Aquesta actuació afecta a un tram major al que s’estudia en 
aquest treball, però es tindrà en compte l’actuació que es porti a terme dins els 
límits de l’estudi, és a dir el desdoblament de la C-17 des de Les Masies de 
Voltregà a Ripoll.

5.1 Nou traçat 

L’actuació que es portarà a terme es pot subdividir en tres trams. El 
primer és la variant de Les Masies de Voltregà, d’aproximadament 8 
quilòmetres de longitud, el segon és un tram que enllaça la variant de Les 
Masies de Voltregà amb la Variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu fins 
a l’enllaç amb la BV-4655 i té 9,7 quilòmetres de longitud i el tercer i últim tram 
correspon al tram que va des de l’enllaç amb la BV-4655 fins a l’entrada de 
Ripoll i té aproximadament 9 quilòmetres. 

El primer d’aquests 3 trams doncs, és la variant de Les Masies de 
Voltregà. Actualment la carretera C-17 circula molt propera al municipi a través 
d’una ronda exterior i hi ha dues rotondes. És per aquest motiu que en aquest 
punt de la traça es porta a terme una variant, per allunyar el trànsit de la 
població i permetre als cotxes que circulen per la C-17 una circulació més 
fluida. L’inici de la variant és en el terme municipal de Manlleu, a l’enllaç entre 
la C-17 (PK 67+400) actual i la C-37 (en el PK 148+160) (eix Vic-Olot). 
Actualment la C-17 mitjançant un pas superior es bifurca de la C-37 i es dirigeix 
al poble de Les Masies de Voltregà, passant de tenir 2 carrils per sentit de 
circulació a tan sols un. Amb la construcció de la nova variant, la C-17 no 
utilitza aquest pas superior, sinó que segueix juntament amb la C-37, que es 
desdobla en aquest tram pel costat oest de l’actual carretera. En el PK 1+000 
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de la variant, es produeix la bifurcació de les dues carreteres, ampliant el 
nombre de carrils a 3.

En el punt on es bifurquen la C-17 i la C-37 hi ha l’enllaç de Manlleu amb 
la carretera BV-4608 de la Gleva a Manlleu. A partir d’aquest punt, la nova 
traça transcorre en variant travessant el Pla de Ca l’Escolà, per després tot 
vorejant una zona boscosa creuar el refugi de fauna salvatge de Can 
Espadamala de Dalt i el riu Ter. El creuament del riu Ter es porta a terme en el 
PK 3+400 i es realitzarà mitjançant un viaducte de 291,5 metres de longitud, 
que preserva el refugi de fauna salvatge abans esmentat. Després del viaducte 
es travessa la granja el Despujol i es creua per camps de conreu per acabar 
posant-se paral·lela a la carretera C-17 actual, en el PK 4+750 de la variant, on 
hi ha l’enllaç de Sant Hipòlit de Voltregà. Passat l’enllaç, la traça segueix cap al 
nord sortejant les edificacions i granges existents. Al PK 6+550 la traça creua la 
riera de Vinyoles mitjançant un viaducte de 77 metres de longitud. Passada la 
riera, la traça segueix en direcció al nord i al PK 8+087 es fa l’enllaç de Torelló 
que uneix la C-17 amb la BV-5225. Aquest tram està previst que s’hi pugui 
circular a finals de juny de l’any 2008.

El segon tram, és un tram d’enllaç entre dues variants i un tram de 
variant. Aquest tram enllaça la variant de Les Masies de Voltregà i la variant de 
Sant Quirze de Besora i Montesquiu. El tram va des de Les Masies de Voltregà 
fins a l’enllaç amb la BV-4655. L’actual carretera segueix l’itinerari sud-nord que 
marca la vall del riu Ter, travessant els termes municipals de Les Masies de 
Voltregà, Orís, Sant Vicenç de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sora i 
Montesquiu. En aquest tram, de 9,7 quilòmetres de longitud, es manté la 
plataforma actual de la carretera, utilitzant la carretera actual com a una 
calçada del desdoblament. Degut als condicionants de traçat, l’aprofitament de 
la carretera actual es realitza per el marge dret i l’esquerre segons sigui més 
convenient.

El traçat comença duplicant la carretera actual per la dreta fins al PK 
0+900, de la variant, on es realitza una millora de la corba a esquerres per 
augmentar-ne el radi. En el PK 0+550 hi ha un pas superior, l’enllaç de Torelló 
Can Branques, que actualment només permet els moviments d’entrada i sortida 
en direcció a Ripoll i es modifica perquè es puguin realitzar aquests moviments 
en direcció a Vic. Entre el PK 0+800 i 1+300 es disposa d’una corba a 
esquerres de radi 280 m seguida d’una corba a dretes de radi 300 m. En 
aquest tram es realitza una transició per disposar el desdoblament a l’esquerra. 
En el PK 2+200 es troba l’enllaç de Borgonyà que permet l’accés a Sant Vicenç 
de Torelló. En els accessos a La Mambla s’amplia el pas inferior existent al 
costat del canal i es construeix un nou pas sobre el canal. Una vegada passat 
l’accés a La Mambla i amb una corba a esquerres de radi 575 m es creua el riu 
Ter per dues vegades amb dos viaductes de 79 i 78 m respectivament. Entre 
els dos viaductes hi ha els accessos a L’Espona. Després del segon viaducte hi 
ha els accessos a Can Bajalou, en aquest tram de la carretera, la nova traça 
augmenta el radi de la corba i es desplaça una mica a l’esquerra de l’actual.

En el PK 5+500 es construeix el túnel de Sant Quirze, aquest, de 262 m 
de longitud es disposa a la dreta del traçat actual. A la sortida del túnel hi ha 
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l’enllaç de Sant Quirze. A continuació, mitjançant una corba d’esquerres de 
radis successius de 700 m i 450 m s’arriba al PK 6+850 on hi ha l’enllaç amb la 
carretera BP-4654. Aquest enllaç es troba dins la variant de Sant Quirze de 
Besora i Montesquiu, inaugurada l’any 2003. Aquesta variant ja es va fer 
pensant en el futur desdoblament i és per això que per realitzar aquest enllaç, 
l’actuació a portar a terme serà menor. Des de l’enllaç esmentat i fins al PK 
9+700, es realitza el desdoblament de la carretera per el costat esquerra de 
l’actual en sentit Ripoll. A l’alçada de Montesquiu actualment hi ha els túnels de 
Ginestet i de Les Codines, un després de l’altre. Així, es preveu la construcció 
de dos túnels paral·lels als existents i que seran utilitzats per la calçada en 
sentit Barcelona. La longitud dels túnels serà d’aproximadament 228 i 327 m 
respectivament. Una vegada s’abandona el segon túnel hi ha l’enllaç amb la 
BV-4655, final del segon tram.

El tercer i últim tram és el tram que va des de l’enllaç amb la BV-4655 
fins a l’entrada de Ripoll. L’actual carretera C-17 segueix l’itinerari sud-nord que 
marca la vall del riu Ter, travessant els termes municipals de Montesquiu, Les 
Llosses i Ripoll. En aquest tram, de 9 quilòmetres de longitud, en la major part 
d’aquest, s’ha aprofitat la calçada existent per el sentit Ripoll i s’ha plantejat la 
construcció d’una nova plataforma per el sentit Vic.  

La calçada sentit Ripoll comença aprofitant l’estructura existent sobre 
l’enllaç BV-4655 i es construeix un nou ramal d’entrada sentit Ripoll. A partir 
d’aquí, la calçada aprofita el traçat de la C-17 actual, amb l’ampliació de vorals i 
petits ajustos dels radis en planta que suposen, en alguns casos, excavacions 
en desmunt. Fins arribar al PK 11+000, el traçat discorre encaixat entre el riu 
Ter i la muntanya. Pel què fa al sentit Vic, comença amb una nova estructura 
sobre l’enllaç BV-4655, i cal tornar a definir el traçat del ramal d’entrada i 
construir un nou ramal de sortida. Després de l’enllaç esmentat, per al sentit 
Vic, es construeix el túnel de Montesquiu de 670 m de longitud.

Entre el PK 11+200 i el PK 11+700 es troba el túnel existent del Turó de 
la Farga, a la sortida del qual hi ha l’enllaç de La Farga de Bebié. El túnel actual 
s’aprofita per al sentit Ripoll i es construeix un túnel nou per al sentit Vic de 420 
m de longitud. Entre el PK 12+000 i 12+400 la plataforma és nova i en desmunt 
per al sentit Ripoll, amb un radi de 260 m, i fins al PK 12+800, el traçat torna a 
ser adossat encaixat entre el riu Ter i la muntanya. Per al sentit Vic, entre el PK 
11+920 i el PK 12+475 es preveu la construcció del túnel de Bellavista, a la 
sortida del qual es construiran dos viaductes sobre el Ter, paral·lels als 
existents i que seran utilitzats per al sentit Ripoll, separats per una zona amb 
traçat en trinxera i, superat el segon viaducte, la plataforma dels dos sentit de 
circulació s’uneix a l’altura del PK 12+850. 

Des del PK 14+300, la calçada per al sentit Vic es separa de la calçada 
sentit Ripoll i entra al túnel nou de Terradelles, de 657 m de longitud i paral·lel a 
l’existent, utilitzat en el sentit Ripoll. A la sortida del túnel de Terradelles les 
calçades per als dos sentits agafen uns traçats molt diferents. Per una banda, 
en la calçada sentit Ripoll, el traçat discorre en planta per la calçada actual fins 
l’accés a la Depuradora de Ripoll (PK 15+200). Aquest enllaç dóna accés a la 
depuradora situada a la dreta de la traça entre als PK 15+500 i 15+700. A més, 
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l’accés dóna lloc a la creació d’una via col·lectora fins a la rotonda d’enllaç amb 
la C-26. La via col·lectora circula paral·lela en tota la longitud a la C-17, a 
excepció de l’últim tram on es milloren els radis per a la velocitat de 80 km/h. 
Pel què fa al sentit Vic, una vegada superat el túnel de Terradelles, el traçat 
s’endinsa en un nou túnel d’aproximadament 880 m de longitud. A uns dos-
cents metres de la boca costat Ripoll, la calçada es torna a unir amb la del 
sentit contrari i acaba amb una sola plataforma fins a la rotonda d’enllaç amb la 
C-26. A l’enllaç amb la C-26 es construeix una rotonda a nivell i uns 650 metres 
més endavant se’n construeix una altra. A més, també es manté una rotonda 
actual situada uns 350 metres abans del final de l’actuació. L’actuació que es 
porta a terme conclou concretament a la rotonda que hi ha a l’entrada de Ripoll, 
a l’inici de la variant de Ripoll que condueix a Puigcerdà. 

5.2 Característiques de la infraestructura 

La carretera C-17 pertany a la xarxa bàsica primària i es projecta com 
una via preferent de dues calçades de dos carrils de 3,5 metres cadascuna i 
amb una mitjana de 3 metres d’ample. Els encreuaments es realitzen a diferent 
nivell i amb accessos controlats. La velocitat de projecte és de 80 km/h. A la 
imatge 5.2.1 es pot observar una semi secció transversal tipus de la nova 
infraestructura.

Imatge 5.2.1 Semi secció transversal de la nova infraestructura 
Font: Elaboració pròpia  

5.3 Influència sobre la seguretat 

Una de les característiques de la carretera que s’ha de veure modificada 
amb la nova actuació és la seguretat que presenta la carretera. El fet de 
condicionar la C-17 com a autovia, és a dir amb dos carrils per sentit de 
circulació i amb dues calçades separades per una mitjana, ha de repercutir 
directament sobre la seguretat de la carretera. 

El fet de condicionar la carretera com a autovia té dues conseqüències 
contraposades sobre la seguretat. Per una banda, s’augmenta la velocitat de 
circulació en la carretera, el què significa que els accidents que tinguin lloc 
seran a una velocitat major, per tant segurament tindran una gravetat major. 
Per altra banda, però, es separa els dos sentits de la marxa mitjançant una 
mitjana. Amb això s’evita que tinguin lloc col·lisions de tipus frontal, que solen 
tenir conseqüències catastròfiques. Amb la renovació de la carretera també es 
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milloren significativament els sistemes de seguretat i per tant, al haver-hi un 
accident, es redueix la gravetat del mateix.

El condicionament de la C-17 com a autovia també permetrà que la 
capacitat de la via sigui major i hi hagi una major fluïdesa del trànsit. Així doncs, 
el desdoblament de la carretera farà que aquesta esdevingui més segura.

5.4 Escenari futur 

Amb aquestes millores descrites és evident que la circulació de Vic a 
Ripoll guanyarà en molts sentits. Per una banda, la carretera C-17 veurà 
augmentada la seva capacitat de forma considerable al passar de tenir tan sols 
un carril a tenir-ne dos a més de guanyar en fluïdesa del trànsit. A l’hora de 
portar a terme el desdoblament s’eliminen del traçat aquells punts més 
conflictius de manera que la circulació és més còmode i segura i a la vegada 
permet realitzar el trajecte en un temps menor, per tant “acosta” els dos 
municipis. També es millorarà la seguretat, ja que en tot el tram hi haurà dues 
calçades separades per una mitjana. Amb les actuacions que es portaran a 
terme doncs, es millorarà molt fins a Ripoll i és evident que es realitzarà 
l’acostament de les dues comarques. 

El desdoblament de la C-17 entre Centelles i Ripoll, però, presenta una 
limitació que el seu mateix nom indica. Aquesta, és que el desdoblament es 
construeix tan sols fins a Ripoll, és a dir que el tram de Ripoll fins a Puigcerdà i 
la frontera francesa seguirà igual com està actualment. Un cop s’han superat 
els municipis de Ripoll, Campdevànol i més endavant, Ribes de Freser, la C-17 
enfila el camí cap a Toses i la Molina mitjançant la collada de Toses. El traçat 
de la collada de Toses presenta una sinuositat molt elevada, ja que la carretera 
està construïda resseguint el perfil de la muntanya. Així, els usuaris que vagin 
fins a Puigcerdà, passaran de tenir dos carrils per sentit de circulació, fins a 
Ripoll, a tenir-ne tan sols un. A més d’haver de passar per l’interior dels 
municipis de Campdevànol i Ribes de Freser. Fa molts anys que des de les 
comarques del Ripollès i de la Cerdanya, es reclama la construcció del túnel de 
Toses. Així, una vegada s’hagi fet el desdoblament fins a Ripoll, aquestes 
reivindicacions poden començar a veure la llum, ja que si el desdoblament s’ha 
fet fins a Ripoll, el pas següent és millorar el tram fins a Puigcerdà. Amb la 
construcció del túnel de Toses, el qual es podria projectar per a ferrocarril i 
carretera, suposaria una gran millora pel què fa a la comunicació de la 
Cerdanya. 

El desdoblament però suposa una gran millora per les comunicacions 
entre els municipis de Vic i Ripoll i tots els que hi passa la traça. Actualment la 
majoria dels desplaçaments entre els municipis citats es realitzen amb vehicle 
privat a través del corredor viari. Amb la construcció del desdoblament 
l’administració potencia encara més l’ús del vehicle privat i no es fa res en el 
corredor ferroviari potenciant així la disminució de quota de transport que té el 
ferrocarril i desafavorint el transport sostenible. Amb aquest escenari futur s’han 
de portar a terme mesures per tal de millorar el servei ofert en el corredor 
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ferroviari i així posar-lo en competència real amb el vehicle privat per tal 
d’afavorir el transport sostenible.




