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Consulta en directe l'estat del trànsit
en l'operació sortida de Sant Joan
Circulació complicada en diverses vies catalanes

Operació sortida per Sant Joan. | Trànsit

Més de 374.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 12 del migdia
d'aquest dissabte, segons informa el Servei Català de Trànsit. Representen un 73% dels vehicles
previstos per a aquesta operació sortida emmarcada en el pont de Sant Joan, i es calcula que
sortiran fins a 510.000 vehicles des de divendres fins aquest dissabte a les 15 h.
De moment les principals retencions s'han registrat a l'AP-7, amb cues de fins a 13 km entre la
Roca del Vallès i Mollet en direcció Girona i de 10 km en sentit sud cap a Martorell. També hi ha
retencions a l'enllaç entre la C-35 i la C-65 a Llagostera, amb 8,50 km de cues, i a la C-32 a
Malgrat de Mar, amb cues de 7 km, entre altres punts.

? A la C-32 hi trobareu 15km de trànsit lent amb retencions entre Alella i Mataró en sentit nord.
pic.twitter.com/y6QjfZB4zn (https://t.co/y6QjfZB4zn)
? Trànsit (@transit) 22 de junio de 2019
(https://twitter.com/transit/status/1142382637794942976?ref_src=twsrc%5Etfw)
A l'N-II hi ha 4 km de retencions a Cabrera de Mar i 5 km de molta intensitat a Vidreres, sempre
en sentit Nord.
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Cal recordar que està previst que la gran part dels desplaçaments d'aquests es produeixin cap a
cap al litoral català, a la Costa Brava i la Costa Daurada.
On puc consultar trànsit?
Des d'aquests tres enllaços pots estar al dia de tot el que passa a les carreteres catalanes:
- Podeu consultar en aquest enllaç
http://mct.gencat.cat/
(
) , en directe, l'estat del trànsit a les
carreteres catalanes.
- Pots seguir aquí, en directe, les principals incidències a les carreteres d'arreu del país
(http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml) .
- I aquí pots veure, a través de les càmeres de trànsit, l'estat de les vies.
(https://www.naciodigital.cat/estatdeltransit)
900 controls dels Mossos
Els Mossos d'Esquadra faran uns 900 controls d'alcoholèmia, drogues, motos, distraccions,
transport de pirotècnia, velocitat i seguretat passiva, 52 dels quals seran d'alcohol i drogues
durant la nit de la revetlla.
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