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L’actuació més important que desenvolupa el 
Govern de la Generalitat a la xarxa viària entra 
en servei. L’Eix Transversal, de 153 quilòmetres 
de via desdoblada, vertebra de manera eficient 
i segura les comunicacions en carretera entre la 
plana de Lleida, les comarques centrals i Girona.  
Les obres han comptat amb una inversió de 
752,4 milions d’euros i s’han executat mitjançant 
una concessió d’obra pública adjudicada a 
Cedinsa Concessionària, que inclou la gestió i el 
manteniment de la via per un període de 33 anys.

Posada en servei:

Desdoblament de 
l’Eix Transversal 
(C-25)

Aquest fulletó està imprès en paper de fibra verge, 
procedent de boscos gestionats de manera sostenible.

• Carretera: C25. Eix Transversal (xarxa bàsica, titularitat de la Generalitat de Catalunya)

• Municipis: Cervera, Les Oluges, Estaràs, Sant Ramon, Castellfollit de Riubregós, Pujalt, Calonge de Segarra, Sant Pere 
Sallavinera, Els Prats de Rei, Aguilar de Segarra, Rajadell, Fonollosa, Manresa, Sant Fruitós de Bages, Sallent, Artés, 
Avinyó, Santa Maria d’Oló, Muntanyola, Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer, Gurb, Vic, Folgueroles, 
Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Espinelves, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma 
de Farners, Brunyola, Vilobí d’Onyar, Caldes de Malavella

• Longitud del traçat: 153 km

• Inversió obra executada: 752,4 MEUR

• Empresa concessionària: Cedinsa

• Empreses constructores: Acsa, Rubau, UTE Copisa-Comsa, UTE FCC-Copcisa, Copisa, Copcisa, FCC, Comsa

• Direcció d’Obra: Cedinsa (Tram 1. Albert Guillén, Tram 2. Marc Solé, Tram 3. Beatriz Domingo)

• Coordinació de Seguretat i Salut: Tram 1. SGS - Tram 2. SGS - Tram 3. SGS

• Assistència Ambiental: Tram 1. Entorn - Tram 2. EGAM - Tram 3. EGAM

• Control de Qualitat: Tram 1. Boma - Tram 2. Eptisa, Boma - Tram 3. Cecam, Applus i Eptisa

• Contrast de control de qualitat (per a Cedinsa): Tram 1. GCQ – Tram 2. GCQ – Tram 3. GCQ

• Contrast de control de qualitat (per a Infraestructures.cat): Tram 1. Paymacotas - Tram 2. Instituto de 
Auscultación Estructural y Medio Ambiente - Tram 3. Paymacotas

• Unitat d’avaluació i seguiment projecte i obra (UASPO): Tram 1. Paymacotas & Cetres Enginyers UTE - Tram 2. Técnica 
y Proyectos & Consultor de Ingeniería Civil UTE - Tram 3. Euroestudios & Ingeniería y Economía del Transporte UTE

Tram 1. Cervera – Manresa • Tram 2. Manresa – Gurb • Tram 3. Gurb – Riudellots de la Selva



Una infraestructura 
clau per a Catalunya
L’actuació ha consistit en el desdoblament de la carretera existent per tal de 
formar una autovia de dos carrils de circulació per cada sentit. S’han desdoblat 
142,8 quilòmetres de carretera i s’ha construït un nou tram de 2 quilòmetres 
d’autovia (des de l’AP-7, fins a connectar amb l’A-2 a Caldes de Malavella). Les 
obres també han comportat la millora i adequació dels trams que ja tenien quatre 
carrils, que corresponen al tram de Cervera-Les Oluges, i a les circumval·lacions 
de Manresa i de Vic.

• Millora el nivell de servei, la fluïdesa i la seguretat viària
• Potencia les connexions intercomarcals i les de llarg recorregut
• Fomenta l’equilibri territorial
• Afavoreix el desenvolupament econòmic a les comarques de l’interior

153 quilòmetres de nova autovia

Integració  
en l’entorn
En el disseny i execució del 
desdoblament s’ha tingut 
una cura especial en la seva 
integració en l’entorn. S’han 
implantat passos de fauna per 
minimitzar l’efecte barrera, s’han 
instal·lat apantallaments antisoroll 
i paviment fonoreductor per 
disminuir l’impacte acústic, i s’han 
tractat els talussos per tal d’evitar 
l’erosió i garantir la integració 
paisatgística de la carretera amb 
l’entorn.

Un eix viari que connecta 
la Segarra, l’Anoia, el 
Bages, Osona i la Selva

Tram  Cervera – Manresa
Entre Cervera i les Oluges, la C-25 ja 
estava desdoblada. A partir d’aquest 
punt, el traçat de la nova calçada 
segueix el de la carretera existent, 
tret d’un punt on s’efectua una pe-
tita variant al terme de Rajadell, per 
poder preservar unes restes arqueo-
lògiques. Els enllaços existents s’han 
adaptat al desdoblament.

Tram Manresa – Vic
El traçat segueix la carretera exis-
tent, que s’eixampla alternativament 
a un costat o un altre. Cal destacar 
la construcció d’un nou túnel a la 
zona de la Fontfreda, de 668 m de 
longitud, i els viaductes de la riera 
Gavarresa, de Pere Riera, Pla del 
Roure i Sant Bartomeu. Els trams de 
circumval·lació de Manresa i Vic ja 
tenien característiques d’autovia. Els 
enllaços s’han adaptat a l’ampliació 
de la calçada.

Tram Vic – Caldes de Malavella
La complicada orografia ha com-
portat la construcció de túnels 
i túnels artificials. Fins a l’AP-7, 
s’ha aprofitat la carretera existent. 
S’han adaptat els enllaços que hi 
havia, tret de l’enllaç de Sant Hilari 
Sacalm, on s’ha remodelat el ramal 
de sortida de l’autovia provinent de 
Vic. Cal remarcar el túnel de Joa-
net, amb una longitud de 1.440 m, 
i els viaductes d’Osormort i de les 
Fosses, duplicacions de les estruc-
tures existents.

2. TrAM MAnrEsA-VIC

 
Inici de les obres: octubre 2010

46 km
13 enllaços

12 viaductes

5 túnels

1. TrAM CErVErA-MAnrEsA

 
Inici de les obres: octubre 2010

49,6 km
13 enllaços

20 viaductes

3. TrAM VIC-CALDEs DE MALAVELLA

 
Inici de les obres: agost 2010

57,4 km
14 enllaços

18 viaductes

12 túnels
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