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                                                                                        Nota de premsa  
                                                                05/02/2012 

 
BBaallaannçç  ddee  lleess  iinncciiddèènncciieess  mmééss  ddeessttaaccaaddeess  

ddeell  33  aall  55  ddee  ffeebbrreerr  
 
 

• Cap de setmana complicat per les incidències viàries causades per 
la neu i el gel, especialment la tarda de diumenge 

• La restricció d’entrada de camions de la Frontera cap a França 
s’allargarà fins les 12 de la nit d’avui diumenge 

• Cap de setmana amb 1 persona morta i 5 ferides lleus en 1 accident 
de trànsit 

 

El Servei Català de Trànsit informa que hores d’ara, les 20.00 h, hi ha tallats 10 
trams de carretera per la neu i el gel: 
 
A LLEIDA:  
- C-28 accés al Port de la Bonaigua: tancat per risc d’allaus. 
- C-28 entre Esterri d’Àneu i el Port de la  Bonaigua: obligatori cadenes. 
- C-28 entre València d’Àneu i el Port de la  Bonaigua: obligatori cadenes. 
- C-142b a l’accés al Pla de Beret: obligatori cadenes. 
- N-230 entre Vielha i el Túnel de Vielha: obligatori cadenes a tots els vehicles i 
restringit el pas a vehicles de tercera categoria (camions i vehicles articulats). 
- N-230  al Túnel de Vielha: restringit el pas a vehicles de tercera categoria per 
neu i plaques de gel. 
- L-504 entre Llavorsí i Tavascan: obligatori cadenes. 
- L-510 entre Tírvia i Àreu: obligatori cadenes. 
 
A GIRONA 
- N-260 a la Collada de Toses: precaució per neu i plaques de gel, restringit el 
pas a vehicles de tercera categoria. 
-GIV-5264 entre Camprodon i Setcases: precaució per neu i plaques de gel.  
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Pel que fa als accidents mortals, un home de 44 anys ha mort aquest dissabte 
en un xoc frontal entre tres vehicles a la C-55 a Castellgalí (Bages, Barcelona). 
Cinc persones més van resultar ferides lleus. 
 
En el cas de la mobilitat d’avui diumenge, no s’han registrat problemes 
destacables més que els problemes viaris causats per la neu caiguda, 
especialment a la C-16 entre Bagà i Riu de Cerdanya, que inclou el Túnel del 
Cadí, que s’ha hagut de tallar momentàniament fins que les màquines 
llevaneus han pogut deixar la via plenament transitable. 
 
Dissabte 
Dissabte hi va haver problemes per la neu a la demarcació de Lleida i només el 
Port de la Bonaigua va restar tallat a la circulació per risc d’allaus, la resta de 
vies afectades calia circular amb cadenes. També dos accidents van provocar 
problemes a l’AP-7 a Maçanet de la Selva i a la C-55 a Castellgalí. 
 
Divendres  
Al llarg de divendres la circulació va ser còmoda i fluïda a la majoria de vies.  
 


