
 

 
 

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT  1 
 

                                                                                        Nota de premsa  
                                                                12/02/2012 

 
BBaallaannçç  iinncciiddèènncciieess  mmééss  ddeessttaaccaaddeess  ddeell  ccaapp  
ddee  sseettmmaannaa  ddeell  1100  aall  1122  ddee  ffeebbrreerr   
 
Fins a les 20.00 h, hi ha hagut 3 morts i 2 ferits greus i 1 lleu a les 
carreteres i autopistes catalanes  

 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 3 víctimes mortals, 2 persones ferides de gravetat, 1 
persona ferida lleu i 1 persona il·lesa en els dos accidents mortals 
ocorreguts des de les 15.00 d’aquest divendres fins a les 20.00 h d’avui 
diumenge.   
 
El darrer accident ha passat a les 13.06 h. Per causes que encara s'estan 
investigant, un turisme ha atropellat a un grup de quatre ciclistes al pk. 26 de la 
C-13 a Vallfogona de Balaguer (Noguera). A conseqüència d’això, 2 han mort, 
1 ha resultat ferit de gravetat, i 1 ha resultat ferit lleu. Els efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) han traslladat els ferits a l’hospital Arnau de 
Vilanova. Pel que fa al conductor del turisme, ha resultat il·lès.  
 
Els Mossos d'Esquadra han rebut avís de l’altre accident a les 10.44 h. Per 

causes que de moment es desconeixen, un turisme ha sortit de la via al pk.447 

de l’A-2, a Soses (Segrià), en sentit Saragossa. Els dos ocupants del vehicle 

han resultat atrapats i els han hagut d’excarcerar. El conductor del turisme ha 

mort i l’acompanyant ha resultat ferit greu i els efectius del Sistema 

d’Emergències Mèdiques l’han traslladat a  l’hospital Arnau de Vilanova.    

 
Pel que fa a problemes de mobilitat, la circulació ha estat còmoda i fluïda al 
llarg d’aquest diumenge. Malgrat tot, destaquem les següents afectacions: 
 



 

- C-13: tallada a Vallfogona de Balaguer en tots dos sentits per 
l’atropellament mortal. Desviaments per un polígon industrial; 

- A-2: tallada a Soses en sentit Saragossa per l’accident mortal. 
Desviaments senyalitzats però 1 km d’afectació; 

- C-25: tallada a Brunyola per una sortida de via d’un tot terreny amb 2 
ferits menys greus i 1 lleu. Retencions en tots dos sentits; 

- A-2: tallada a Pallejà en sentit Barcelona per un turisme accidentat. Mig 
km de retenció;  

- AP-7: tallada a Mollet del Vallès en sentit Barcelona per un accident. 1 
km de retenció;  

- C-16: 10 km entre Guardiola de Berguedà i Cercs i 2 km d’intensitat a 
Berga en sentit Barcelona; 

- N-145: 2 km d’intensitat a les Valls de Valira en sentit sud; 
- B-23: 2km de retenció d’Esplugues de Llobregat a l’Avinguda Diagonal; 
- C-14: 1 km de retenció a Organyà en sentit Ponts. 

 
A hores d’ara, part dels problemes que hi ha a la C-16, la B-23 i la C-14 es 
mantenen.  
 
Dissabte 
  
Dissabte no hi va haver pràcticament problemes a l’hora de circular. Malgrat 
tot, algunes incidències van provocar restriccions en algun moment: 
 
- C-12: tallada a Flix per retirada d’un turisme accidentat la mateixa nit;  
- GI-634: tallada a Jafre per un accident. Desviaments senyalitzats; 
- C-244: tallada a Sant Quintí de Mediona per festes. 
 
Divendres  
 
Divendres a la tarda hi va haver retencions a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. A més, també destacar les següents afectacions: 
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- BV-5001: pas alternatiu a Montcada i Reixac per un xoc frontal entre un 
turisme i un ciclomotor amb 1 ferit de gravetat en estat crític, 1 ferit greu i 1 molt 
lleu. Retencions en tots dos sentits;  
- C-244: tallada a Sant Quintí de Mediona en tots dos sentits per festes; 
- Ronda Litoral o B-10: 7 km de retenció entre Poble Nou i el Nus de la Trinitat 
en sentit besòs per un turisme avariat al Nus de la Trinitat. 


