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Balanç incidències més destacades del 
cap de setmana del 24 al 26 de febrer 

 
Fins a les 20.00 h, no hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres i 
autopistes catalanes  

 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana no ha registrat cap accident mortal aquest cap de setmana, des de 
les 15.00 h del passat divendres fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 26 de 
febrer.   
 
Tot i això, cal destacar que aquest matí, un vehicle ha sortit de la via a la TV-
3101 a l’altura de les Borges del Camp (Baix Camp) i el conductor i únic 
ocupant ha resultat ferit crític i ha estat traslladat pel SEM a l’hospital Joan 
XXIII de Tarragona. 
 
Pel que fa a problemes de mobilitat, al llarg del cap de setmana en general la 
circulació ha estat còmoda i fluïda a la xarxa viària catalana. Malgrat tot, 
aquesta tarda de diumenge s’han registrat les següents retencions de retorn 
cap a l’àrea metropolitana de Barcelona: 
 

- C-16: 9 km  entre Cercs i Bagà en sentit sud 
- C-14: 2 km a Organyà i 2 km més a Ponts en direcció Lleida 
- N-145: 6 km a l’altura de la Seu d’Urgell en sentit sud 
- C-32: 4 km a Sant Boi de Llobregat cap a Barcelona 
- B-23: 6 km entre Sant Joan Despí i la Diagonal 
- C-17: 3 km a Montcada i Reixac  
- A-2: 8 km a l’altura de Pallejà en sentit Barcelona 

 
A més, la C-32 a l’altura de Canet de Mar ha estat tallada en sentit sud durant 
45 minuts per un turisme que ha bolcat. En l’accident, els 5 ocupants del 
vehicle han quedat ferits lleus i han estat traslladats pel SEM a l’hospital de 
Calella. Durant el tall de l’autopista, els vehicles han estat desviats per la 
sortida 113, la de Canet de Mar, tot i això la incidència ha provocat 5 km de 
retencions a la C-32 en sentit Barcelona. També aquesta tarda s’ha hagut de 
tallar la BP-2121 a Vilafranca del Penedès durant gairebé una hora com 
conseqüència d’un altre accident entre dos turismes que ha provocat 2 ferits 
lleus que han estat traslladats pel SEM a l’hospital de Vilafranca. Aquest migdia 
la C-28 ha estat tallada al trànsit durant una hora a l’altura de Naut Aran per 
una allau de neu. 
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Cal afegir que a la nit i matinada de dissabte a diumenge, la C-563 entre Gòsol 
i Tuixent ha estat restringida al trànsit per esllavissades. La circulació ha estat 
restablerta cap a les 03.00 h de la matinada, però a la via hi ha instal·lada 
senyalització de precaució.  
 
Al llarg de dissabte no hi va haver pràcticament problemes a l’hora de circular, 
però algunes incidències van provocar afectacions sobretot a la C-58 a 
Montcada i Reixac, a la C-31 a Sitges i a la ronda Litoral a l’altura de Bon 
Pastor. 
 
Divendres a la tarda es van registrar diversos accidents que van provocar 
retencions en els següents punts: 
 

- AP-7 a Sant Cugat del Vallès i també a l’altura de Vilalba de Sasserra 
- C-58 a Montcada i Reixac 
- BV-4512 en el seu pas per Artés 
- B-10 a l’altura de l’Hospitalet de Llobregat 


