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Balanç incidències més destacades del
cap de setmana del 2 al 4 de març
Fins a les 20.00 h, hi ha hagut un accident mortal a les carreteres i
autopistes catalanes amb una víctima mortal
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana
catalana ha registrat un accident mortal aquest cap de setmana, des de les
15.00 h del passat divendres fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 4 de març.
L’únic accident del cap de setmana va tenir lloc ahir dissabte, cap a les 14.25h,
a la C-15 a La Granada (Alt Penedès). El xoc frontal de dos turismes va
causar la mort d’una dona de 59 anys, passatgera d’un dels vehicles. El
conductor del turisme on viatjava la víctima mortal va resultat ferit greu i el
conductor del segon turisme implicat, ferit lleu.

Pel que fa a problemes de mobilitat, al llarg del cap de setmana en general la
circulació ha estat fluïda a la xarxa viària catalana. Tot i així, aquesta tarda de
diumenge s’han registrat les següents incidències:
-

BP-1415: Un autocar ha sortit de la via i ha bolcat a l’altura de Rubí
(ramal de sortida de la B-30) en sentit sud, cap a les 16.27 h.
L’accident ha donat com a resultat dos ferits lleus; els dos únics
ocupants del vehicle i conductors del mateix, que segons el SEM
han estat traslladats a l’hospital Mútua de Terrassa. La circulació a
hores d’ara ja es troba normalitzada en el punt de l’accident.

-

C-16: 18 km de lentitud i aturades en sentit sud (entre Bagà i Cercs)
C-14: 1 Km a Ponts i 7 km a Organyà en sentit sud.
AP-7: 7 km a Martorell en sentit sud.
B-23: 5 km de retencions a Esplugues de Llobregat en direcció
Barcelona.
C-17: 3 km a Granollers en sentit sud.
N-141e: Pas alternatiu a Bescanó a causa d’un accident amb dos
vehicles implicats.

-
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Al llarg de dissabte, el trànsit va ser tranquil a les principals vies del país. Els
problemes més destacats de circulació van ser motivats per accidents que van
tenir lloc a la tarda: a la T-702 a La Vilella Baixa, un sinistre entre 1 turisme i
una motocicleta (va causar 2 ferits greus) va obligar a tallar la via durant prop
de dues hores i a la N-260 a Ripoll, la sortida de via d’un turisme va provocar
que es donés pas alternatiu durant gairebé dues hores.

Divendres a la tarda es van registrar diverses incidències que van provocar
problemes en els següents punts:

-Talls a la B-20 tant en sentit Besòs com Llobregat, a causa de manifestacions
veïnals.
-Tall en els dos sentits a la N-340 a Sant Cugat Sesgarrigues a conseqüència
d’un accident múltiple.
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