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                                                                18/03/2012 

 
Balanç de les incidències més 

destacades del cap de setmana del 12 al 
18 de març 

 

• Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge, hi ha hagut 2 víctimes 
mortals i 1 persona ferida lleu en els 2 accidents mortals registrats 
a les carreteres i autopistes catalanes  

• L’AP-7, l’A-2 i la C-32 Sud concentren les retencions més 
importants de l’operació retorn del cap de setmana 

 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 2 persones mortes i 1 ferida lleu en els dos accidents 
mortals ocorreguts entre les 15.00 h del divendres 16 fins a les 20.00 h d’avui 
diumenge 18 de març.   
 
El darrer accident ha passat cap a les 13.50 h d’aquest diumenge. Un ciclista 
ha atropellat una vianant que travessava per un pas de vianants regulat per 
semàfors al pk. 38,5 de la N-260 a Vilafant (Alt Empordà). El ciclista circulava 
en grup amb onze ciclistes més i no hauria pogut esquivar a la víctima. Com a 
conseqüència de l’accident, ha mort la vianant, Oxana S., de 38 anys, 
nacionalitat russa i veïna de Vilafant, mentre que el ciclista ha resultat ferit lleu.    
 
Hores abans, a les 05.45 h, hi ha hagut l’altre sinistre. Un turisme ha sortit de la 
via a l’A-2 a Golmés (Pla d’Urgell) i la conductora i única ocupant ha mort, 
Maria del Carmen M. G., de 41 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Tàrrega.  
 
Pel que fa a problemes de mobilitat, hi ha hagut retencions destacables 
sobretot a l’AP-7, l’Autovia A-2 i la C-32 Sud quant al retorn d’aquesta tarda de 
diumenge. Entre d’altres problemes de trànsit, però, destaquem els següents: 
 
- AP-7: 28 km de lentitud i aturades entre Santa Margarida i els Monjos i 
Martorell en sentit nord i 6 km més arribant al Peatge de la Roca en sentit sud; 
- A-2: 3 km de retenció al Bruc i 14 km entre Martorell i Sant Vicenç dels Horts 
en sentit Barcelona; 
- C-32 Sud: 5 km i mig de lentitud i aturades entre Sant Pere de Ribes i Sitges 
i 6 km més entre Gavà i Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona; 
- C-58: calçada tallada a Montcada en sentit Barcelona per un accident amb 
un turisme implicat que no ha provocat ferits. S’han registrat 2 km de congestió 
entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit sud; 
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- LV-9225: calçada tallada a Menàrguens en tots dos sentits per un camió 
tractor amb semiremolc que s’ha incendiat. En aquest tram, s’han fet 
desviaments per la LP-9221 i la C-12;  
- A-2: 2 carrils tallats a Sant Joan Despí en sentit Martorell per un turisme 
avariat. Mig quilòmetre de congestió en sentit Martorell; 
- B-23: 1 carril tallat a Sant Just Desvern en sentit Martorell per un incendi de 
matolls en el qual hi han treballat 5 dotacions de Bombers. Ha provocat mig 
quilòmetre de congestió en sentit Martorell;  
- C-28: pas alternatiu a Salardú per un autobús avariat. Hi ha hagut retencions 
en tots dos sentits. Afectació de mig quilòmetre. 
  
A banda d’això, també s’han registrat alguns problemes a la C-17, a Granollers 
i a Montcada, a la Pota nord o B-20, a Santa Coloma de Gramenet, i a la B-23 
a Sant Joan Despí, d’entrada a Barcelona. A més, hi ha hagut 1km de cua a la 
N-II a Calella en sentit sud.  
 
Quant a la resta del cap de setmana, en general la circulació ha estat còmoda i 
fluïda, tot i que hi ha hagut alguns problemes de trànsit. Entre d’altres, 
destaquem els següents: 
 
Dissabte 
 
-  B-224: calçada tallada a Masquefa en tots dos sentits per una col·lisió entre 
dos turismes; 
- B-23: calçada tallada a Molins de Rei en sentit Martorell per un accident amb 
tres turismes implicats i 1 persona ferida lleu. Hi ha 1km de retenció; 
- C-58: calçada tallada a Montcada i Reixac en sentit Sabadell per un turisme 
accidentat amb 1 ferit lleu. Hi ha mig quilòmetre d’afectació viària; 
- B-20 o Ronda de Dalt: 1 carril tallat a Collserola en sentit besòs per una 
motocicleta accidentada. Hi ha 5 km de cua des de Diagonal fins a Collserola; 
- B-10 o Ronda Litoral: 1 carril tallat a Passeig de Colom en sentit besòs per 
un vehicle avariat. Es registren 5 km de retenció des de la Zona Franca.  
 
Divendres tarda 
 
- C-14: calçada tallada a Alcover en tots dos sentits per un camió incendiat; 
- B-20 o Ronda de Dalt: calçada tallada a l’altura del Nus de la Trinitat en 
sentit llobregat i de la Vall d’Hebron en sentit besòs per una manifestació. Es 
fan desviaments per la sortida 1 en sentit llobregat i 4 en sentit besòs.; 
- C-65: 3 carrils tallats a Llagostera en sentit Girona per un accident entre 3 
turismes. Hi ha 2km de retenció; 
-  AP-7: 2 carrils tallats a Castellbisbal en sentit Martorell per una col·lisió 
entre un camió i un turisme. Hi ha 4 km de retenció; 
- C-58: 1 carril tallat a Vacarisses en sentit Manresa per un vehicle avariat. Hi 
ha mig quilòmetre d’afectació viària.  


