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Balanç de les incidències més 
destacades del primer cap de 
setmana de la Setmana Santa 2012  
 
Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge, hi ha hagut 2 víctimes 
mortals a les carreteres i autopistes catalanes. L’SCT demana 
que no s’abaixi la guàrdia en la conducció  

 
Al llarg del cap de setmana no s’han registrat complicacions 
viàries importants  

 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 2 accidents mortals amb 2 morts aquest primer cap de 
setmana del període festiu de Setmana Santa, entre les 15.00 h del divendres 
30 de març i fins a les 20.00 h d’avui diumenge 1 d’abril.   
 
Dissabte al matí un turisme va sortir de la via a la N-260 a l’altura de 
Cabanelles (Alt Empordà) i com a conseqüència de l’accident la passatgera 
davantera del vehicle va resultar ferida greu i va ser traslladada a l’hospital Dr. 
Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada passada. El conductor 
del vehicle va resultar ferit lleu. L’altre sinistre mortal es va produir ahir dissabte 
a la nit a la BV-2176 a Castellví de la Marca (Alt Penedès) en què una 
furgoneta va atropellar mortalment un vianant.  
 
A més, convé destacar que aquest cap setmana també s’han registrat diversos 
accidents que han provocat ferits de gravetat:  
 
- C-31 a Castell Platja d’Aro: sortida de via de turisme amb 1 ferit greu i 1 lleu  
- C-58 a l’altura de Vacarisses: topada frontal amb 2 ferits de gravetat 
- C1413a a Rubí: un vehicle accidentat amb 1 ferit greu 
- T-702 a Morerar de Montsant: una motocicleta accidentada amb 1 ferit greu 
- LV-3003 a Tora: sortida de via d’un ciclomotor amb 1 ferit greu 
- GIV-5132 a Fontcoberta: sortida de via de turisme amb 1 ferit de gravetat 
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L’SCT demana que aquesta Setmana Santa no s’abaixi la guàrdia en la 
conducció i apel·la a la responsabilitat i a la prudència dels conductors, atès 
que els accidents tenen un alt component humà. Trànsit espera que aquest 
període festiu sigui un punt d’inflexió en la tendència negativa de la sinistralitat 
aquest 2012 amb un augment del 30% dels morts.  
 
 
Mobilitat  
 
Pel que fa la mobilitat en el conjunt del cap de setmana no s’han registrat 
problemes circulatoris importants. Avui diumenge la situació ha estat de 
normalitat a les carreteres i només convé destacar que un turisme que s’ha 
incendiat aquesta tarda a l’AP-7 a l’altura de Maçanet de la Selva en sentit 
nord, ha provocat 1 km de retencions en direcció sud per l’efecte tafaner. A 
més en aquests moments hi ha 2 km d’intensitat a la N-340 a Roda de Barà en 
sentit Barcelona 
 
Pel que fa concretament a l’operació sortida de la primera fase d’aquesta 
Setmana Santa, entre les 15.00 h de divendres 30 de març i fins a les 15.00 
d’ahir dissabte, els 500.000 vehicles previstos es van desplaçar des de l’àrea 
d’influència de la capital catalana, i en general es va desenvolupar amb fluïdesa 
i sense complicacions viàries importants a la xarxa viària catalana.  
 
Ahir dissabte hi va haver normalitat, tot i que al migdia durant una hora a la N-
340 es van formar 6 km de retencions a l’Arboç i 3 km més a l’altura d’El 
Vendrell en sentit sud. A més, per accidents hi van haver aquestes afectacions: 
 

- un sinistre sense ferits va provocar restriccions de carrils a l’AP-7 a 
Castellví de la Marca en sentit sud i va fer 7 km de retencions 

- un turisme amb caravana que es va accidentar a la C-16 a Berga va 
tallar un carril en sentit sud, tot i que no va provocar retencions  

- a la N-260 a Cabanelles un turisme va sortir de la via i va obligar a fer 
pas alternatiu 

- a la N-II a Bàscara es va haver de fer pas alternatiu per un accident que 
va provocar 2 ferits lleus. 

 
A més, la BV-2152 a Torrelavit va estar tallada per un incendi de matolls als 
marges de la carretera. 
 
Divendres a la tarda, les retencions més destacades van ser derivades 
d’incidències viàries:  
 

- a l’A-2 al Bruc en sentit Lleida hi van haver 5 km de retencions, atès que 
l’incendi d’un camió va provocar el tall de l’autovia en aquest sentit. Els 
vehicles van ser desviats per la carreteres del coll del Bruc;  
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- a l’A-2 a Martorell es va restringir un carril en sentit Barcelona per un 
sinistre i va provocar 2 km de congestió; 

- un altre accident amb 3 ferits lleus va provocar 3 km de retencions a les 
N-340 a El Vendrell en sentit Tarragona. 

 
A més, les rondes de Barcelona també van registrar congestió en diversos 
trams per diferents incidències, entre les quals una manifestació a la ronda de 
Dalt a Vall d’Hebron que va tallar la via en sentit Besòs.    


