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                                                                                        Nota de premsa  
                                                                06/04/2012 

 

BBaallaannçç  ddee  lleess  iinncciiddèènncciieess  mmééss  ddeessttaaccaaddeess  
ddeell  sseeggoonnaa  ffaassee  ddee  ll’’ooppeerraacciióó  ssoorrttiiddaa  ddee    

llaa  SSeettmmaannaa  SSaannttaa  22001122  
 

• Fins a les 15.00 h d’avui Divendres Sant, hi ha hagut 7 víctimes 
mortals a les carreteres i autopistes catalanes. L’SCT torna a 
demanar que no s’abaixi la guàrdia  

 
• Al llarg de l’operació només s’han registrat retencions a la N-340 i 

l’AP-7, mentre que una calamarsada a l’AP-2 a Montblanc ha 
provocat alguns accidents 

 
• En aquesta segona fase han sortit de Barcelona i la seva àrea 

d’influència al voltant de 361.000 vehicles 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 6 accidents mortals amb 7 morts des del 30 de març a 
les 15.00 h, moment en què es va iniciar la primera fase de l’operació sortida 
de Setmana Santa, i fins avui també a les 15.00 h quan ha finalitzat la segona 
fase. 
 
ACCIDENTS MORTALS SETMANA SANTA 2012 
(Del 30 de març a les 15h al 6 d’abril a les 15h) 
DATA VIA MUNICIPI 

/COMARCA 
DEMAR 
CACIÓ 

MORTS FERITS 
GREUS 

FERITS 
LLEUS 

31/03 N-260 Cabanelles 
(Alt Empordà) 

Girona 1  1 

31/03 BV-2176 Castellví de la 
Marca 
(Alt Penedès) 

Barcelona 1   

01/04 N-340 L’Ampolla 
(Baix Ebre) 

Tarragona 1   

03/04 T-310 Pratdip 
(Baix Camp) 

Tarragona 1   

04/04 N.-II Sils 
(Selva) 

Girona 1   

04/04 C-12 Menàrguens 
(Noguera) 

Lleida 2  6 

  6 ACCIDENTS  7 MORTS 0 LLEUS 7 GREUS 
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En el transcurs del matí s’han produït 4 accidents amb ferits que han provocat 
problemes viaris, han estat els següents: 
 

• C-246 a Vilanova i la Geltrú: 2 persones que viatjaven amb una 
motocicleta han envaït el sentit contrari i han acabat sortint de la via. 
Ambdós ocupants han resultat ferits greus i el conductor ha donat positiu 
penal en el control d’alcoholèmia. S’ha hagut de tallar la via en ambdós 
sentits. 

• AP-2 a la Barberà de la Conca (al pk 198): on hi hagut una 
calamarsada, hi hagut una topada entre 3 vehicles que ha deixat 
atrapades 3 persones de les quals 1 ha resultat lleu i les altres 3 il·leses. 
S’ha hagut de tallar la via en sentit Lleida i s’han fet desviaments. 

• AP-2 a Montblanc (al pk 193): on també hi hagut una calamarsada 
important, s’ha produït un accident entre 2 vehicles amb un total de 8 
persones implicades, de les quals 3 han resultat ferides greus. S’ha 
hagut de tallar la via en sentit Lleida i s’han fet desviaments. 

• C-14 a Vilaverd: un encalç entre 2 turismes ha fet 2 ferits menys greus 
que han estat traslladats a l’hospital Pius de Valls. S’ha hagut de tallar la 
via sentit Salou. 

 
Des d’ahir a les tres de la tarda fins avui al migdia han sortit al voltant de 
361.000 vehicles de Barcelona i la seva àrea metropolitana, un 2,6% més que 
l’any passat quan van sortir uns 352.000 vehicles. 
 
  MOBILITAT  
 
Pel que fa la mobilitat d’avui Divendres Sant, 6 d’abril, comentar les següents 
incidències: 
 

- A l’AP-7 a Llinars del Vallès sentit Girona s’han registrat 8 km de 
lentitud. 

 
- A l’AP-7 a Maçanet de la Selva sentit nord s’han registrat 5 km de 

lentitud. 
 

- A la N-340 al Vendrell sentit Altafulla s’han registrat 5 km de lentitud. 
 

- A l’AP-7 al Peatge de la Roca sentit Girona s’han registrat 2 km de 
lentitud. 

 
- A l’AP-7 a Hostalric sentit Girona s’han registrat 2 km de lentitud. 
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- Per culpa de la calamarsa s’ha vist afectades l’AP-2 a Montblanc i 
Barberà de la Conca que han registrat accidents de gravetat, mentre 
que a la TP-3211 a Riudecanyes s’ha hagut de tallar la via. 

 
- A la C-31 al Ventalló (Alt Empordà) una manifestació de pagesos ha 

tallat la via aproximadament una hora, no hi hagut retencions perquè 
s’ha desviat el trànsit per vies alternatives. 

 
- A la N-230 a Bossòst (Val d’Aran) ha tallat aquesta via durant una hora 

per una processó. 
 
Durant la tarda d’ahir, dijous 5 d’abril, no van haver problemes destacables 
només 3 km de retenció a la N-340 al Vendrell en sentit sud i un tall de la C-14 
a Verdú per un accident greu. 


