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  � Nota de premsa  � 
                                                                09/04/2012 

 

Es registren 12 víctimes mortals a la xarxa 
viària interurbana aquesta Setmana Santa  

 
L’operació retorn ha registrat algunes complicacion s viàries, 
principalment a l’AP-7, la N-340 i l’A-2  

 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 8 accidents mortals amb 12 morts des que es va iniciar 
el dispositiu especial de Setmana Santa, a les 15.00 h del divendres 30 de 
març, fins a les 20.00 h d’avui dilluns 9 d’abril (l’any passat en tota la Setmana 
Santa hi va haver 9 víctimes mortals en 7 accidents). 
 
Ca destacar que dels accidents mortals d’aquesta Setmana Santa 3 han estat 
múltiples i 5 de les víctimes mortals s’han concentrat en les darreres 24 hores 
en 2 sinistres. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Joan 
Aregio , ha recordat que la tipologia dels accidents de Setmana Santa apunta 
que el factor humà continua sent determinant en l’elevada sinistralitat. També 
ha destacat que dels 8 accidents mortals 5 han estat xocs frontals i ha apuntat 
que l’SCT continuarà amb el pla d’acció iniciat juntament amb els Mossos 
d’Esquadra per canviar la tendència negativa d’aquest inici de 2012, reforçant 
la presència policial en les vies i dies més complicats, i recordant que l’SCT 
continuarà apel·lant a la responsabilitat individual dels conductors. 
 
 
ACCIDENTS MORTALS SETMANA SANTA 2012 
(Del 30 de març a les 15 h al 9 d’abril a les 20h. Dades provisionals) 

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 
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08/04 L-313 Oliola 
(Noguera) 

Lleida 3 4  

09/04 C-14 Fígols i Alinyà 
(Alt Urgell) 

Lleida 2 6  

  8 ACCIDENTS  12 10 7 
 
 
Mobilitat  
 
Pel que fa la mobilitat, en el conjunt de l’operació retorn de Setmana Santa , 
iniciada ahir a les 16.00 h, s’han registrat algunes complicacions a la xarxa 
viària catalana, tant ahir a la tarda com al llarg del dia d’avui, dilluns de pasqua.  
 
Cal dir que des d’ahir al migdia fins a les 20.00 d’avui diumenge, han tornat a 
Barcelona i a la seva àrea d’influència el 87 % dels 605.000 vehicles 
previstos. Com va passar l’any 2011, en què a la tornada l’autopista AP-7 i 
l’autovia A-2 van aglutinar el 50% de les congestions registrades i l'N-340 el 
10%, aquestes tres vies són les que han presentat més problemes.  
 
Al llarg d’aquesta tarda, els trams de majors complicacions i lentitud circulatòria 
que s’han registrat han estat: 
 

- AP-7:  a Tarragona (fins a 11 km ), a El Vendrell (4 km ) i a Vilafranca del 
Penedès (fins a 9 km ) en sentit nord. En el cas de Tarragona els 
problemes s’han vist agreujats per un accident que ha fet que s’hagués 
de restringir parcialment la circulació. 

- N-340: a Roda de Barà (4 km ) i a El Vendrell (6 km ) en sentit nord. 
- A-2: a Castellnou de Seana (fins a 15 km ) i a Castellolí (fins a 19 km ) 

en sentit nord. En el cas de Castellnou de Seana els problemes han 
vingut derivats d’un accident que ha causat restriccions de circulació. 

 
Aquest matí els problemes més destacats s’han registrat a l’AP-7 al peatge de 
Martorell on hi ha hagut un accident que ha causat restriccions parcials de 
circulació i cues de fins a 10 km en sentit Barcelona. També hi ha hagut cues a 
la C-14 a Fígols i Alinyà en ambdós sentits de la marxa com a conseqüència de 
l’accident mortal que hi ha hagut en aquest punt. 
 
Ahir diumenge  a la tarda les retencions més destacades van ser:  
 

- N-340: 9 km  de retencions al Vendrell en sentit nord 
- AP-7: 4 km  de retencions a El Vendrell i 4 km a Vilafranca en sentit nord 
- C-65: 5 km a Llagostera  
- C-35: 5 km a Santa Cristina d’Aro 

 


