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Balanç de les incidències més destacades 

del cap de setmana del 20 al 22 d’abril 
 
Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge, no hi ha hagut cap accident mortal 
a les carreteres i autopistes catalanes 

 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana no ha registrat cap accident mortal des de les 15.00 h del divendres 
20 fins a les 20.00 h d’avui diumenge 22 d’abril.   
 
Quant a problemes de trànsit, en general la situació ha estat tranquil·la al llarg 
del cap de setmana i no hi ha hagut retencions importants. No obstant això, 
destaquem les següents afectacions viàries:  
 
Diumenge 
 
- C-32: calçada tallada a Cunit en sentit Barcelona per un accident amb dos 
vehicles implicats. Provoca 1 km de congestió;  
- Ronda Litoral o B-10: 1 carril tallat a Can Tunis en sentit llobregat per un 
accident, amb 5 km de cua des de la Barceloneta fins a Can Tunis; 
- N-340: 1 km de retenció al Vendrell i 1 km a Bellvei en sentit Barcelona; 
 
 
Dissabte  
 
- GI-531: calçada tallada a Sant Martí de Llémena en tots dos sentits per un 
autocar incendiat sense ferits; 
- N-II: pas alternatiu a Pont de Molins per un camió accidentat sense ferits i 
cua a Caldes d’Estrac en tots dos sentits a causa d’un camió avariat; 
- N-II: 1 carril tallat a Montgat en sentit Mataró per un encalç entre tres 
turismes sense ferits, amb 1 km de retenció; 
- C-31: 1 carril tallat a Badalona en sentit Barcelona per una col·lisió entre tres 
turismes sense ferits. Provoca 1 km de lentitud i aturades; 
- C-58: 2 carrils tallats a Ripollet en sentit Sabadell per un accident, amb 5 km 
de retenció en sentit nord i 3 km en sentit sud; 
- C-32: 2 carrils tallats a Gavà en sentit Barcelona per una col·lisió entre dos 
vehicles, amb mig quilòmetre de cua; 
- C-26: pas alternatiu a la Sentiu de Sió per una sortida de via d’una furgoneta 
amb 2 persones ferides de gravetat; 
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A banda d’això, dissabte també es van registrar problemes als accessos a la 
ciutat de Barcelona amb motiu del partit que el Reial Madrid i el Barça van 
disputar al vespre al Camp Nou. En concret, a les següents vies: 
 
- B-20: 2 km de cua entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat i 3 
km d’intensitat entre el Nus de la Trinitat i Valldaura sentit Barcelona;  
- B-23: 2 km de lentitud i aturades entre Esplugues i l’Avinguda Diagonal 
d’entrada a Barcelona;    
 
Divendres a la tarda  
 
- C-58: calçada tallada a Montcada i Reixac en sentit Barcelona per una 
col·lisió entre dos turismes, amb 5 km de retenció; 
- C-58: calçada tallada a Terrassa en sentit Manresa per un encalç entre dos 
turismes i una motocicleta, amb 1km i mig de lentitud i aturades; 
- N-II: 1 carril tallat al Masnou en sentit Mataró per un motocicleta accidentada 
amb 1 ferit lleu. Provoca mig quilòmetre de cua; 
- Ronda de Dalt o B-20: tallada a la Via Júlia en sentit llobregat i a la Vall 
d’Hebron en sentit besòs per una manifestació. 


