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L’operació retorn del pont de l’1 de 

maig es desenvolupa sense 
problemes viaris importants 

 
Entre les 15.00 h de divendres 27 d’abril i les 20.00 h d’avui dimarts, s’han 

registrat 3 accidents mortals amb 3 morts a les carreteres catalanes 

 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que l’operació retorn del pont de l’1 
de maig es desenvolupa sense problemes viaris destacables a la xarxa viària 
catalana. De fet aquesta tarda només hi ha hagut retencions de tornada a l’àrea 
metropolitana de Barcelona a la N-340 a Roda de Barà en un tram de 3 km i a 
l’altura de Bellvei s’han registrat 3 km més de lentitud. D’altra banda, un 
accident  provoca 2 km de congestió a la C-65 a Llagostera en sentit nord i a la 
C-32 a Gavà en sentit Castelldefels un turisme bolcat talla 2 carrils i hi ha 1 km 
de retenció. 
 
Aquest migdia les protestes a diversos peatges de la xarxa viària de Catalunya 
no han provocat incidències viàries destacables i l’afectació s’han limitat a les 
esplanades dels propis peatges, a excepció de la C-32 a Vilassar de Dalt on 
s’ha format 1 km de retenció en sentit Barcelona. També s’ha registrat 1 km de 
congestió a la C-16 a Sant Vicenç de Castellet, on els manifestants han tallat la 
via a l’altura del peatge en direcció la capital catalana durant 20 minuts.  
 
Al llarg del matí un camió avariat a l’A-2 a Castellolí ha obligat a tallar 2 carrils 
en sentit Barcelona i com a conseqüència d’un accident amb un motorista ferit 
greu s’ha fet pas alternatiu a la C-241d a Piles (Conca de Barberà).  
 
 
Sinistralitat  
 
La xarxa viària interurbana catalana al llarg d’aquest pont d’1 de maig, entre les 
15.00 h de divendres 27 d’abril i les 20.00 h d’avui dimarts 1  de maig, s’han 
registrat 3 accidents mortals amb 3 morts.  
 
El darrer sinistre ha ocorregut aquesta tarda al camí de Bell-lloc d’Urgell (Pla 
d’Urgell), en què un turisme ha sortit de la via i ha mort una de les ocupants del 
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vehicle. Aquesta matinada d’1 de maig s’ha produït una altra sortida de via d’un 
cotxe a la BV-1221 a l’altura de Talamanca i el conductor ha resultat finat. El 
divendres 27 d’abril a la tarda un camió i un tot-terreny van col·lidir i va morir la 
conductora del segon vehicle.  


