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Balanç de les incidències més destacades 
del cap de setmana del 4 al 6 de maig  

 

Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge, hi ha hagut 1  accident mortal amb 1 
mort a les carreteres i autopistes catalanes 

 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 1 accident mortal  amb 1 mort  des de les 15.00 h del 
divendres 4 fins a les 20.00 h d’avui diumenge 6 de maig. 
 
L’accident mortal es va produir divendres a la nit a la C-59 a l’altura de Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) en què un vianant va ser atropellat 
mortalment per un totterreny.  
 
Pel que fa a la mobilitat, en general el cap de setmana s’ha desenvolupat amb 
fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això aquesta tarda de 
diumenge es registren retencions de retorn a l’àrea metropolitana de Barcelona: 
 

- N-340: 7 km de congestió entre Roda de Barà i El Vendrell i 2 km més a 
l’altura de  Torredembarra 

- N-II: 3 km d’intensitat a Calella 
 
Alguns accessos més immediats a la capital catalana com la B-23 i la B-20 
també estan registrant trànsit lent en diversos trams. A més, en aquests 
moments, hi ha un carril tallat a la C-55 a Manresa en sentit Barcelona per un 
accident amb un turisme i una motocicleta implicats. 
 
A primera hora de la tarda, l’AP-7 a l’Ametlla de Mar en sentit sud ha patit 
restriccions al trànsit per una sortida de via d’un turisme en què la conductora, 
que ha hagut de ser excarcerada pels Bombers de la Generalitat, ha quedat 
ferida lleu. Una altra sortida de via amb 2 ferits lleus a la C-32 a l’altura de 
Viladecans ha tallat un carril en direcció Castelldefels. Al migdia, una col·lisió 
múltiple per encalç ha obligat a restringir un carril a la C-32 a Castelldefels en 
sentit Sitges i ha provocat mig km de congestió.  
 
Dissabte al matí la L-501 a la Vall de Boí va estar tallada durant una hora per 
una manifestació.  
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Divendres a tarda les incidències viàries més importants van venir derivades de 
diversos accidents: 
 

- La GI-533 a Brunyola va estar restringida totalment al trànsit durant dues 
hores per un accident amb dos camions i un turisme implicats i en què hi 
va haver un ferit greu i dos de lleus.  

- A l’AP-7 a Tarragona un vehicle accident va provar 1 km de retenció en 
sentit sud. 

- A la C-55 a Castellbell i el Vilar un accident entre quatre turismes sense 
ferits va obligar a tallar la calçada en els dos sentits durant mitja hora.   

 
A més, l’autovia A-2 a l’altura de Castellolí cap a les 17.00 h va registrar 2 km 
de lentitud per una intensa calamarsada que va provocar una situació de 
visibilitat reduïda. 


