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Incidències viàries més destacades 

del  pont de la Segona Pasqua 
 

Es registren 3 accidents mortals amb 4 víctimes mortals a la 
xarxa viària catalana 

 
El retorn d’aquesta tarda de dilluns ha estat complicat sobretot 

de tornada de la zona de Girona i a l’AP-7 nord  
 

Les retencions més destacades del cap de setmana van ser a 
l’AP-7 entre Vilafranca del Penedès i Gelida i a la C-58 entre 

Barberà i Montcada per obres en sentit Barcelona 
 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que al llarg del pont de la Segona 
Pasqua s’han registrat 3 accidents amb 4 morts, 3 ferits greus i 3 ferits lleus 
a la xarxa viària interurbana catalana des de les 15.00 h del divendres 25 fins a 
les 20.00 h d’avui dilluns 28 de maig. 
 
El darrer accident va passar diumenge al migdia a la C-26 a Vall de Bianya 
(Garrotxa). Per causes que encara es desconeixen, hi va haver una sortida de 
via d’una motocicleta. Com a conseqüència de l’accident, la passatgera del 
vehicle va morir, Maite S.R, de 42 anys i de nacionalitat francesa. Pel que fa al 
conductor, va resultar ferit lleu.  
 
També diumenge al migdia hi va haver una sortida de via d’un turisme que 
posteriorment va bolcar i es va incendiar a la C-59 a Sant Feliu de Codines 
(Vallès Oriental). Com a conseqüència de l’accident, va morir el conductor del 
turisme, Alberto C.M, de 37 anys, veí de Sabadell i nacionalitat espanyola. 
D’altra banda, el passatger davanter del vehicle va resultar ferit greu.  
 
Finalment, dissabte a primera hora de tarda, es va registrar un accident mortal 
a la C-31, a Tallada d’Empordà (Baix Empordà). Per causes que encara es 
desconeixen, hi va haver una col·lisió frontal entre tres turismes. Com a 
conseqüència de l’accident, dues persones van morir, el passatger davanter 
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d’un dels turismes, Eduard, S.C, de 48 anys, veí de Barcelona i nacionalitat 
espanyola, i el conductor d’un altre turisme, Francesc P.P, de 74 anys, veí de 
Corçà i nacionalitat espanyola. També hi va haver 2 ferits greus i 2 ferit lleus.  
 
 
OPERACIÓ RETORN PONT SEGONA PASQUA  
 
Aquesta tarda de dilluns, l’operació retorn del pont de la Segona Pasqua ha 
estat complicada en diversos punts de la xarxa viària catalana. Convé destacar 
que les precipitacions en forma de pluja de primera hora de la tarda han fet que 
la tornada de vehicles s’avancés i a partir de les 16.30 h ja ha començat a 
haver-hi congestió de retorn, sobretot de la zona de Girona. Els trams que han 
registrat més complicacions al llarg d’aquesta tarda han estat: 
 

- C-31 a Santa Cristina d’Aro, 8 km per enllaçar amb la N-II i l’AP-7 a 
Vidreres  

- C-65 a Llagostera 7 km per enllaçar amb la N-II i l’AP-7  
- C-35 a Llagostera 6 km, a Vidreres 7 km per enllaçar amb la N-II (un 

accident ha agreujat la situació en aquest tram) i 10 km més a Sant 
Celoni  

- AP-7 a la Roca del Vallès 13 km en sentit Barcelona 
- N-II a Calella 6 km en sentit la capital catalana 
- C-32 a Vilassar de Mar 7 km de congestió 
- C-33 a Mollet del Vallès 10 km  
- C-58 a Ripollet 6 km en sentit Barcelona 
- C-32 a Sant Boi de Llobregat  5 km en sentit Barcelona i 3 km més a la 

B-20 a l’altura de la mateixa població  
- C-32  a Sitges 7 km en sentit Barcelona 
- N-340 a Vallirana, 5 km en sentit nord 
- N-340 a l’altura de Comarruga, 7 km  i 5 km a l’altura de Torredembarra 

en sentit Barcelona 
 
 
També hi ha hagut lentitud circulatòria a l’A-2 al Bruc (5 km de retencions) i a la 
C-17 a Granollers en sentit Barcelona (3 km de lentitud). La C-12 a Garcia ha 
estat tallada per un camió accidentat i els vehicles han estat desviats per la C-
12b. A més, cap a les 16.00 h a la mateixa via, a la C-12, a l’altura de Roquetes 
s’ha hagut de fer pas alternatiu per una sortida de via que ha fet un ferit lleu. La 
N-260 a la Seu d’Urgell s’ha hagut de tallar completament per inundacions 
 
Al matí i migdia d’avui hi ha hagut lentitud circulatòria en diverses vies i trams 
de destinació cap a la costa o centres comercials: 
 

- N-340 a Roda de Barà 9  km de retenció en sentit Barcelona 
- AP-7 a la Roca del Vallès 1 km de congestió per accedir al centre 

comercial d’aquesta zona 
- C-31 al Prat de Llobregat 4 km d’intensitat en sentit Castelldefels 
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- C-32 a Gavà 4 km de d’aturades en sentit Castelldefels i a l’altura de 

Castelldefels cap a Sitges 
- C-32 Sant Boi de Llobregat 2 km de retencions en sentit Barcelona cap a  

la sortida Sant Boi nord. 
 
A més a l’A-2 al Bruc s’ha hagut de tallar un carril en senti Lleida per un camió 
avariat i a l’AP-7 a Gelida un incendi d’una furgoneta ha provocat restriccions 
en sentit sud i 3 km d’afectació viària. Al migdia la N-260 ha estat tallada a 
Ripoll per una col·lisió frontal i a l’altura de Llançà un altre sinistre amb un ferit 
greu ha restringit un carril en sentit Figueres. 
 
 
Al llarg de diumenge a la tarda, es van registrar alguns problemes en la 
primera fase d’operació retorn del pont de la Segona Pasqua. En concret: 
 

- N-230: calçada tallada al Pont de Suert en tots dos sentits per un 
accident entre 2 turismes; 

- AP-7: 19 km de cua entre Vilafranca del Penedès i Gelida en sentit 
Martorell per un accident entre un camió i un turisme que només deixava 
un carril obert per circular; 

- N-340: 2 km de retenció a Altafulla i 10 km més entre Creixell i el 
Vendrell tot en sentit nord; 

 
Quant a diumenge al matí, entre les 07.00 i les 14.30 h la N-II va quedar 
tallada entre Calella i Mataró per la celebració del triatló Mig Challenge i els 
vehicles van ser desviats gratuïtament cap a la C-32. A més, les obres de 
construcció del carril BUS VAO van obligar a restringir part de l’Autopista del 
Vallès o C-58 a Montcada i Reixac en sentit sud i això va provocar 3 km i mig 
de retenció des de Ripollet fins a Montcada.  
 
Així mateix també es van registrar afectacions viàries a les següents vies: 
 

- C-245: calçada tallada a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits per 
una col·lisió per encalç múltiple; 

- Enllaç de la Ronda de Dalt amb l’Autopista del Garraf: 8 km 
carregada entre Sant Boi i Gavà en sentit sud; 

- C-31: 7 km de retenció al Prat de Llobregat en sentit sud; 
- C-60: 2 km de lentitud i aturades a Argentona per enllaçar amb 

l’Autopista C-32 en sentit nord; 
- Autopista del Maresme: 1 km de cua a Argentona i 2 km i mig de 

retenció a Arenys de Mar en sentit nord. 
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OPERACIÓ SORTIDA PONT SEGONA PASQUA 
 
L’operació sortida es va desenvolupar entre divendres a la tarda i dissabte al 
matí. Les retencions més importants es van registrar durant la tarda de 
divendres. Entre d’altres, destaquem els problemes a les següents vies: 
 

- AP-7: 12 km de congestió entre Sant Cugat i Castellbisbal en sentit 
Martorell per un vehicle incendiat que va tallar la calçada en sentit sud i 
5 km de retenció a Llinars del Vallès en sentit Girona per un accident 
entre dos vehicles que va restringir la calçada en sentit nord; 

- Ronda Litoral: 13 km de retenció entre la Zona Franca i Sant Adrià de 
Besòs per un autocar avariat que va tallar 2 carrils; 

- Enllaç de l’Autopista del Garraf amb la Ronda de Dalt: 11 km de 
lentitud i aturades entre Cornellà i Valldaura en sentit besòs. 

 
Dissabte va ser més tranquil. Tot i això, durant tot el dia es van registrar 
retencions a l’Autopista del Vallès o C-58 per les obres de construcció del carril 
BUS VAO: 
 

- C-58: 6 km de congestió entre Barberà i Montcada i Reixac en sentit 
Barcelona per obres.  

 
Així mateix, també hi va haver problemes a les següents vies: 
 

- C-25: pas alternatiu a Sant Bartomeu del Grau per un turisme 
accidentat; 

- AP-7: 4 km d’intensitat entre Granollers i la Roca en sentit nord; 
- C-32: 2 km de retenció a Mataró en sentit nord; 
- N-340: 2 km de lentitud i aturades al Vendrell en sentit nord. 

 


