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BBaallaannçç  ddee  lleess  iinncciiddèènncciieess  mmééss  ddeessttaaccaaddeess  

ddeell  ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  ddeell  88  aall  1100  ddee  jjuunnyy  
 

• Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge, hi ha hagut 1 accident mortal 
amb 2 morts a les carreteres i autopistes catalanes 

 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana de 
Catalunya ha registrat 1 accident mortal amb 2 morts des de les 15.00 h del 
divendres dia 8 fins a les 20.00 h d’avui diumenge 10 de juny. 
 
L’accident mortal es va produir la matinada de dissabte a la C-31 a Sant Pere 
de Ribes (Garraf, Barcelona) quan tres vehicles es van veure implicats en un 
xoc frontal que va provocar la mort de dos joves: un home de 27 anys i un dona 
de 26. També va deixar una persona en estat crític, un ferit greu i una persona 
il·lesa 
 
Pel que fa a mobilitat, de manera global, ha estat força còmode a les principals 
vies del país durant tot el cap de setmana. Tot i això aquesta tarda de 
diumenge hi ha hagut les següents retencions sobretot de retorn a l’àrea 
metropolitana de Barcelona: 
 
- 7 km: a la N-340 al Vendrell sentit Barcelona 
- 6 km: a l’AP-7 al Peatge de la Roca sentit Barcelona 
- 5 km: a l’AP-7 a Sant Celoni sentit Barcelona 
- 5 km: a la C-32 a Sant Boi del Llobregat cap a Barcelona 
- 4 km: a la N-II a Vilamalla sentit Barcelona 
- 3 km: a la N-340 a Torredembarra cap a Barcelona 
 
Al llarg d’ahir dissabte es van produir diverses incidències viàries que van 
complicar puntualment el trànsit: 
 
- a l’AP-7 a Roda de Barà sentit Tarragona es van tallar els carrils ràpids per 

poder retirar un camió que havia bolcat 
- un accident múltiple a la C-245 a Sant Boi va provocar problemes en 

aquesta via, però també a l’enllaç de l’A-2 amb aquesta comarca 
 
Divendres tarda no van haver-hi problemes importants més que les retencions 
habituals. 
 


