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 Nota de premsa  

                                                                17/06/2012 

 
BBaallaannçç  ddee  lleess  iinncciiddèènncciieess  mmééss  ddeessttaaccaaddeess  

ddeell  ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  ddeell  1155  aall  1177  ddee  jjuunnyy  
 

• Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge, hi ha hagut 1 accident mortal 
amb 4 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 4 morts des de les 15.00 h del 
divendres dia 15  fins a les 20.00 h d’avui diumenge 17 de juny. 

L’accident en el qual han mort els quatre ocupants d’un turisme va tenir lloc ahir 
dissabte a les 21.42 h a la GI-533, a Vilobí d’Onyar (Selva). Per causes que 
encara s’estan investigant, un turisme va sortir de la via i va xocar contra un 
mur baix, d’un metre d’alçada, aproximadament, que va cedir en el lloc de 
l’impacte. El vehicle es va incendiar i va cremar totalment. Les víctimes mortals 
tenien entre  25 i 27 anys. 

Pel que fa a mobilitat, aquesta tarda de diumenge hi ha hagut les següents 
retencions habituals de retorn a l’àrea metropolitana de Barcelona: 
 
 
-10 km: a la C-32 a Mataró en sentit nord 
- 6 km: a la C-32 a El Masnou en sentit nord. 
- 9 km: a la N-340 a El Vendrell sentit Barcelona 
- 5 km: a la C-32 a Sant Boi del Llobregat cap a Barcelona 
-1 Km: a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit nord. 
-L’A-7 es troba tallada a Vila-seca en sentit nord a causa d’un accident. 
 
Al llarg d’ahir dissabte es van produir diverses incidències viàries que van 
complicar puntualment el trànsit: 
 
-Al matí es van registrar retencions d’1 a 3 km a l’AP-7 a Maçanet de la Selva i 
La Roca del Vallès en sentit nord. També va haver aturades a la C-32 a Mataró 
en direcció Girona (2 km). 
 
-La N-II es va tallar durant prop d’una hora a Bàscara a causa d’una 
manifestació. Es va registar 0,5 km d’aturades. 
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-A la tarda, cap a les 18h es va produir un accident a la C-65 a Llagostera amb 
un turisme i una bicicleta implicats. El ciclista va resultar ferit molt greu i va ser 
traslladat per efectius del SEM a l’hospital Josep Trueta de Girona. 
 
-Un incendi forestal als marges de la B-23 a Sant Joan Despí va provocar 
restriccions de trànsit en aquest punt. La via va estar puntualment tallada en els 
dos sentits de la marxa. 
 
-D’altra banda, a la C-43 va estar restringida la circulació a Gandesa (des de 
divendres a la tarda), fins prop de les 21h (amb pas alternatiu) a causa de 
l’incendi forestal que va afectar la zona de Pinell de Brai. 
 
 
De divendres tarda, destaquem les següents incidències: 
 
-Accident a l’AP-7 a El Vendrell amb un vehicle implicat. Es va tallar la sortida 
31 de l’autopista en sentit nord. El sinistre va causar un ferit greu i un lleu. 
 
-Manifestació a la N-340 a l’Aldea, que va provocar el tall de la via en els dos 
sentits durant prop d’una hora.  
 


