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Balanç de les incidències viàries 

més destacades del cap de setmana 
del 6 al 8 de juliol 

 
Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’ha registrat un accident de 
trànsit mortal amb 1 mort i 3 ferits lleus a la xarxa viària interurbana  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana de 
Catalunya ha registrat 1 accident mortal amb 1 mort i 3 ferits lleus aquest 
cap de setmana, des de les 15.00 h del divendres dia 6 de juliol fins a les 20.00 
h d’avui diumenge 8 de juliol. 
 
El sinistre va succeir el divendres 6 de juliol sobre les 15.50 h de la tarda a la 
N-260 a l’altura de Puigcerdà (Cerdanya). Una furgoneta i un camió petit van 
topar frontalment i a conseqüència de la col·lisió, la conductora de la furgoneta, 
Lina Maria E. V., de 32 anys d’edat, veïna de Puigcerdà i de nacionalitat 
colombiana, va resultar morta. Els tres ocupants del camió petit van quedar 
ferits lleus i van ser traslladats a l’hospital de Puigcerdà. 
 
Pel que fa a mobilitat, aquesta tarda de diumenge hi ha hagut diversos 
problemes de trànsit sobretot de retorn a l’àrea metropolitana de Barcelona 
venint de les zones de costa: 
 
- AP-7 a Sant Celoni, 9 km de retencions 
- AP-7 a la Roca del Vallès, 21 km de retencions 
- N-340 al Vendrell, 8 km de retencions  
- C-31 a Gavà, 3 km de de congestió 
- AP-7 a Vilafranca del Penedès, 10 km de retencions 
- C-65 a Santa Cristina d’Aro, cap a Maçanet de la Selva, 5 km de retencions  
- C-31 a Santa Cristina d’Aro, cap a Maçanet de la Selva, 4 km de congestió 
 
A primera hora de la tarda s’ha hagut de tallar la C-37 a Santa Maria de 
Miralles (Anoia) per un xoc frontal entre dos turismes que ha provocat 6 ferits 
lleus. També s’ha tallat la N-II a Celrà (Gironès) -donant pas alternatiu- degut a 
la sortida de via d’un turisme que portava una caravana, i que no ha ocasionat 
ferits. Així com la T-324 a l’altura de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) on una 
col·lisió envestida d’un turisme a un ciclista ha ocasionat un ferit lleu.  
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Diumenge hi ha hagut tres accidents amb motocicletes que han causat dos 
ferits greus però no han provocat greu afectació viària. El primer del matí a 
Espolla (Alt Empordà) a la GI-602 amb un ferit greu, i el segon a Moià (Bages) 
a la N-141c, amb un ferit greu en estat crític. A la tarda, un tercer accident a 
Malgrat de Mar (Maresme) a la N-II, no ha ocasionat cap ferit. 
 
 
Dissabte al matí hi va haver diversos trams de retencions: a l’AP-7 a l’altura 
de la Roca del Vallès, 9 km en sentit Girona, i també 6 km a l’AP-7 a Maçanet 
de la Selva, a la sortida cap a la C-35. A l’autopista del Vallès o C-58 a l’altura 
de Montcada i Reixac va haver-hi congestió a causa d’un carril tallat per obres 
al matí i a la tarda.  
A primera hora de la tarda un accident va provocar que es tallessin alguns 
carrils i retencions durant un parell d’hores a l’AP-7, a Cervià de Ter (Gironès). 
A causa de la realització de proves esportives es van tallar temporalment 
algunes vies: la BV-2112 i la C-15b a Sant Pere de Ribes, la C-15z a Canyelles 
i la LV-9047 a Sant Llorenç de Montgai. 
 
 
Divendres a la tarda van registrar-se cues quilomètriques a l’AP-7 a causa de 
dos accidents: un a Barberà del Vallès, que va provocar 11 km de retencions 
des de Sant Cugat a Barberà, i un altre a la Roca del Vallès, que va 
desembocar en 13 km de retencions en sentit nord, des de Santa Perpètua de 
Mogoda a la Roca. També a l’enllaç de la Ronda de Dalt amb la C-32, amb 11 
km de retenció d’Esplugues a Via Júlia, en sentit Besòs. 
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