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Balanç de les incidències viàries 

més destacades del cap de setmana 
del 27 al 29 de juliol 

 
Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’ha registrat un accident 
mortal amb 1 mort, 3 ferits greus, 1 ferit lleu i 1 il·lès en zona interurbana  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat un accident mortal amb 1 mort, 3 ferits greus, 1 ferit 
lleu i 1 il·lès  des de les 15.00 h del divendres dia 27 de juliol fins a les 20.00 h 
d’avui diumenge 29 de juliol. 
 
L’accident va ocórrer ahir dissabte 28 de juliol. Cap a les 10.35 h, els Mossos 
d'Esquadra van rebre avís d’una col·lisió frontal entre 2 turismes al pk. 747 de 
la N-II a Vilamalla (Alt Empordà). A conseqüència de l’accident, va morir 
l’acompanyant d’un dels conductors dels turismes, Maria Dolores O.S, de 73 
anys, nacionalitat espanyola i veïna de Girona. A més, hi va haver 4 persones 
més afectades, 3 ferides greus, les quals els efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques van traslladar a l’hospital Josep Trueta de Girona, i 1 
ferida lleu, que van traslladar a l’hospital de Figueres. També hi va haver una 
persona il·lesa.  
 
D’altra banda, convé destacar una col·lisió per envestida entre un turisme i una 
bicicleta que hi ha hagut avui diumenge cap a les 16.23 h a la N-340, al Perelló, 
al Baix Ebre, i que ha provocat un ferit molt greu, el ciclista, i 3 ferits lleus, els 
ocupants del turisme. La via ha estat tallada en tots dos sentits.   
 
Quant a problemes de mobilitat d’aquest diumenge a la tarda, sobretot n’hi ha 
hagut per tornar de la costa brava i la costa daurada: 
 
- 5 km de cua a la C-31 a Santa Cristina d’Aro en sentit Llagostera; 
- 3 km de retenció a la C-65 a Santa Cristina d’Aro en sentit Barcelona i 7 km 
més a Cassà de la Selva en sentit Girona; 
- 3 km de retenció a l’AP-7 a Sant Celoni i 5 km més a la Roca del Vallès en 
sentit Granollers; 
- 5 km de lentitud i aturades a la C-31 a Gavà en sentit nord; 
- 1 km i mig de retenció a la N-340 al Vendrell en sentit nord; 
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- Mig km de cua a la N-II a Pineda de Mar en tots dos sentits per un accident 
que ha obligat a tallar calçada. 
 
D’altra banda, convé destacar que aquest matí hi ha hagut diverses incidències 
que han complicat la circulació: 
 
- 7 km i mig de retenció a la C-32 Sud entre Gavà i Sitges en sentit sud per un 
accident entre 5 vehicles amb 9 ferits lleus que ha obligat a tallar la calçada en 
sentit sud. 
- 2 km de congestió a la C-33 Mollet del Vallès en sentit Granollers per la 
manifestació que s’ha fet a la zona del peatge; 
- 1 km de lentitud i aturades a l’A-2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona 
per una sortida de via d’un turisme que ha obligat a tallar 1 carril; 
- Mig km de cua en dos trams de l’AP-7 a Vilafranca en sentit Barcelona per 
dos accidents amb dos vehicles implicats. En un dels sinistres, hi ha hagut 4 
persones ferides lleus; 
- Mig km de cua a la N-II, a Bàscara, en tots dos sentits, per un camió 
accidentat que ha obligat a donar pas alternatiu. 
 
Quant a la sortida de cap de setmana i de vacances d‘estiu, dissabte al matí hi 
va haver diversos trams de retencions a l’AP-7: 
 
- 10 km de retenció entre Biure i la Jonquera en sentit nord; 
- 9 km de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès en sentit nord; 
- 7 km de cua entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud per un accident. 
- 2 km de retenció a la Roca en sentit nord i mig quilòmetre en sentit sud; 
- 2 km i mig de lentitud i aturades a Maçanet de la Selva en sentit nord; 
- 1 km de cua a Figueres en sentit nord. 
 
També es van registrar retencions de 10 km a la N-340 entre el Vendrell i 
Creixell en sentit Tarragona. A més, es van carregar la C-32 Nord a Mataró en 
sentit nord i la C-32 Sud a Sant Boi de Llobregat i Sitges en sentit sud. 
 
Divendres a la tarda hi va haver problemes a les següents vies: 
 
- 11 km de retenció a l’enllaç de la C-32 Sud amb la Ronda de Dalt o B-20 
entre Esplugues i la Via Júlia en sentit besòs; 
- 7 km de cua a la B-10 entre la Zona Franca i la Barceloneta en sentit besòs 
per un accident múltiple que va tallar 1 carril; 
- 6 km de cua a l’AP-7 entre Mollet i Parets en sentit nord per un accident que 
va obligar a tallar 1 carril. A més, també hi va haver 3 km de retenció a la Roca 
en sentit Girona per un accident que va tallar 1 carril; 
- 5 km de retenció a la N-340 a Roda de Barà en sentit sud; 
- 5 km de lentitud i aturades a la GI-600 a Blanes en sentit platges; 
- 3 km de cua a la C-32 Nord a Argentona i 2 km més a Palafolls en sentit nord. 
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Així mateix, hi va haver accidents que van obligar a tallar la C-12 a Aldover, la 
C-58 a Vacarisses i  la GI-543 a Arbúcies. A més, també hi va haver 
restriccions per topades a la GIV-5132 a Fontcoberta, i a la C-32 Nord a Pineda 
de Mar en sentit Barcelona.   


