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Balanç de les incidències viàries
més destacades del cap de setmana
del 3 al 5 d’agost
Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’ha registrat un accident
mortal amb 1 mort i 2 il·lesos en zona interurbana
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana
catalana ha registrat un accident mortal amb 1 mort i 2 il·lesos des de les
15.00h del divendres dia 3 d’agost fins a les 20.00 h d’avui diumenge 5 d’agost.
L’accident va succeir ahir dissabte 4 d’agost. Cap a les 12.35 h, els Mossos
d'Esquadra van rebre avís d’una col·lisió frontal entre una furgoneta i una
motocicleta, al pk 332,5 de la N-260, al Pont de Suert (Alta Ribagorça). A
conseqüència de l’accident, va morir el conductor de la motocicleta, Arthur
Christian M., de 39 anys i nacionalitat holandesa. El conductor i l’acompanyant
de la furgoneta van resultar il·lesos.
D’altra banda, convé destacar que la matinada de diumenge s’ha produït
l’incendi d’un camió que transportava mobles (fusta, melamina i conglomerat)
a l’AP-7, a l’altura de la Jonquera (Alt Empordà). S’ha tallat l’autopista en sentit
sud a la 01.33 h; a les 06.40 h s’ha habilitat un carril en sentit contrari, entre els
pk 0,00 i el 6,50; i a les 7.47 h s’ha reobert totalment al trànsit. Hi han participat
8 dotacions de Bombers, 12 patrulles de Mossos, 1 de policia local, 1 unitat del
SEM, grues i una retroexcavadora.
Aquesta matinada també hi ha hagut una sortida de via d’un turisme amb
resultat de dues noies ferides greus (no en perilla la vida). El vehicle on
viatjaven anava per la T-11, a una rotonda s’ha precipitat i ha caigut sobre l’A-7,
a l’altura de Tarragona, pk 1.158,50, en sentit València. En aquest punt hi ha
una caiguda vertical de 8 metres. El turisme ha volat linealment uns 25 metres,
d’una via a l’altra. L’A-7 ha estat tallada en ambdós sentits a les 5.31 h; a les
6.10 s’ha obert un carril i a les 7,00 hores ja s’havia retirat el vehicle.
Pel que fa a problemes de mobilitat d’aquest diumenge a la tarda hi ha hagut
bastant fluïdesa, destacar la tornada de la Costa Brava i la Costa Daurada:
- 6 km de retenció a Santa Cristina d’Aro en sentit Llagostera: 3 km a la C-31 i
3 km més a la C-65
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- 4 km de retenció a la N-340, en sentit Barcelona: 2 km al Vendrell i 2 km més
a Bellveí
- 1 km de retenció a la C-32, a l’altura de Montgat, en sentit Barcelona.
Diumenge al matí ha estat molt tranquil, sense incidències viàries rellevants.
Dissabte a la tarda, un incendi d’un turisme va afectar els matolls del voral a
Sant Julià de Ramis (Gironès), i va ocasionar que es tallés la calçada de la N-II
en ambdós sentits. Es va fer pas alternatiu i es va restablir la circulació en
menys d’una hora. Una altra via tallada durant una hora, a causa de la col·lisió
entre una moto i un vehicle amb resultat d’un ferit greu, va ser la BV-2111 a
Sant Pere de Ribes (Garraf).
En relació 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: 14 km de cua a l’altura
de Castellbisbal, des de Sant Cugat fins a Martorell, en sentit sud. I 10 km de
retencions entre La Roca i Mollet del Vallès, en sentit nord. Al migdia va haverhi una sortida de via d’una motocicleta amb un ferit, a la carretera de Montferrer
i Castellbò (Alt Urgell).
Per últim, divendres a la tarda no va haver-hi grans problemes de circulació, a
destacar tres accidents amb afectació viària. A l’AP-7 a l’altura de Montmeló, es
va produir una topada entre dos vehicles i es va tallar un carril, en sentit Girona.
I també a l’AP-7, a Santa Perpètua de Mogoda, va haver-hi una col·lisió per
encalç entre quatre vehicles, amb 12 il·lesos, que va ocasionar dos carrils
tallats en sentit Girona. Per últim, a la C-25, a Calonge de Segarra (Anoia), a
quarts d’onze de la nit un vehicle va sortir de la via i va bolcar, amb resultat
d’un ferit greu; es va tallar l’Eix Transversal en ambdós sentits durant més
d’una hora, i posteriorment es va fer pas alternatiu durant una hora més.
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