
 

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT  1 
 

                                                                               

� Nota de premsa � 
                                                                12/08/2012 

 

Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 
setmana del 10 al 12 d’agost 
 

Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’han registrat 3 
accidents mortals amb 5 morts a les carreteres catalanes 
 

El Servei Català de Trànsit reitera la necessitat d’extremar la 
precaució en la conducció 

 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana de 
Catalunya ha registrat 3 accidents mortals amb 5 morts des de les 15.00h del 
divendres dia 10 d’agost fins a les 20.00 h d’avui diumenge 12 d’agost. 
 
L’accident més greu amb 3 morts va succeir ahir dissabte 11 d’agost a la C-14 
a Artesa de Segre. Com a conseqüència del sinistre, una sortida de via d’un 
únic turisme amb matrícula francesa i amb quatre ocupants a l’interior, va morir 
a l’acte una dona de 60 anys. Una altra dona, de 63 anys d’edat, va ser 
evacuada amb helicòpter a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va morir 
poc després d’ingressar-hi. En el mateix accident l’accident un home va quedar 
ferit crític i va ser traslladat amb helicòpter a l’hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona, on ha mort aquesta matinada. Finalment, un altre home va resultar 
ferit de gravetat i va ser traslladat amb ambulància a l’Arnau de Vilanova de 
Lleida. Totes les víctimes són de nacionalitat francesa. 
 
L’altre accident mortal es va registrar ahir a la nit a la C-35 a Sant Feliu de 
Buixalleu en què un turisme i una motocicleta van topar frontalment. Com a 
conseqüència del xoc va morir el motorista, un home de 40 anys. La 
passatgera davantera de l’automòbil va quedar ferida lleu i va ser traslladada a 
l’hospital de Sant Celoni, i el conductor va resultar il·lès. 
 
El tercer sinistre va passar ahir dissabte al migdia a la TP-3318, a Ulldecona. 
Un turisme va sortir de la via i com a conseqüència de l’accident un menor de 5 
anys de nacionalitat algeriana va resultat ferit crític i va ser evacuat amb 
l’helicòpter del SEM a l’hospital Sant Joan de Déu, on ha mort posteriorment. 
En el sinistre hi van haver també 2 ferits greus i 1 de lleu, traslladats a l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa. 
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D’altra banda, convé destacar també que aquest cap de setmana hi ha hagut 
diversos accidents amb ferits de gravetat: 
 

• A la C-31 a Siurana: topada entre 4 vehicles amb 3 ferits greus i 5  més 
de lleus 

• A la C-162 a Urús: col·lisió frontal amb 2 ferits de gravetat  i 3 més de 
lleus  

• A la BV-2041 a Gavà: sortida de via amb 1 ferit greu i 1 de lleu 

• A l’AP-7 a Mollet del Vallès: sortida de via amb 2 ferits greus 
 
 
Davant d’aquests fets, l’SCT reitera la necessitat d’extremar la precaució en 
la conducció i demana als usuaris que no abaixin la guàrdia en cap moment i 
que mantinguin la màxima atenció al volant i manillar, sobretot també en 
aquells desplaçaments curts i per carreteres secundàries.   
 
 

Mobilitat del cap de setmana 
 
Pel que fa a problemes de mobilitat, aquesta tarda de diumenge en general 
s’ha desenvolupat amb fluïdesa i les retencions de retorn més destacades han 
estat a la N-340 al Vendrell en un tram de 10 km en sentit nord i 3 km a la C-65 
a Llagostera. També hi ha hagut intensitat a la C-66 a Palafrugell i a la C-260 a 
Vilatenim. 
 
El matí d’avui també ha transcorregut amb tranquil·litat i no hi ha hagut 
incidències viàries rellevants. Només convé destacar que l’accident greu 
registrat a  l’AP-7 a Mollet del Vallès ha obligat a tallar 1 carril en sentit sud i la 
sortida 15. Un altre accident a primera hora del matí a la mateixa autopista a 
l’altura de Sant Cugat del Vallès ha provocat restriccions al trànsit en sentit 
Girona i 1 km de lentitud. 
 
Dissabte al matí hi van haver diversos trams de retencions a la xarxa viària 
catalana: l’AP-7 va tenir complicacions a l’Agullana al llarg de 10 km i a 
Vidreres 10 km més, en sentit nord. La mateixa autopista també va registrar 
densitat a l’altura de Llinars i la Roca del Vallès cap a Girona i en el tram sud 
de l’AP-7 entre el Papiol i Martorell hi van haver fins a 13 km de retencions en 
direcció Tarragona. A més a la Costa Brava es van registrar retencions de 9 
km a la N-II a Figueres i 5 km més a la C-65 a Llagostera. A la Costa Daurada 
hi va haver trànsit lent a la N-340 a Comarruga en un tram de 5 km.   
 
També dissabte un accident amb 3 ferits lleus a la C-16 a Berga va obligar a 
tallar el túnel en els dos sentit durant una hora i els vehicles van ser desviats 
per la C-1411a. A més els accidents greus registrats a Siurana i Urús també 
van provocar incidència viària.    
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Finalment, divendres a la tarda no va haver-hi problemes de circulació 
importants, però diverses incidències van complicar puntualment el trànsit: un 
camió avariat va obligar a fer pas alternatiu durant 1 hora a la C-37 a Sant Pere 
de Torelló i a la C-17 a Lliçà de Vall un accident lleu va tallar 1 carril en sentit 
Barcelona. 
 
A més, la N-340 a l’Aldea es va restringir totalment al trànsit per les festes del 
municipi i els vehicles es van desviar per l’AP-7 i la TV-3404.   
 
 


