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� Nota de premsa  � 

                                                                26/08/2012 

 

BBaallaannçç  ddee  lleess  iinncciiddèènncciieess  vviiààrr iieess  
mmééss  ddeessttaaccaaddeess  ddeell   ccaapp  ddee  sseettmmaannaa    

ddeell   2244  aall   2266  dd’’aaggoosstt   
 

• Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, no s’ha r egistrat cap 
accident mortal a les carreteres i autopistes catal anes 

 

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana no ha 
registrat cap víctima mortal per accident de trànsit des de les 15.00 h del 
divendres dia 24 d’agost fins a les 20.00 h d’avui diumenge 26 d’agost. 
 
Pel que fa a la mobilitat, aquest diumenge  ha dominat la fluïdesa al conjunt de 
carreteres i autopistes de Catalunya. Tot i això, hi ha hagut les següents 
afectacions viàries: 
 

- N-340: 8 km  de lentitud i aturades entre Creixell i el Vendrell i 1 km  més 
a Bellvei en sentit Barcelona; 

- C-65: 5 km de cua a Llagostera en sentit Girona per un accident que ha 
obligat a tallar un carril; 

- AP-7:  1 km  de congestió a la Riera de Gaià en sentit Tarragona per un 
turisme accidentat. El sinistre ha provocat 3 ferits lleus que han traslladat 
a l’hospital Santa Tecla; 

- C-58: 1 km  de cua a Ripollet en sentit Barcelona per un vehicle incendiat 
que ha obligat a tallar la calçada; 

- N-II: 1 km  de retenció a Sant Pol de Mar en sentit Barcelona per un 
vehicle incendiat que ha obligat a tallar 1 carril.  

 
També convé destacar que no s’han registrat retencions destacables amb 
motiu del pas de la novena etapa de la Vuelta Ciclista España per Catalunya, 
que transcorria d’Andorra a Barcelona. Tot i això, i per garantir el correcte 
desenvolupament de la cursa, s’han tallat els accessos de l’A-2, a Abrera, amb 
la C-55 i l’antiga N-II, i a Sant Vicenç dels Horts; els accessos de la B-23, a 
Sant Feliu de Llobregat i a Sant Joan Despí, i els accessos de la N-340, a Sant 
Vicenç dels Horts per enllaçar amb la BV-2002 i l’antiga N-II.  
 
Dissabte  els principals problemes de trànsit es van registrar a l’autopista AP-7. 
A l’altura de Maçanet de la Selva hi va haver un encalç entre 3 turismes que va 
obligar a restringir la calçada en sentit França entre 11.43 i 14.25 hores. Això 
va provocar fins a 16 km i mig  de retenció entre Sant Celoni i Maçanet de la 
Selva en sentit nord. A conseqüència del sinistre, 7 persones van resultar 
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ferides lleus i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques les van 
traslladar a l’hospital Santa Caterina de Salt i a l’hospital Josep Trueta de 
Girona. Els 5 afectats restants van resultar il·lesos. 
 
D’altra banda, hi va haver les següents afectacions viàries:  
 

- AP-7: 4 km de cua a l’altura de Gelida per un turisme accidentat que va 
obligar a tallar 1 carril en sentit sud. El sinistre no va provocar ferits;  

- C-31 Nord: 2 km de lentitud i aturades a Badalona en sentit Barcelona 
per un accident amb un vehicle implicat que no va provocar ferits. 
L’accident va obligar a tallar 1 carril en sentit sud; 

- N-340: Mig km de retenció a l’Ampolla en tots dos sentits per una 
col·lisió entre un turisme i una motocicleta que va provocar 2 persones 
ferides greus, les ocupants de la motocicleta, les quals les van traslladar 
a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa i a l’hospital Joan XXIII de 
Tarragona. L’accident va obligar a donar pas alternatiu; 

- C-31 Sud: Mig km de cua a Castelldefels en sentit Barcelona per un 
accident amb una moto implicada que va provocar un ferit greu, el qual 
van traslladar a l’hospital de Bellvitge. A causa del sinistre, hi va haver 
un carril tallat en sentit nord. 

 
Així mateix, amb motiu de l’incendi de Madremanya, al Gironès, hi va haver 
restriccions a la C-66 a Sant Joan de Mollet i a la GIV-6701 a Sant Martí Vell.  
 
També convé destacar que dissabte no van registrar-se retencions destacables 
amb motiu del pas de la vuitena etapa de la Vuelta Ciclista España per 
Catalunya, que es desenvolupava entre Lleida i Andorra.  
 
Quant al divendres  a la tarda, la situació va ser tranquil·la a la majoria de vies 
però hi va haver retencions derivades d’incidències de trànsit: 
 

- AP-7:  Entre 1 i 2 km  de cua a Llinars del Vallès en sentit Girona per un 
camió que va punxar una roda i per un accident amb 3 vehicles implicats 
que van obligar a tallar 1 carril;  

- AP-7:  1 km  de retenció a Gelida en sentit Martorell per un accident amb 
3 vehicles implicats que va obligar a restringir 1 carril; 

- B-20:  1 km  de lentitud i aturades a Badalona en sentit Mataró per una 
topada que va obligar a tallar 1 carril; 

- B-10:  1 km  de cua a Can Tunis en sentit Llobregat per un accident que 
va obligar a restringir 1 carril. 

 
D’altra banda, amb motiu dels incendis de la demarcació de Girona, es van 
restringir l’AP-7  a la Jonquera, la C-66 a Celrà i la GIV-6701 a Sant Martí Vell.  
 


