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� Nota de premsa  � 

                                                                02/09/2012 

 

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

ddeell   3311  dd’’aaggoosstt   aall   22  ddee  sseetteemmbbrree  
 

• Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’han reg istrat 3 
accidents mortals amb 3 morts a les carreteres i au topistes 
catalanes 
 

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 3 accidents mortals  amb 3 víctimes mortals, 3 ferits 
greus i 6 ferits lleus  des de les 15.00 h del divendres dia 31 d’agost fins a les 
20.00 h d’avui diumenge 2 de setembre. 
 
El primer accident va tenir lloc el passat divendres a les 20.30 h a l’A-2 a 
Golmés (Pla d’Urgell).  La sortida de via d’una furgoneta va causar la mort d’un 
dels seus ocupants, un home de nacionalitat índia de 37 anys. A més, 3 
passatgers del vehicle van resultar ferits greus i 4 lleus. El segon sinistre es va 
produir a les 02.39 h de dissabte, a la C-58 a Terrassa  (Vallès Occidental) . 
Un turisme que circulava en direcció contrària per aquesta via va xocar 
frontalment amb una motocicleta i va provocar la mort del seu conductor: un 
home de 54 anys. La conductora del turisme va resultar ferida lleu. El tercer 
accident es va localitzar, ahir dissabte cap a les 15.03 h, a la BV-5122 a 
Tordera (Maresme)  i en el sinistre es van veure implicats un turisme i una 
motocicleta. L’ocupant del vehicle de dues rodes –un menor de 15 anys-  va ser 
traslladat en un helicòpter del SEM en estat molt greu a l’hospital Josep Trueta, 
on va morir hores més tard. El conductor de la motocicleta va patir ferides lleus. 
 
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: 5 km d’aturades a Roda de Barà i 2 km Torredembarra en 
direcció Barcelona.  

- C-65: 3 km de cues a Vidreres en direcció Llagostera.  
- -C-31: 3 km a Santa Cristina d’Aro en sentit Vidreres (AP-7 i N-II). 
- AP-7:  0,5 km de retencions a Riudellots de la Selva en sentit nord a 

causa d’un accident que ha causat el tall de 2 carrils. 
- C-33: 2,5 km de congestió a Montcada i Reixac en sentit sud a causa 

d’un accident amb una motocicleta implicada. 5 km a Barcelona en sentit 
rondes. 
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- C-17: 1,5 km d’aturades a Montcada i Reixac en sentit sud. 
 
Aquest matí, hi ha hagut una marxa a la T-722 que ha provocat retencions d’1 
km entre Morell i Valls. 
 
Dissabte  els principals problemes de trànsit es van registrar a l’autopista AP-7. 
Al matí, va haver fins a 8 km de retencions a l’altura de La Jonquera en sentit 
nord i l’incendi d’un vehicle va causar el tall de l’accés a la sortida 1 (La 
Jonquera)  en sentit sud i aturades en un tram d’1 km. 
 
Durant la tarda, un accident a l’AP-7 a la Roca del Vallès (18.00 h) en el qual es 
van veure implicats un turisme, un autocar i un turisme amb un remolc que 
transportava dos cavalls, va provocar restriccions de trànsit en sentit nord. La 
via va patir el tall parcial i total de la circulació en sentit Girona a causa de la 
retirada dels vehicles i es van formar retencions de fins a 8 km. La situació 
viària es va normalitzar cap a les 22.13 h. Com a conseqüència del sinistre van 
resultar ferits lleus tres ocupants d’un dels turismes. 
 
També cal destacar que dissabte cap a les 02.45 h de la matinada va tenir lloc 
un accident a l’A-2 a Ribera d’Ondara (Segarra) amb la implicació d’un tràiler i 
un camió. 4 persones van resultar ferides en el sinistre; 1 de gravetat i 3 de 
caràcter lleu. 
 
 
Quant al divendres  a la tarda, la situació va ser tranquil·la a la majoria de vies 
però hi va haver  algunes incidències derivades d’accidents  de trànsit: 
 
 -A-2: Tallada a Esparreguera en sentit Lleida. 4 km de retencions 
 -A-2: Sant Feliu de Llobregat: 1 carril tallat en sentit Martorell. 0,5 km de 
retencions. 
 -AP-7: 1 carril tallat a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud.0,5 km de 
retencions. 


