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� Nota de premsa  � 

                                                                11/09/2012 

 

BBaallaannçç  ddee  lleess  iinncciiddèènncciieess  vviiààrr iieess  
mmééss  ddeessttaaccaaddeess  ddeell   PPoonntt   ddee  ll ’’oonnzzee  

ddee  sseetteemmbbrree  
 

• Fins a les 20.30 hores d’aquest dimarts, s’ha regis trat un accident 
mortal amb un mort a les carreteres i autopistes ca talanes 
 

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat un accident mortal, amb un mort,  des de les 15.00 h del 
divendres dia 7 fins a les 20.30 h d’avui dimarts 11 de setembre. 
 
L’accident ha passat a les 8.31 h d’aquest matí de dimarts. Una motocicleta ha 
sortit de la via al pk. 166,8 de la C-25 a Muntanyola (Osona) i el conductor ha 
resultat ferit greu en estat crític. Posteriorment, ha mort a l’hospital Parc Taulí 
de Sabadell.  
 
Pel que fa a la mobilitat, aquest dimarts  ha dominat la fluïdesa al conjunt de 
carreteres i autopistes de Catalunya. Tot i això, destaquem les següents 
afectacions viàries: 
 

- C-33: 1 carril tallat  a Mollet del Vallès en sentit Barcelona per un 
accident entre 4 autocars que ha provocat 8 ferits lleus segons les 
darreres informacions. En aquest tram hi ha hagut 2 km  de congestió;  

- AP-7: 1 carril tallat a Sant Celoni en sentit Barcelona per una col·lisió 
entre tres turismes sense ferits que ha provocat 2 km  de congestió;  

- B-23: 2 km d’intensitat entre Esplugues de Llobregat i l’Avinguda 
Diagonal d’entrada a Barcelona. 

 
Diumenge a la tarda sobretot hi va haver problemes per tornar de la Costa 
Daurada i de la Costa Brava. Entre d’altres incidències, cal destacar les 
següents: 
 

- C-25: tallada  a Aguilar de Segarra en tots dos sentits per un accident; 
- B-124: tallada a Sant Llorenç Savall en tots dos sentits per un accident; 
- C-51: tallada al Vendrell en tots dos sentits per una manifestació; 
- N-340: 8 km  de retenció entre Creixell i el Vendrell i 1 km a Bellvei en 

sentit nord;  
- N-2: 6 km de lentitud i aturades entre Figueres i Vilamalla en sentit 

Barcelona; 
- C-65: 4 km  de cua entre Santa Cristina d’Aro i Llagostera en sentit sud; 
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- C-31: 3 km  de lentitud i aturades a Santa Cristina d’Aro en sentit 
Llagostera. 
 
Quant   a    l’operació   sortida    del   Pont,   en   general   també   es  va  

desenvolupar sense massa problemes al conjunt de carreteres i autopistes. 
Dissabte  va dominar la fluïdesa al llarg de tot el dia, malgrat que hi va haver 5 
km  de cua a la N-340 al Vendrell en sentit sud i 1 km  de retenció a l’AP-7  a la 
Roca en sentit França. També hi va haver problemes puntuals derivats 
d’incidències: 
 

- C-25: calçada tallada  a Manresa en sentit Girona per un accident. 
Malgrat que hi va haver desviaments senyalitzats, es va circular amb 
dificultats en aquesta via; 

- C-12: pas alternatiu  a Flix per un accident. En aquest tram hi va haver 
retencions en tots dos sentits; 

- A-2:  1 carril tallat  a Castellolí en sentit Lleida per un vehicle incendiat 
que va provocar 1km de cua. 
  

Per acabar, divendres  a la tarda  els principals problemes es van  
concentrar a les rondes de Barcelona en sentit besòs: 

 
- B-10:  trams de retenció al llarg de 15 km  entre Mercabarna i Bon Pastor 

per un camió avariat a l’altura del Nus de la Trinitat; 
- B-20:  10 km  de cua entre Diagonal i Meridiana en sentit besòs. 

 
No obstant això, també cal destacar les següents afectacions viàries: 
 
- AP-7: tallada  a l’Hospitalet de l’Infant en sentit sud per vehicle incendiat; 
- C-32: 1 carril tallat  a Sant Boi de Llobregat i 1 carril tallat  a Esplugues 

de Llobregat en sentit nord per dos accidents; 
- A-22: 1 carril tallat  a Alpicat en sentit Lleida per una topada; 
- N-340: 4 km  de cua al Vendrell i 2 km  a Roda de Barà en sentit sud. 

 


