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Balanç de les incidències viàries
més destacades del cap de setmana
del 14 al 16 de setembre
• Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’ha registrat un accident
mortal a les carreteres i autopistes catalanes
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana
catalana ha registrat un accident mortal, amb 1 mort, 1 ferit menys greu i 2
persones il·leses des de les 15.00 h del divendres dia 14 fins a les 20.00 h
d’avui diumenge 16 de setembre.
L’accident va tenir lloc ahir dissabte a les 10.47 h del matí. Un turisme va sortir
de la via a l’antic camí del cementiri vell a l’urbanització Residencial Parc
de Maçanet (Selva). A conseqüència del sinistre, una persona va resultar
ferida greu en estat crític i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques la
van traslladar a l’hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment va morir.
En l’accident, una altra persona va resultar ferida menys greu i va ser
ingressada al mateix hospital. A més, hi va haver 2 persones il·leses.
Pel que fa a la mobilitat, aquest diumenge la situació ha estat tranquil·la al
conjunt de carreteres i autopistes de Catalunya. Tot i això, destaquem les
següents afectacions viàries de retorn de la Costa Daurada i la Costa Brava:
-

N-340: 7 km de retenció entre Torredembarra i el Vendrell en sentit nord;
C-65: 5 km de cua entre Santa Cristina d’Aro i Llagostera en sentit
Maçanet;
C-31: 4 km de lentitud i aturades entre Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro
en sentit Maçanet de la Selva;
AP-7: 4 km de cua a Sant Celoni en sentit Barcelona.

Ahir dissabte va dominar la fluïdesa a la majoria de vies però hi va
haver algun problema per anar cap a la costa:
-

GI-600: 4 km de lentitud i aturades a Tordera en sentit Blanes.

D’altra banda, diversos accidents van complicar la circulació a diferents vies.
Entre d’altres, es va tallar l’AP-7, a Tarragona, en sentit Barcelona, per una
col·lisió entre dos vehicles sense ferits. La TV-3141 també es va restringir en
tots dos sentits a Cambrils per una col·lisió frontal entre 2 turismes amb 2 ferits
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lleus. I a la C-15 hi va haver 1 carril tallat a l’altura de Vilanova i la Geltrú en
sentit Tarragona per un accident entre dos vehicles.
Quant a divendres a la tarda, hi va haver cues sobretot derivades d’accidents
de trànsit. En concret, les següents:
-

-

Ronda Litoral o B-10: calçada tallada a Can Tunis en sentit besòs
per un accident entre un autocar, una furgoneta i un turisme i 1 carril
tallat a Can Tunis en sentit Llobregat. Això va provocar 4 km
d’aturades entre Mercabarna i Can Tunis en sentit besòs i 10 km de
retenció entre Sant Adrià i Can Tunis en sentit llobregat;
B-20: 1 carril tallat al Prat de Llobregat en sentit Barcelona per un
camió accidentat. Això va provocar 2 km de retenció;
AP-7: 1 carril tallat a Pontós en sentit França per una col·lisió entre
dos camions. En aquest tram hi va haver 1 km de cua.
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