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Balanç de les incidències viàries
més destacades del cap de
setmana del 21 al 23 de setembre
Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’han registrat tres accidents
mortals amb tres morts a les carreteres i autopistes catalanes
Demà dilluns hi podrà haver mobilitat intensa pel retorn de vehicles a
l’àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat de la Mercè

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana de
Catalunya han registrat tres accidents mortals amb tres morts des de les
15.00 h de divendres fins a les 20.00 h d’avui diumenge 23 de setembre.
El darrer accident ha passat aquest matí a la C-12 a Sarroca de Lleida, en què
dos turismes han topat i el conductor d’un dels automòbils, Francisco E. R., de
81 anys d’edat i amb veïnatge a Sarroca de Lleida, ha mort. El conductor de
l’altre vehicle ha quedat ferit lleu i ha estat traslladat a l’hospital Arnau de
Vilanova de Lleida. També avui diumenge a primera hora, un motorista, David
P. B., de 40 anys d’edat i veí de Manresa, ha mort després d’haver sortit de la
via a la C-55 a l’altura de Cardona. L’altre accident mortal es va registrar ahir
dissabte al migdia quan una motocicleta va sortir de la via a la C-14 a l’altura de
Ciutadilla (Urgell) i va morir el conductor i únic ocupant, Alexander S., de 46
anys d’edat i nacionalitat russa.
Pel que fa a la mobilitat, tot i que aquest cap de setmana s’ha desenvolupat en
general amb normalitat i sense congestions greus a les carreteres, l’SCT
destaca que demà dilluns es podrà registrar trànsit intens en alguns punts de
la xarxa viària catalana com l’AP-7 i algunes vies pròximes a la costa pel retorn
de vehicles a l’àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat local
de la Mercè, que allarga a tres dies el cap de setmana.
L’SCT, davant els tres accidents mortals amb tres morts d’aquest cap de
setmana, demana als conductors que no abaixin la guàrdia en la conducció
en cap moment i que adaptin la circulació al tipus de via, a l’estat del trànsit i a
les conduccions meteorològiques. A més, es recorda als usuaris que es poden
mantenir informats de l’evolució de les incidències viàries a través del web
www.gencat.cat/transit i el compte de Twitter @transit.
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De retencions de retorn a la capital catalana i a la seva zona d’influència
aquesta tarda només hi ha hagut 5 km a la N-340 a l’altura del Vendrell i 1 km a
Vallirana i també 5 km de retencions a l’A-2 a Pallejà. A més, convé remarcar
que al llarg del cap de setmana s’han produït diverses incidències viàries que
han tingut afectació en el trànsit. Avui al matí un accident a la C-55 a l’altura de
Monistrol de Montserrat entre dos turismes i que ha fet un ferit greu i dos de
lleus ha obligat a tallar totalment la via durant una hora i llavors s’ha circulat a
través de pas alternatiu fins a les 10.00 h del matí, quan s’ha restablert la
circulació.
Ahir dissabte va dominar la fluïdesa al conjunt de vies al llarg de tot el dia. Tot i
això convé destacar que a primera hora de la tarda la N-240 a l’altura de
l’Espluga de Francolí va està totalment restringida al trànsit durant una hora i
mitja per un camió bolcat. Durant el tall els vehicles van ser desviats per la C14 en senti nord i per la T-700 i TV-7002 en sentit sud. A la nit, la mateixa N240 a l’altura de Vimbodí va patir restriccions al trànsit per la retirada d’un
camió accidentat.
Divendres a la tarda, la incidència viària més important van ser 11 km de
retencions a l’AP-7 entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell en sentit sud per
l’incendi d’un vehicle que va restringir un carril de l’autopista. A més un altre
accident a la C-15 a Canyelles va obligar a tallar un carril cap a Vilafranca del
Penedès durant tres hores. De retencions convé destacar un tram de 4 km a la
C-58 a Montcada i Reixac d’entrada a la capital catalana.
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