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� Nota de premsa  � 

                                                                14/10/2012 

 

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

ddeell   1111  aall   1144  dd’’ooccttuubbrree    
  

FFiins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’han regi strat 2 accidents 
mortals, amb 3 morts i 4 ferits greus a les carrete res i autopistes 

catalanes 
 

Els principals problemes de l’operació retorn del P ont del Pilar s’han 
registrat a la C-16, la N-145, la C-14, la N-260, l a C-17, l’A-2 i l’AP-7   

 

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 2 accidents mortals, amb 3 persones mortes i 4 fer ides 
greus des de les 15.00 h del dijous dia 11 fins a les 20.00 h d’avui diumenge 
14 d’octubre. 
 
L’últim sinistre ha passat aquest diumenge 14 d’octubre a les 11.22. Un carro 
de tracció animal ha bolcat a la zona del camí de les barraques, al pk. 3,8 de 
la C-42, a Tortosa (Baix Ebre) , i el conductor ha resultat atrapat i mort.  
 
L’altre accident va ocórrer el dijous 11 d’octubre a les 21.47 h. Dos turismes 
van col·lidir frontalment al pk. 3 de la L-311 a Cervera (Segarra) . A 
conseqüència del sinistre, van morir la conductora d’un dels vehicles i la 
passatgera davantera de l’altre. A més, també hi va haver quatre ferits greus, 
tres dels quals els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques van traslladar 
a l’hospital Arnau de Vilanova i un a l’hospital d’Igualada.  
 
Pel que fa a la mobilitat, aquest diumenge  a la tarda, s’han complicat sobretot 
les vies que permeten tornar del nord de Catalunya: 
 
- C-16: 27 km  amb trams de retenció entre el Túnel del Cadí i Berga i 5 km  
més de cua a Sallent en sentit sud; 
- C-14: 17 km  de lentitud i aturades entre Ribera d’Urgellet i Organyà en sentit 
sud; 
- N-260: 6 km  de retenció a Ribera d’Urgellet en sentit Lleida i 15 km  de 
lentitud i aturades entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit Barcelona; 
- N-145: 9 km  de retenció entre Andorra i la Seu d’Urgell en sentit sud; 
- C-17: 4 km  de cua a Ripoll, 7 km  a Vic i 4 km  a Granollers en sentit sud. 
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A banda d’això, a l’A-2 hi ha hagut 6km  de retenció a Bellpuig, 6 km  a Cervera, 
10 km  a Jorba i 18 km  entre Castellolí i Esparreguera tot en sentit Barcelona. A 
més, a l’AP-7 hi ha hagut restriccions a l’Ametlla de Mar en sentit Tarragona i a 
Sant Celoni en sentit Girona per dos accidents. A més, la mateixa AP-7 ha anat 
carregada amb 11 km  de retenció a Sant Celoni i 6km  més a la Roca en sentit 
Barcelona.  
 
Quant a l’operació sortida , sobretot hi va haver problemes al llarg de 
divendres al matí  als eixos que comuniquen les grans àrees metropolitanes 
amb el nord de Catalunya.  
 

- C-16: 15 km  de retenció entre Olvan i Cercs en sentit Bagà per volum de 
trànsit. A més, dins d’aquest tram, a l’altura de Cercs, es va haver de 
tallar 1 carril en sentit nord per un accident, l’atropellament d’un vianant; 

- C-14: 9 km de cua a Organyà i 7 km més a Ribera d’Urgellet en sentit 
La Seu d’Urgell; 

- N-145: 9 km de lentitud i aturades entre la Seu d’Urgell i Andorra en 
sentit nord; 

- N-260: 6 km de retenció a Monferrer i Castellbò en sentit nord, per 
enllaçar amb la N-145; 

- C-17: 2 km de lentitud i aturades a Ripoll en sentit Puigcerdà.  
 

D’altra banda, a la C-55 hi va haver 4 km  de retenció a Castellbell i el Vilar en 
sentit Manresa.  
 
A més, convé destacar que, a la tarda, la pluja va obligar a restringir dues vies: 
 

- C-31: tallada  a Calafell en tots dos sentits; 
- N-340: tallada  al Vendrell en ambdós sentits de la circulació. 

 
Pel que fa a dijous a la tarda , diverses incidències van complicar la circulació 
sobretot a les entrades i sortides de la ciutat de Barcelona: 
 

- B-10:  9 km  de cua entre Mercabarna i Poble Nou en sentit besòs per un 
vehicle avariat que va obligar a tallar 1 carril; 

- B-20:  6 km  de retenció entre Diagonal i la Vall d’Hebron en sentit besòs 
per un vehicle avariat que va obligar a tallar 1 carril; 

- C-58: 5 km de lentitud i aturades entre Badia i Ripollet en sentit 
Barcelona per un accident que va obligar a tallar 1 carril; 

- C-32: Mig km de cua a Sant Boi de Llobregat en sentit Tarragona per un 
vehicle avariat que va obligar a tallar 1 carril. 

 
A banda d’això, també hi va haver problemes a l’A-2. Es van registrar 6 km  de 
lentitud i aturades a Abrera en sentit Bruc per enllaçar amb la C-55. A més, a 
l’altura de Cervera, un camió avariat va obligar a tallar 1 carril en sentit Lleida i 
això va provocar 1 km  de retenció.  
 


