Nota de premsa
11/11/2012

Balanç de les incidències viàries
més destacades del cap de setmana
del 9 a l’11 de novembre
Fins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, no s’ha registrat cap accident
mortal a les carreteres i autopistes catalanes
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana
catalana no ha registrat cap accident mortal des de les 15.00 h del divendres,
dia 9, fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 11 de novembre.
Pel que fa a la mobilitat, aquest diumenge a la tarda, s’ha desenvolupat sense
problemes destacables a la xarxa viària catalana. De fet, ha dominat la fluïdesa
al conjunt de carreteres i autopistes de Catalunya.
Quant a diumenge al matí, hi ha hagut restriccions de trànsit a la demarcació
de Tarragona amb motiu del 48è ral·li Catalunya-Costa Daurada:
-

T-313: tallada entre les Irles i Riudecanyes en tots dos sentits:
T-311: tallada entre el Coll de Fatxes i la Torre de Fontaubela en tots
dos sentits;
TV-3031: tallada entre La Serra d’Almos i Tivissa en tots dos sentits.

Així mateix, i amb motiu de la 18a pedalada ecològica popular BarcelonaSitges, s’ha tallat la C-31, a Sitges, en tots dos sentits.
Pel que fa al dissabte, hi va haver 7 vies tallades amb motiu del 48è ral·li
Catalunya-Costa Daurada:
-

TV-7092: tallada entre Alforja i la Mussara en tots dos sentits;
TV-7093: tallada a Vilaplana en tots dos sentits;
TV-7411: tallada entre Santa Magdalena i la Pobla de Massaluca en tots
dos sentits;
T-702: tallada entre Cabacés i la Palma d’Ebre en tots dos sentits;
T-712: tallada entre Gratallops i el Lloar en tots dos sentits;
T-730: tallada entre el Molar i Cabacés en tots dos sentits;
T-732: tallada entre el Lloar i el Molar en tots dos sentits.
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A banda d’això, hi va haver diversos accidents que van comportar
restriccions de trànsit a la TV-3226, a Perafort, en tots dos sentits, a la C-17
a Parets del Vallès, en sentit Vic, a la C-16, a Cercs, en tots dos sentits, i a
la C-58, a Vacarisses, en ambdós sentits de la marxa, entre d’altres.
Quant a divendres a la tarda, en general, la situació va ser tranquil·la a la
xarxa viària catalana, tot i que hi va haver alguns problemes a l’àrea
metropolitana de Barcelona. A més, algunes incidències de trànsit van
complicar la circulació en moments determinats:
-

-

B-10: 1 carril tallat a Poble Nou en sentit besòs per un accident. Això va
provocar retencions entre Mercabarna i Poble Nou en sentit besòs i
entre Sant Adrià i Poble Nou en sentit Llobregat;
A-2: 1 carril tallat a Castellolí en sentit Lleida per un camió avariat. En
aquest tram hi va haver 2km i mig de retenció;
C-58: 5 km de retenció entre Sabadell i Ripollet en sentit Barcelona per
un vehicle avariat;
B-20: 3 km i mig de cua entre Diagonal i els Túnels de Vallvidrera en
sentit besòs per un vehicle avariat;
C-31: pas alternatiu a Sitges per un accident. Cua en tots dos sentits.
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