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� Nota de premsa  � 

                                                                09/12/2012 

 

BBaallaannçç  ddee  lleess  iinncciiddèènncciieess  vviiààrr iieess  
mmééss  ddeessttaaccaaddeess  ddeell   ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  
ddeell   77  aall   99  ddee  ddeesseemmbbrree  ii   ddeell   ppoonntt   ddee  

llaa  CCoonnsstt ii ttuucciióó  ii   IImmmmaaccuullaaddaa  
  

FFiins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, s’ha regis trat 1 accident mortal, 
amb 1 víctima mortal a les carreteres i autopistes catalanes 

 
Els principals problemes de l’operació retorn del p ont de la Constitució i 

Immaculada s’han localitzat a la C-16, la C-14, la C-17 i l’A-2   
 

 

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 1 accident mortal, amb 1 persona morta des de les 
15.00 h del dimecres, dia 5 de desembre  i inici del pont, fins a les 20.00 h 
d’avui diumenge 9 de desembre. 
 
L’únic accident mortal de tot el pont i d’aquest cap de setmana (de divendres 7 
de desembre a les 15.00 h fins avui diumenge 9 de desembre a les 20.00 h) es 
va produir ahir dissabte a les 05.19 h de la matinada a la C-55 a Sant Vicenç 
de Castellet (Bages) . Un vianant, un home de 32 anys, va ser atropellat per 
una furgoneta. 
 
 
Pel que fa a la mobilitat, aquest diumenge  a la tarda, les principals 
complicacions viàries de retorn  s’han localitzat en aquests punts: 
 
- C-16: fins a17 km en el tram comprès entre Bagà, Guardiola de Berguedà i 
Cercs en direcció Manresa i 6 km a Urús en sentit sud. 
- A-2:  10 km a El Bruc en direcció Barcelona 
- C-14: 2-6 km a Organyà, Oliana i Ponts en direcció Lleida 
- C-55: 5 km a Castellgalí en direcció Barcelona 
- C-17: 2 km a Ripoll i Lliçà de Vall en sentit sud. 
- A-2:  3 Km a Collbató en direcció Barcelona 
-N-145: 4 km a les Valls de Valira en direcció La Seu d’Urgell. 
-N-II: tallada a Pont de Molins a causa d’un accident.0,5 km de retencions en 
ambdós sentits. 
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Ahir dissabte  al matí, alguns punts de la xarxa viària van registrar retencions 
destacades: 
 
-C-17: uns 16 km de retencions entre Parets del Vallès i Figaró. També va 
haver aturades al tram de Granollers i Vic en sentit nord. 
-N-145: 9 km de retencions entre La Seu d’Urgell i Andorra 
-AP-7:4 km de congestió a Mollet del Vallès en direcció Girona 
 
Divendres a la tarda , va haver algunes aturades puntuals em aquestes vies: 
 
-C-15: 1 km a Vilanova i la Geltrú en direcció Vilafranca del Penedès a causa 
d’un accident 
-AP-7:  1 km a Sarrià de Ter en direcció Girona en sentit nord per un accident 
-C-17: 3 km a Lliça de Vall en sentit sud. 
 
 
Quant a l’operació sortida del pont , les principals incidències viàries de 
dijous dia 6  de desembre, es van localitzar a: 
 
-C-16: 10 km entre Berga i Cercs en sentit nord 
-N-145: 8 km entre La Seu d’Urgell i Andorra 
-C-17: 8 km entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord 
-GI-644: 1 km a Espinelves per accedir  a la població 
 
 
I les del dimecres 5  de desembre a la tarda: 
 

-C-58: 6 km entre el Nus de la Trinitat i Ripollet en sentit Terrassa 
-B-23:  7 km de retencions d’entrada a Barcelona 
-AP-2:  4 Km a El Papiol en sentit nord 
-AP-7:  4 km a Barberà del Vallès en sentit sud 
-C-55: 2 km a Manresa i 1 Km a Castellgalí en sentit nord. 
 

 
 


