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Balanç de les incidències més
destacades del cap de setmana
del 4 al 6 de gener
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge, no s’han registrat víctimes mortals a
les carreteres i autopistes catalanes
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària catalana
interurbana no ha registrat cap accident mortal des de les 15.00 h de
divendres, dia 4 de gener, fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 6 de gener.
Quant a mobilitat, la situació s’ha mantingut tranquil·la al llarg d’aquest
diumenge i no s’han registrat complicacions importants. Tot i això, hi ha hagut
algun problema a l’àrea metropolitana de Barcelona:
-

C-58: 6km de lentitud i aturades entre Barberà i Torrebaró en sentit sud;
B-23: 5km de cua de Sant Joan Despí a la Diagonal d’entrada a
Barcelona;
C-17: 2km i mig de retenció a Montcada i Reixac en sentit sud;
B-20: 2km i mig de lentitud i aturades entre Badalona i el Nus de la
Trinitat en sentit sud;
C-32: 2km de cua a Sant Boi de Llobregat en sentit nord.

Ahir dissabte només hi va haver problemes de poca durada derivats
d’incidències de trànsit. Entre elles, destaquem les següents:
-

B-20: 2 carrils tallats a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona
per un vehicle bolcat. Això va provocar 1km de retenció;
C-17: Mig km de retenció a Tagamanent en sentit Vic per una sortida de
via d’un vehicle.

A més, es va tallar la N-II a Montgat en tots dos sentits per la cavalcada dels
Reis. En aquest tram, però, hi havia desviaments senyalitzats.
Pel que fa a divendres a la tarda, cal destacar les incidències següents:
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-

A-2: 2 carrils tallats a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta
bolcada. Això va provocar fins a 9 km de retenció;
AP-7: 2 carrils tallats a Barberà en sentit Papiol per una col·lisió múltiple
entre 6 vehicles. En aquest tram, hi va haver 1km i mig de cua.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT
al 93 567 39 73 / 74 / 75
2

