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                                                                13/01/2013 

 

 

Balanç de les incidències més 
destacades del cap de setmana 

de l’11 al 13 de gener  
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge s’han registrat dues víctimes mortals a 
les carreteres i autopistes catalanes  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària catalana 
interurbana ha registrat dos accidents mortals  amb dues persones mortes  
des de les 15.00 h de divendres, dia 11 de gener, fins a les 20.00 h d’avui 
diumenge, 13 de gener. 
 
El primer accident va tenir lloc ahir dissabte a les 16.41 h a la LP-7032 a 
Cervià de les Garrigues (Garrigues) . Un turisme va sortir de la via i 
posteriorment va xocar contra un mur. El conductor del vehicle va resultat mort, 
un home de 48 anys. Avui diumenge cap a les 13.57 h ha tingut lloc el segon 
sinistre i s’ha localitzat a l’A-2 a Castellolí (Anoia).  Una motocicleta ha sortit 
de la via i a conseqüència de l’accident ha mort el conductor del vehicle, un 
home de 65 anys. 
  
Quant a mobilitat, la situació s’ha mantingut en general tranquil·la al llarg 
d’aquest diumenge . Durant la tarda, els principals problemes viaris s’han 
localitzat en aquests trams: 
 

-  N-230 a Montferrer i Castellbò: 2 km d’aturades en direcció Ponts.  
Cap a les 18.00h aquesta via ha estat tallada en els dos sentits a causa 
d’una manifestació. 
 

- C-14:  2 km de retencions a Oliana  en direcció sud i 1 km a Ponts  en 
direcció Tàrrega. 
 

- A conseqüència de l’accident mortal a l’A-2 a Castellolí , la via s’ha tallat 
en aquest punt en direcció Barcelona i els vehicles han estat desviats pel 
lateral de la calçada. La circulació s’ha normalitzat cap a les 15.40 h. 
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Durant el matí, un accident amb una bicicleta implicada a la N-340 a El 
Vendrell  ha obligat a donar pas alternatiu en aquest punt i ha provocat 2 km de 
retencions. El ciclista ha resultat ferit greu i ha estat traslladat per efectius del 
SEM a l’hospital Joan XXIII de Tarragona. 
 
 
Com a conseqüència de la neu i del gel a la calçada, ha estat obligatori 
circular amb cadenes  a cinc vies  de les comarques de Lleida, entre elles la 
C-28 per accedir al Port de la Bonaigua  i la N-142 b entre Naut Aran i el Pla 
de Beret  (a hores d’ara es manté aquesta obligatorietat en aquests dos trams) 
Durant el matí i fins prop de les 12.00 h, la circulació ha estat restringida per a 
vehicles de tercera categoria a la N-230 al túnel de Vielha. 
 
 
Ahir dissabte hi va haver diverses incidències, sobretot accidents, que van 
complicar el trànsit. Entre elles, destaquem les següents del matí: 
 
 

- AP-7 a Bàscara: La via es va tallar en direcció Girona a causa d’un 
sinistre amb un camió i un turisme implicats. L’afectació viària va causar 
4 km de retencions.  

 
- N-II a Caldes de Malavella: Es va donar pas alternatiu per un accident 

on es van veure implicats un camió i una motocicleta, el conductor de la 
qual va resultar ferit greu. 
 

- N-340 a L’Aldea : Un encalç amb dos vehicles implicats va obligar a 
donar pas alternatiu. 
 

- N-141e a Bescanó:  Una manifestació va causar el tall d’un carril en 
sentit nord i 2 km de retencions. 
 
Al llarg de la tarda, destaquem: 
 

- C-55 a Manresa : Es va tallar en els dos sentits a conseqüència d’una 
manifestació 
 

- N-230 a Vielha : Tallada en els dos sentits per un accident amb un 
vehicle bolcat. 
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Pel que fa a divendres a la tarda , cal destacar les incidències següents: 
 

- N-141e a Bescanó:  A causa d’un accident mortal que es va produir en 
aquest punt cap a les 14.18 h, la circulació va estar restringida amb un 
tall total i amb pas alternatiu fins prop de les 16.25 h. 

 
- C-17 a Tona : L’avaria d’un camió va provocar el tall de la via en sentit 

Barcelona. 
 

- C-16 a Puig-reig : Via tallada a causa d’un sinistre amb un vehicle 
implicat. Es van formar uns 2 km d’aturades. 


