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Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 
setmana del 18 al 20 de gener  
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge s’ha registrat una víctima mortal a les 
carreteres i autopistes catalanes  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària catalana 
interurbana ha registrat un accident mortal amb una víctima mortal des de 
les 15.00 h de divendres, dia 18 de gener, fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 
20 de gener. 
 
L’accident va succeir divendres al vespre a la GIP-5221 a l’altura de 
Fontcoberta quan un totterreny va sortir de la via. Com a conseqüència del xoc 
la passatgera davantera i dues passatgeres posteriors, totes menors d’edat 
d’entre 12 i 16 anys, van resultar ferides crítiques i la conductora va patir 
ferides lleus. El SEM les va traslladar amb ambulància a l’hospital Doctor Josep 
Trueta de Girona, on dissabte va morir una de les menors.  
 
També convé destacar que aquesta matinada de diumenge un  turisme s'ha 
accidentat al punt quilomètric 1 de la C-58 en sentit Barcelona. En el sinistre, 
dues persones han resultat ferides molt greus i una altra ha quedat ferida lleu. 
Segons els Mossos d’Esquadra, el conductor, que ha resultat il·lès, ha quedat 
detingut per una alcoholèmia positiva de 0,62 mg/l per aire aspirat. L’autopista 
del Vallès, en el punt de la incidència ha patit restriccions de carrils fins a les 
07.00 h del matí.  
 
Quant a mobilitat, aquest cap de setmana ha estat marcat per les condicions 
meteorològiques adverses i en aquest sentit, com a conseqüència de la neu, 
continua tallada la C-28 entre Baqueira i la Peülla per risc d’allaus i també la 
BV-4024 per accedir al Coll de Pal. A més, és obligatori circular amb cadenes a 
la C-28 entre Esterri d’Àneu i Casa Sastrada.  
 
De cara a les previsions de neu per demà des de l’SCT es recomana conduir 
amb suavitat, no frenar bruscament, reduir la velocitat per facilitar l'adherència i 
evitar lliscaments, augmentar la distància de seguretat per evitar col·lisions per 
encalç, no avançar si no és necessari i també portar les cadenes per si cal 
utilitzar-les. D’altra banda, davant les ratxes fortes de vent sobretot al sud del 
país es demana als conductors que redueixin la velocitat, corregint les 
desviacions de la trajectòria i que en avançaments, sobretot a vehicles pesants, 
vigilin la separació lateral. 
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Els problemes viaris més destacats d’aquesta tarda de diumenge fins a les 
20.00 h han estat 6 km de retencions a la C-16 a l’altura de Cercs en sentit sud, 
un turisme avariat que ha tallat un carril a la B-20 a l’altura de Via Júlia sentit 
Llobregat  i s’ha hagut de fer pas alternatiu a la N-260 a l’altura de Cabanelles 
per retirar un totterreny accidentat aquest migdia.  
 
Amb motiu de Sant Sebastià, s’han tallat momentàniament la GI-681 a Caldes 
de Malavella i la C-63 a Mallorquines per la celebració d’un pelegrinatge. 
 
Al matí s’ha hagut de restringir al trànsit la BV-5001 a la Roca del Vallès per 
una manifestació i per la celebració d’una cursa esportiva. També a l’altura de 
la Roca del Vallès, la C-60 ha estat tallada en sentit Granollers per una col·lisió 
per encalç amb un ferit lleu. A la C-16 a Cercs s’ha fet pas alternatiu per retirar 
un vehicle accidentat.  
 
Ahir dissabte hi va haver diverses accidents que van complicar el trànsit en 
aquests punts:  
 
- A la C-32 a Mataró un accident amb tres turismes implicats va tallar dos 

carrils de l’autopista en sentit nord 
- Un camió accidentat va obligar a tallar la C-1413a al Papiol  
- Es va fer pas alternatiu a la C-55 a Monistrol de Montserrat  per una sortida 

de via i també a l’altura d’Abrera per un vehicle bolcat amb un ferit lleu 
- La C-58 a Vacarisses va estar tallada momentàniament per una topada 

entre tres vehicles sense ferits 
- A la C-32 a Sant Boi de Llobregat es va restringir un carril en sentit 

Barcelona per un accident lleu  
- A la C-17 a Parets del Vallès un vehicle va bolcar en sentit nord i va 

provocar retencions i a l’altura de Granollers una sortida de via amb un ferit 
greu va tallar la calçada en direcció Barcelona 

- A l’autovia A-2 a Tàrrega una sortida de via d’un cotxe en sentit Lleida amb 
un ferit lleu va provocar intensitat circulatòria 

- A la matinada de dissabte hi va haver restriccions de trànsit a la N-II a 
Vilademuls per una topada entre dos turismes 

 
A més, bancs de boira espessa van afectar l’A-2 a la zona del Bruc. 
 
Pel que fa a divendres a la tarda, cal destacar les incidències viàries 
següents: 
 
- La C-17 a Masies de Voltregà es va haver de tallar per una col·lisió frontal 

amb un ferit greu i dos de lleus 
- Es va fer pas alternatiu a la BV-2115 a Castellet i la Gornal per un sinistre 
- Es va restringit totalment la C-16 a Barcelona per una topada entre una 

motocicleta i un turisme amb un ferit greu. La incidència va provocar 
retencions de 4 km 

- Una col·lisió frontal sense ferits va obligar a fer pas alternatiu a la N-145 a 
l’altura de Valls de Valira 

- Un camió avariat va tallar la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord 


