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� Nota de premsa  � 

                                                                03/02/2013 
 

Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 
setmana de l’1 al 3 de febrer  
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge hi ha hagut una víctima mortal, 1 ferit 
menys greu i 1 ferit lleu en l’únic accident mortal  que s’ha registrat 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 un mort, un ferit menys 
greu i un ferit lleu  des de les 15.00 h de divendres, dia 1, fins a les 20.00 h 
d’avui diumenge, 3 de febrer. 
 
L’accident va passar ahir dissabte, cap a les 16.42 h,  al pk. 18 de la C-26 a 
Castelló de Farfanya (Noguera) en sentit Castelló. Per causes que encara 
s’estan investigant, un turisme en què viatjaven quatre persones, dues adultes i 
dues menors, va sortir de la via. Com a conseqüència del sinistre, va morir una 
menor de 2 anys. A més, un altre menor va resultar ferit menys greu i 
l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques el va traslladar a l’hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. Pel que fa als adults, l’home va resultar il·lès i la 
dona ferida lleu i també traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova. 
 
Quant a problemes de mobilitat, avui diumenge la situació ha estat tranquil·la 
al conjunt de carreteres i autopistes de Catalunya. Amb tot, destaquem les 
afectacions viàries següents: 
 

- N-II: tallada a Maçanet de la Selva per un encalç entre un turisme i una 
autocaravana que ha bolcat. Això ha provocat una persona ferida greu; 

- C-14: tallada a Peramola en sentit nord per un vehicle bolcat per les 
fortes ratxes de vent; 

- N-260: tallada a la Seu d’Urgell en tots dos sentits entre les 17.27 i les 
17.39 per una manifestació; 

- C-32: 1 carril tallat a Cornellà en sentit Barcelona per un accident. Això 
provoca 1 km de retenció;  

- TV-3319: pas alternatiu a la Sénia per una sortida de via d’un vehicle 
amb un ferit lleu. 

 
També hi ha hagut una vintena de vies afectades per la meteorologia adversa, 
sobretot per la neu i el vent. La C-28 ha estat tallada entre Naut Aran i Alt Àneu, 
incloent el Port de la Bonaigua, en tots dos sentits per la neu. A més, a la 
mateixa via s’han necessitat cadenes entre Vielha i Vaquèira i entre el Refugi 
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d’Ares i Esterri d’Àneu. A la C-142b era obligatori circular amb cadenes a 
l’altura de Naut Aran per accedir al Pla de Beret. També s’han necessitat 
equipaments especials a la C-28z entre València d’Àneu i Esterri d’Àneu, a la 
C-147 entre Esterri d’Àneu i Alòs d’Isil, a la C-13 entre Sort i Esterri d’Àneu, a la 
L-510 a Alins, a la L-504 entre Llavorsí i Tavascán, a la L-501 entre Vall de Boí 
i el Pla de L’Ermita, a la L-500 entre Barruera i el Balneari de Boí, a la LV-4241 
entre Lladurs i Guixers, a la C-563 entre Tuixent i Gósol, a la C-462 entre la 
Coma i el Ges, a la B-400 entre Guardiola de Berguedà i Gósol, i a la BV-4031 
entre Castellar de N’Hug i Toses. A la N-230  s’ha restringit el pas als camions 
pesants articulats per plaques de neu i gel a la calçada entre Vilaller i Vielha. 
També s’ha restringit el pas als camions pesants i articulats i s’han necessitat 
cadenes per circular a la N-141 a Bossòst i a la N-260 entre Ribera d’Urgellet i 
Sort. A més, s’ha tallat la GIV-4016 a Ger per neu. I destacar també que, a 
causa del vent, s’han tallat la C-14, a Peramola (desviaments per l’interior de la 
població) i la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Coll de Pal.  
 
A hores d’ara, es mantenen tallades la C-28, entre Vaquèira i el Refugi d’Ares, 
inclòs el Port de la Bonaigua, i la GIV-4016 a l’altura de Ger per la neu.  
 
Ahir dissabte  va circular-se amb comoditat a la majoria de vies. Amb tot, hi va 
haver problemes ocasionals derivats d’accidents de trànsit: 
 

- B-30:  es va tallar a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona. En aquest 
tram hi va haver mig km de retenció; 

- C-66: hi va haver 1 carril tallat a Girona en sentit França. Això va 
provocar 1 km de cua.  

 
També hi va haver diverses afectacions derivades de la meteorologia. Entre 
d’altres, la C-28 va estar tallada entre Naut Aran i Alt Àneu, incloent el Port de 
la Bonaigua, per la neu. A més, a la mateixa via era obligatori circular amb 
cadenes entre Vielha i Naut Aran i entre la Peülla i Casa Sastrada. També es 
necessitaven equipaments especials a la C-142b a l’altura de Naut Aran per 
accedir al Pla de Beret i a la C-147 entre Isil i Alòs d’Isil. A la N-230 es va 
prohibir el pas als camions pesants articulats a l’altura de Vielha. A més, la BV-
4024 va restar tallada entre Guardiola de Berguedà i Coll de Pal pel vent.  
 
Quant a divendres a la tarda , cal destacar les incidències viàries següents: 
 

- N-II: tallada entre les 17.57 i les 18.03 i entre les 18.42 i les 20.13 a 
Bàscara per una manifestació. Hi va haver desviaments per l’AP-7 però, 
tot i així, es va registrar 1 km de retenció en tots dos sentits;   

- C-25: entre 16.05 i 17.40 hi va haver una marxa lenta de camions a la 
zona de Manresa que va afectar ambdós sentits de la circulació, amb un 
màxim de 4 km de congestió en sentit Vic i 3 km en sentit Cervera; 

- C-66: tallada a Bordils en tots dos sentits per un encalç entre dos 
turismes. En aquest tram hi va haver 2 km de cua; 

- A-2:  1 carril tallat a Abrera en sentit Barcelona per un accident entre 2 
turismes. Això va provocar mig km d’intensitat;  
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- Enllaç de la Pota nord amb la B-20: 8 km i mig de retenció entre 
Badalona i la Vall d’Hebron en sentit Llobregat per un turisme accidentat 
que va obligar a tallar 1 carril; 

- Enllaç de la B-10  amb la C-58:  6 km de retenció entre Rambla Prim i 
Torrebaró en sentit nord per un turisme avariat que va tallar 1 carril; 

- B-10:  4 km de cua entre Bac de Roda i Bon Pastor en sentit besòs per 
un accident.  


