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Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 
setmana del 8 al 10 de febrer  
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge no s’ha registra t cap víctima mortal 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 8 de febrer, fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 10 de febrer. 
 
Els problemes viaris més destacats d’aquesta tarda de diumenge s’han 
localitzat en aquests punts: 
 

-C-35 a Llinars del Vallès:  La via s’ha tallat en els dos sentits a 
conseqüència d’un accident (14.24 h) amb una furgoneta i dos turismes 
implicats, que ha fet 1 dona ferida greu, evacuada  en un helicòpter medicalitzat 
del SEM a l’hospital de Sant Pau. El sinistre també ha causat ferides lleus a 
tres persones, que han estat traslladades en ambulància a l’hospital de 
Granollers. La carretera ha estat tallada fins a les 16.35 h. 

 
-C-16: 11 km de retencions entre Bagà i Cercs en sentit sud. 
 
-N-145: 5 km d’aturades a les Valls de Valira en direcció La Seu d’Urgell. 

 
Al matí s’han registrat 2 km de retencions a la B-23 a Esplugues de Llobregat 
en sentit Barcelona i hi ha hagut 1 carril tallat a la C-32 a Sitges en sentit sud a 
causa de l’avaria d’un camió. 
 
D’altra banda, a hores d’ara hi ha dues vies afectades per neu. La C-28 està 
tallada per risc d’allaus a Naut Aran i Alt Àneu, i a la BV-4024 és obligatori 
circular amb cadenes en el tram comprès entre Guardiola de Berguedà i Coll de 
Pal. Aquest migdia Protecció Civil ha emès una prealerta del Pla especial 
d'emergències per nevades a Catalunya NEUCAT, per possibles nevades al 
Pirineu Occidental al llarg de tot el dilluns i també dimarts.  
 
Al llarg d’ahir dissabte el trànsit va ser en general fluid a les principals 
carreteres i autopistes catalanes. L’única incidència destacada es va localitzar 
a l’AP-7 a Castellbisbal on cap a les 13.50 h hi va haver un accident amb un 
camió i tres turismes implicats. El sinistre va causar el tall de dos carrils en  
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sentit sud i uns 2,5 km de retencions. A més, ahir dissabte hi va haver a 
primera hora del matí una via tallada per neu: la GIV-5223 a Molló, per enllaçar  
amb la C-38.  I en dues vies va ser obligatori circular amb cadenes: a la BV-
4024 a Guardiola de Berguedà i a la BV-4031 a Castellar de N’Hug. 
 
Pel que fa a divendres a la tarda , van tenir lloc diversos accidents que van 
complicar la circulació: Destaquem els següents: 
 
-B-30 a Sant Cugat del Vallès: 3 km de retencions en sentit nord per un encalç 
amb 2 vehicles implicats. 
-A-2 a Sant Joan Despí: 1 carril tallat en sentit sud per una topada amb 2 
vehicles implicats que va causar 1 km d’aturades en sentit Lleida. 
-A-2 a Pallejà: 1 carril tallat en sentit sud a causa d’una col·lisió entre dos 
turismes. Es van registrar fins a 6 km de retencions. 
 
A més, l’avaria d’un camió a l’AP-7 a l’Ametlla del Vallès va provocar el tall d’un 
carril en sentit sud i 1,5 km d’aturades. 


