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Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 
setmana del 15 al 17 de febrer  
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge no s’ha registrat 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 15 de febrer, fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 17 de febrer. 
 
Tot i això, convé destacar que aquesta tarda s’ha trobat un turisme accidentat a 
una riera al costat de la N-II, al punt quilomètric 778, a l’altura de la Jonquera. 
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de la localització del vehicle sinistrat 
amb un finat a l’interior per part de la Policia Local de la Jonquera a les 15.20 h.  
 
Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb plaques franceses 
va topar contra la tanca de seguretat de la carretera i posteriorment va caure a 
una riera per un precipici de 15 metres, provocant la mort del conductor i únic 
ocupant. Segons informen els Mossos d’Esquadra el sinistre no és recent i 
quan es realitzi l’autòpsia a la persona finada, Marc Marcel Leonce R., de 51 
anys i de nacionalitat francesa, es podrà determinar quin dia va succeir i les 
circumstàncies de l’accident.  
 
Aquesta tarda a primera hora, quan s’ha localitzat el vehicle sinistrat i hi han 
actuat els cossos d’emergències, s’ha hagut de tallar un carril de la N-II a la 
Jonquera i s’ha circulat a través de pas alternatiu durant una hora. En aquesta 
actuació hi han intervingut 6 patrulles de Mossos d'Esquadra, 4 vehicles de 
Bombers de la Generalitat per excarcerar el mort del vehicle sinistrat, i el SEM.  
 
Pel que fa la mobilitat, les afectacions viàries de retorn més destacades 
d’aquesta tarda de diumenge s’han registrat a la C-16 entre Guardiola i la Nou 
de Berguedà amb 13 km de retencions, a la C-55 amb 5 km de congestió a 
l’altura de Castellgalí,  a Ripoll on hi ha hagut 3 km de lentitud a la C-17 i a la 
N-152 i també hi ha hagut complicacions a la C-14 a Ponts al llarg de 6 km i a 
Organyà 4 km més. D’altra banda, per un autobús accidentat sense ferits s’ha 
hagut de fer pas alternatiu a la N-154 a Llívia. Pel que fa als accessos més 
immediats a la capital catalana, la B-23 ha registrat 5 km de congestió a 
Esplugues de Llobregat per un accident. 
 



 

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT  2 
 

 
 
Per facilitar l'operació tornada d'avui diumenge a partir del migdia s’han 
disposat les mesures especials previstes per l’SCT: un carril addicional a la C-
16 a l’altura de Berga i cancel·lacions de carrils lents a la C-16 a Cercs i a Riu 
de Cerdanya i també a la C-55 a Castellgalí. 
 
Al llarg d’ahir dissabte hi va haver fluïdesa generalitzada a les principals 
carreteres i autopistes catalanes. Tot i això, al matí a la C-14 a l’altura de 
Bassella un accident múltiple va obligar a restringir totalment la circulació 
durant una hora i la N-340 es va tallar a Mont-roig del Camp per un turisme 
bolcat amb un ferit greu. També es va fer pas alternatiu a la GI-555 a 
Massanes i a la C-31 a Cubelles per dos accidents, i a l’AP-7 es va tallar el 
carril dret a l’altura de l’Ametlla de Mar sentit sud per un camió bolcat. D’altra 
banda, la BV-5001 va estar momentàniament restringida al trànsit a l’altura de 
Sant Fost de Campsentelles per la reparació urgent d’un cablejat i a la C-58 a 
Barcelona cap a Terrassa es va tallar un carril per un turisme avariat. 
 
Dissabte a la tarda per la celebració del Primer Duatló de carretera de l’Ametlla 
del Vallès es va tallar l'accés a la BP-1432 des de la C-17 (Garriga sud) en 
sentit Barcelona.  
 
Divendres a la tarda, a banda de les retencions habituals als principals 
accessos a la capital catalana, diversos accidents van complicar la circulació a 
l’A-7 a Tarragona, a l’A-26 a Castellfollit de la Roca i a la C-1413a a Molins de 
Rei, on un motorista es va accidentar i va resultar ferit de gravetat. A l’AP-7 a 
l’altura de Mont-roig del Camp va estar tallat un carril de l’autopista sentit nord 
durant el transvasament de la matèria perillosa que transportava el camió que 
es va accidentar en aquest punt al matí. A més, un foc a uns matolls del voral a 
la C-58 a l’altura de Sabadell direcció Barcelona van provocar retencions per 
l’efecte badoc.  
 
Pel que fa a les afectacions viàries per inclemències meteorològiques, 
convé destacar que en aquests moments continua tallada la C-28 entre 
Vaquèira i La Peülla, inclòs el Port de la Bonaigua, per neu i aquesta tarda la C-
142b a Naut Aran s’ha hagut de tallar a l’altura del quilòmetre 4 arran d’una 
petita allau. Dissabte a la matinada es va poder reobrir la carretera de Vilac a 
Montcorbau, on divendres al migdia s’hi va produir una allau.  A més, segons 
Protecció Civil, dissabte al migdia es va registrar una altra allau que va 
provocar restriccions de circulació a la mateixa C-142b, de Vaquèira al Pla de 
Beret. D’altra banda, les boires matinals han afectat durant el cap de setmana 
la visibilitat de diversos trams de l’autovia A-2 a Lleida. 
 
  


