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Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 
setmana del 1 al 3 de març 
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge s’han registrat dues víctimes mortals, 
un ferit greu en estat crític, dos ferits menys gre us i dos ferits lleus en els 
dos accidents mortals registrats a les carreteres i  autopistes catalanes  
 
Aquest diumenge també s’ha registrat un accident am b 3 ferits de 
gravetat a la C-242 a Cornudella de Montsant (Prior at) 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària catalana 
interurbana ha registrat dues víctimes mortals, un ferit greu en estat críti c, 
dos ferits menys greus i dos ferits lleus en els do s accidents mortals 
registrats des de les 15.00 h de divendres, dia 1, fins a les 20.00 h d’avui 
diumenge, 3 de març. 
 
L’últim accident ha passat la matinada d’aquest diumenge, cap a les 03.28 h. 
Un turisme ha sortit de la via al pk. 1.192,7 de la N-340 al Vendrell (Baix 
Penedès) . Com a conseqüència del sinistre, el passatger posterior esquerre ha 
mort, Jordi A.G., de 21 anys i veí de l’Arboç. El conductor ha resultat ferit greu 
en estat crític i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’han 
traslladat a l’hospital de Bellvitge. Finalment, el passatger davanter i el 
passatger posterior dret han resultat ferits menys greus i els han traslladat a 
l’hospital del Vendrell.  
 
L’altre accident va passar a les 17.10 h d’ahir dissabte. Una motocicleta va 
sortir de la via i va xocar contra un arbre al pk. 30,2 de la C-59 a Castellterçol 
(Vallès Oriental) . Posteriorment, un vehicle va col·lidir amb la motocicleta ja 
sense l’ocupant. A conseqüència del sinistre, el motorista, Antonio V.V., de 53 
anys i veí de Caldes de Montbui, va resultar mort. També hi va haver dos ferits 
lleus més que no van requerir hospitalització.  
 
Pel que fa a la mobilitat i a d’altres incidències, durant aquesta tarda de 
diumenge la situació s’ha complicat en algunes vies, sobretot a l’Eix de 
Llobregat o C-16. Destaquem les següents afectacions: 
 

- C-242: hi ha hagut una sortida de via d’un turisme a l’altura de 
Cornudella de Montsant. El vehicle s’ha precipitat per un pont i els tres 
ocupants han resultat ferits greus. Els efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques han traslladat un dels tres ferits greus a 
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l’hospital de Bellvitge i els altres dos els han portat a l’hospital Joan 
XXIII. No hi ha hagut problemes de trànsit; 

- N-II: tallada a Bàscara, en tots dos sentits, per una manifestació. 
Desviaments per l’AP-7; 

- N-260: tallada a Montferrer i Castellbò per una manifestació. 2 km de 
congestió en tots dos sentits i, de retruc, la N-145 s’ha vist afectada;  

- C-16: 11 km de retenció entre Bagà i Guardiola de Berguedà i 3 km més 
de cua a Cercs en sentit Berga; 

- C-55: 5 km de lentitud i aturades a Castellgalí en sentit Barcelona; 
- Enllaç de la C-32 amb la B-20:  5 km de retenció entre Cornellà i 

Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona; 
- N-340: 2 km de cua al Vendrell i 1 km de retenció a Bellvei en sentit 

Vilafranca del Penedès. 
 
També convé destacar que, durant el matí de diumenge, dues proves 
esportives han provocat restriccions en alguns trams. En concret, a la C-245 i a 
la C-31 sud , amb motiu del 55è Ral·li Internacional de Cotxes d’Època 
Barcelona-Sitges, i també a la BV-5001, amb motiu de la 20a Mitja Marató 
Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca del Vallès. D’altra banda, una 
manifestació ha tallat la C-58 a Vacarisses en tots dos sentits.  
 
Ahir, dissabte , la situació va ser tranquil·la a la xarxa viària i només es van 
registrar retencions derivades d’incidències de trànsit. Destaquem les següents: 
 

- C-59: calçada tallada a Castellterçol per l’accident mortal amb una 
motocicleta i un turisme implicats; 

- B-30:  calçada tallada entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès en sentit 
Girona per un camió bolcat que va provocar 1 ferit lleu;  

- B-224: pas alternatiu a Piera per una col·lisió entre dos turismes. 
Congestió en tots dos sentits; 

- A-2: 1 carril tallat a Sant Andreu de la Barca en sentit Barcelona per un 
autobús avariat. 1 km de retenció; 

- B-20:  2 carrils tallats a la Via Júlia, tocant al Nus de la Trinitat, en sentit 
besòs per un accident entre tres vehicles. 5 km de retenció des de la Vall 
d’Hebron fins a la Via Júlia.  

 
Quant a divendres a la tarda, hi va haver alguns problemes a les entrades i 
sortides de la ciutat de Barcelona però les retencions no van ser destacables. 
Així mateix, cal esmentar les següents afectacions viàries: 
 

- N-II: tallada a Bàscara en tots dos sentits per una manifestació. 
Desviaments per l’AP-7;  

- C-252: tallada a Corçà en tots dos sentits per un camió que va fer la 
tisora i que va provocar 1 ferit greu; 

- C-155: pas alternatiu a Palau Solità i Plegamans pel perill 
d’esfondrament d’un pont a causa de l’accident d’un camió; 

- A-2:  1 carril tallat a Argençola en sentit Barcelona per un camió avariat. 
Mig quilòmetre de retenció. 


