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                                                                10/03/2013 
 

Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 
setmana del 8 al 10 de març  
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 març, fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 10 de març. 
 
Els problemes viaris més destacats d’aquesta tarda de diumenge, fins a les 
20.00 h, s’han localitzat en aquests trams: 
 

-C-16: fins a 12 km d’aturades entre Bagà i Nou de Berguedà en sentit 
sud. 
-N-260 a la Seu d’Urgell: tallada a causa d’una manifestació (de les 
17.20 h fins a les  17.40 h). 
-AP-7: 6 km de retencions a Gelida en direcció Barcelona. L’avaria d’un 
vehicle ha causat el tall d’un carril. 
-A-2: fins a 11 km d’aturades a Pallejà en direcció Barcelona 
-C-58: 5 km d’aturades a Montcada i Reixac d’entrada a la capital 
catalana. 
-C-17: 2 km de retencions en sentit sud. 
-C-32: 2 km de retencions a Viladecans en sentit Barcelona. 
-B-20: 1 km de cues a Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat. 
-C-55: 1 km d’aturades a Sant Vicenç de Castellet en direcció Abrera. 
-GI-400 a Alp : tallada per accident. Un vehicle ha sortit de la via i la seva 

conductora ha resultat ferida greu. S’ha activat un helicòpter del SEM i per 
aquest motiu s’ha tallat la calçada. El sinistre ha fet a més tres ferits lleus. 

-N-II: tallada a Bàscara a causa d’una manifestació. Desviaments per la 
sortida 4 i 5 de l’AP-7. 

 
Aquest matí s’ha hagut de tallar la sortida de Gavà de la C-31 i la de Gavà-
Centre, de la C-32 en sentit sud, a causa de la celebració de la XVIII Mitja 
Marató Gavà-Castelldefels-Gavà . A més, a la C-32 a Alella s’han format uns 
2,5 km de retencions en sentit Barcelona a conseqüència d’un accident amb un 
turisme implicat, que ha obligat a tallar un carril en sentit sud. A la C-245 al seu 
pas per Sant Boi de Llobregat hi ha hagut un encalç entre dos vehicles que ha 
provocat el tall d’un carril en direcció Castelldefels i 1 km d’aturades. 
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Ahir dissabte hi va haver algunes retencions durant el matí en aquests punts: 
  
 -C-31 a Cubelles: 1 km en sentit Tarragona. 
 -C-55 a Castellgalí: 2 km en direcció Manresa. 
  
I a la tarda, un accident a la C-33 a Montcada i Reixac va obligar a tallar la via 
durant uns minuts en sentit nord fins que es va poder obrir un carril. El tall va 
provocar 1 km de retencions. En el sinistre es va veure implicada una 
motocicleta. El conductor va resultar ferit greu. 
 
Cal destacar a més un accident que va tenir lloc cap a les 23.54 h a la N-II a 
Llers, amb tres vehicles implicats: un camió, una furgoneta i un vehicle de 
Mossos d’Esquadra. La calçada es va tallar fins aproximadament les 02.39 h. 
La circulació es va desviar per l’interior de la població de Figueres. El sinistre 
va causar 3 ferits lleus i 1 ferit menys greu. 
 
Pel que fa a divendres a la tarda , subratllem les  següents incidències viàries: 
 
 -N-II a Girona: pas alternatiu a causa de l’avaria d’un camió. 
 -N-II a Bàscara: tallada per manifestació. Es feien desviaments per la 
sortida 4 i 5 de l’AP-7. 
 -C-14 a Organyà: un accident entre un autocar i tres turismes va obligar 
a donar pas alternatiu i va causar uns 9 km d’aturades en sentit Andorra. El 
sinistre va fer tres ferits lleus, ocupants dels turismes. Els passatgers de 
l’autocar van resultar il·lesos. 
 
Per últim cal afegir que al llarg de tot el cap de setmana hi ha hagut diverses 
afectacions derivades de les  pluges  caigudes la setmana passada: 
 

-N-260: des del passat divendres a les 13h es dóna pas alternatiu entre 
Sant Joan de les Abadesses i Ripoll a causa d’un esvoranc que hi ha a la 
calçada. 

-T-702 a Cabacés: pas alternatiu com a conseqüència d’un esvoranc que 
afecta la via. 

-BV-1274 a Terrassa: pas alternatiu a causa d’esllavissades. 


