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Balanç de les incidències més 
destacades del primer cap de 

setmana de la Setmana Santa 2013 
 
Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge, hi ha hagut 1 víctima 
mortal a les carreteres i autopistes catalanes. L’SCT demana 
que no s’abaixi la guàrdia en la conducció  
 
Al llarg del cap de setmana no s’han registrat complicacions 
viàries destacables  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana ha registrat 1 accident mortal amb 1 mort aquest primer cap de 
setmana del període festiu de Setmana Santa, entre les 15.00 h del divendres 
22 de març i fins a les 20.00 h d’avui diumenge 24 de març.   
 
Dissabte de matinada una furgoneta va envestir lateralment un camió tràiler a 
la N-II a l’altura de Capmany (Alt Empordà) i com a conseqüència de 
l’accident, el conductor de la furgoneta va resultar mort. Es tracta de Yoann S., 
de 31 anys i de nacionalitat francesa. L’acompanyant de la furgoneta va 
resultar ferit menys greu i va ser traslladat per una ambulància del SEM a 
l’Hospital de Figueres. El conductor del camió va resultar il·lès. La via va ser 
tallada en els dos sentits de la circulació des de les 00.46 h fins a les 03.31h. 
 
L’SCT demana que durant la Setmana Santa no s’abaixi la guàrdia en la 
conducció, tant en els desplaçaments llargs com en els curts, i apel·la a la 
responsabilitat i a la prudència dels conductors, atès que els accidents tenen un 
alt component humà.  
 
Pel que fa la mobilitat en el conjunt del cap de setmana no s’han registrat 
problemes circulatoris importants. Avui diumenge la situació ha estat de 
normalitat a les carreteres i només convé destacar una sortida de via d’una 
motocicleta a la TV-7041 a l’altura de Capafonts (Baix Camp), amb resultat d’un 
ferit menys greu per traumatisme facial, que no ha causat afectació viària, i una 
envestida lateral entre dos turismes a la C-1413a a Sant Quirze del Vallès, amb 
resultat de dos ferits lleus, que ha ocasionat pas alternatiu. També s’ha tallat la 
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N-II a l’altura de Bàscara (Alt Empordà) en dues ocasions i la N-260 a 
Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), per manifestació dels veïns. 
 
Entre les 13.00 h i les 16.00 h s’han tallat algunes carreteres i sortides 
d’autopistes, especialment a la C-31 i la C-32, a causa del pas de la darrera 
etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que finalitzava avui diumenge i anava 
des del Vendrell fins a Barcelona. A mitja tarda, la pluja intensa ha ocasionat 
retencions a l’A-2 a Sant Vicenç dels Horts i a Pallejà i a la C-32 a Sant Boi de 
Llobregat, en tots els casos en direcció a Barcelona. 
 
Pel que fa concretament a l’operació sortida de la primera fase d’aquesta 
Setmana Santa, entre les 15.00 h de divendres 22 de març i fins a les 15.00 h 
d’ahir dissabte, 469.392 vehicles es van desplaçar des de l’Àrea metropolitana 
de Barcelona, en general, amb fluïdesa i sense complicacions destacables a la 
xarxa viària catalana.  
 
Ahir dissabte hi va haver normalitat, tot i que al matí va produir-se algun 
accident que va afectar la circulació, especialment a la demarcació de Girona: 

- Un carril tallat a l’A-26 a l’altura de Sant Joan les Fonts, en sentit Girona, 
a causa d’un turisme accidentat a un túnel 

- Pas alternatiu a la N-IIa a l’altura de Sant Julià de Ramis, a causa d’una 
col·lisió entre dos turismes en sentit Figueres 

 
Divendres a la tarda, les retencions més destacades van ser derivades de 
diverses incidències viàries:  

- Un carril tallat a l’A-2 a l’altura d’Esparreguera, en sentit Barcelona, a 
causa de l’avaria d’un camió 

- Tallada la C-28 a Naut Aran durant una hora i mitja per la sortida de via 
d’un vehicle 

- Tallada i posterior pas alternatiu a la N-260a a Vallfogona de Ripollès, a 
causa d’una col·lisió lateral entre un turisme i una motocicleta. El 
motorista, ferit greu, va ser traslladat en helicòpter medicalitzat a 
l’Hospital Dr. Trueta de Girona 

- Un carril tallat a la C-25 a l’altura de Santa Maria d’Oló, en sentit Vic, 
degut a la retirada d’un camió avariat 

- Pas alternatiu a la N-260 a Campdevànol, a causa d’un accident entre 
dos turismes 

- Calçada tallada per manifestació a la N-II a l’altura de Bàscara, en 
ambdós sentits, i a la C-17 a l’altura de Montcada i Reixac, en sentit 
Barcelona. 

 


