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Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de setmana 

del 19 al 21 de juliol 

 

Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge no hi ha hagut cap 
víctima mortal a les carreteres i autopistes catalanes 

 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària catalana no ha 
registrat cap víctima mortal aquest cap de setmana, des de les 15.00 h de 
divendres, dia 19, fins a les 20.00 h d’avui diumenge, 21 de juliol.  
 
Pel que fa a la mobilitat, aquesta tarda hi ha hagut un accident de trànsit que ha 
complicat força la circulació: a l’A-2 a l’altura d’Esparraguera, en sentit Lleida 
(pk 578), hi ha hagut un accident d’un camió que transportava mercaderies 
perilloses. El camió ha bolcat i ha perdut la càrrega a la calçada en sentit 
Barcelona, que anava en caixes de bidons de 25 kg de diferents productes, els 
quals serien de la categoria inflamables. S’ha tallat la via en ambdós sentits i 
s’han fet desviaments pels laterals de l’autovia. Inicialment en sentit 
Barcelona s’han fet desviaments per la C-55 i la C-1414. Protecció Civil ha 
activat el Pla TRANSCAT. En principi no consten ferits.  
En aquests moments hi ha 16 km de retenció en sentit Barcelona i 3 km en 
sentit Lleida. No hi ha hora prevista de reobertura de la calçada. 
 
A més d’aquesta afectació, les retencions més destacades de retorn a l’àrea 
metropolitana de Barcelona aquesta tarda han estat les següents:  

- N-340: 10 km a Roda de Barà en sentit Barcelona. 
- C-31: 6 km a Castell-Platja d’Aro cap a Llagostera, per enllaçar la C-65. 
-  C-65: 5 km a Llagostera en direcció a Cassà de la Selva i 4 km més a 

Santa Cristina d’Aro cap a Llagostera. 
- C-32: 5 km a Mataró i 1 km a Alella en sentit Barcelona. 
- C-31: 4 km a Viladecans en sentit Barcelona.  
- C-17: 3 km a Ripoll en direcció a Barcelona. 
- N-152: 3 km a Campdevànol en sentit Barcelona, per enllaçar la C-17. 
- N-II: 5 km a Vilamalla per enllaçar amb l’AP-7. 
- C-32: 1 km i dos carrils tallats a Castelldefels, en sentit Sitges, a causa 

d’un accident. 
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Al llarg d’avui diumenge al matí, hi ha hagut retencions a diverses vies: 

- C-31: 6 km a Viladecans cap a Tarragona. 
- C-65: 3 km a Llagostera en direcció Sant Feliu de Guíxols. 
-  A-2: 1 km i un carril tallat a Tàrrega, en sentit Barcelona, a causa d’un 

vehicle avariat. 
- AP-7: 1 km i un carril tallat a Tarragona, en sentit València, a causa d’un 

accident. 
A més, la Ronda de Dalt ha estat afectada aquest cap de setmana per obres 
de manteniment del ferm. S’han tallat dos carrils de circulació des de la Vall 
d'Hebron fins a Vallcarca, en sentit Llobregat, entre les 15.00 hores de dissabte 
i les 10.00 hores de diumenge. 
 
 
Ahir dissabte la situació viària va ser complicada a causa de l’elevada 
mobilitat i d’alguns accidents de trànsit. Les retencions més destacades van ser 

-  C-32: 3 km a Palafolls en direcció Girona. 
- AP-7: Fins a 10 km entre Mollet del Vallès, 3 km a Cardedeu i 3,5 km a 

Maçanet de la Selva en sentit Girona, i 6 km a Martorell en sentit 
Tarragona. A la Pobla de Montornès un encalç entre 2 vehicles va tallar 
la calçada en sentit Tarragona i va provocar 2 km de retenció. 

-  C-65: 10 km de Llagostera fins a Cassà de la Selva, en direcció a Sant 
Feliu de Guíxols. 

- C-17: 1 km i un carril tallat a l’Ametlla del Vallès en sentit Barcelona, a 
causa d’un accident.  

- N-260: calçada tallada a Toses a causa d’un accident d’un camió que 
transportava fruita i verdura. Es van fer desviaments per la GIV-4015. 

Un incendi d’un autocar a l’A-2 als Hostalets de Pierola, en sentit Lleida (pk 
572), va tallar l’autovia dissabte a les 15.25 hores. Els 55 passatgers i el 
conductor van sortir de l’autocar i només va haver-hi un ferit lleu; van reprendre 
el seu viatge en un altre autocar. Inicialment es van fer desviaments per les 
calçades laterals. Es va obrir el sentit Barcelona i més tard un carril en sentit 
Lleida. Es va poder circular amb normalitat direcció Lleida a les 22 hores. El foc 
va cremar totalment el vehicle i també una superfície d’uns 400 m2 de 
vegetació de matoll i arbrat, atès que va quedar aturat al marge de la via. 

 
 
Pel que fa a divendres a la tarda, es van registrar algunes incidències de 
trànsit que van provocar retencions: 

- C-32: 3,5 km a Mataró i 1 km a Palafolls en sentit nord. 
- GI-600: 2 km a Tordera cap a Blanes. 
- GI-682: 2 km a Blanes en direcció a Lloret de Mar.  
- C-35: 1 km a Llagostera cap a Santa Cristina d’Aro. 
- C-13: a Térmens (Noguera), va produir-se un encalç entre 2 turismes 

amb resultat de 3 ferits lleus.  
 
 


