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  � Nota de premsa  � 

                                                                25/08/2013 

 

Balanç de les incidències 
viàries més destacades del cap 
de setmana del 23 al 25 d’agost 

 
Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge hi ha hagut un a víctima 

mortal a les carreteres i autopistes catalanes 
 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que s’ha registrat 1 accident mortal 
de trànsit amb 1 víctima mortal  a la xarxa viària interurbana de Catalunya 
aquest cap de setmana, des de les 15.00 h de divendres 23 d’agost i fins avui 
diumenge 25 d’agost a les 20.00 h. El sinistre va tenir lloc ahir dissabte cap  a 
les 08.50 h a la N-240 a L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) . Una 
col·lisió frontal entre dos turismes va causar la mort del conductor d’un dels 
vehicles, un home de 50 anys. A més, en l’accident van resultar ferides cinc 
persones; dues ferides de gravetat i tres ferides menys greus, que van ser 
traslladades a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona  i al Joan XXIII de 
Tarragona per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).  
 
Pel que fa a la mobilitat, durant aquesta tarda  hi ha hagut algunes incidències 
i retencions que han complicat la circulació en diversos punts: 
 
- 8 km d’aturades  a la N-340 entre Roda de Berà i El Vendrell en sentit nord. 
- 3 km de cues a la N-II a Vilamalla per anar cap a Girona. 
- 1 km de retencions a la C-260 a Vilatenim en direcció Figueres. 
- Un accident amb un vehicle implicat a la C-17 a Tagamanent ha obligat a 

tallar la via en direcció nord. 
- S’ha fet pas alternatiu a la C-14 a Montblanc per enllaçar amb la N-240 a 

causa d’un sinistre  amb 2 vehicles implicats. 
 
Aquest matí no s’ha registrat cap complicació viària destacable i ha dominat en 
general la fluïdesa. 
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Pel que fa a l’operació sortida  d’aquest cap de setmana, al llarg de tot el 
dissabte  va haver força mobilitat i retencions en diverses vies. Durant el matí, 
cal destacar les que van tenir lloc en aquestes punts: 
 
- 10 km a l’AP-7 a Agullana en sentit nord, fins pràcticament les 20.30h 
- 8 km a l’AP-7 a Llers per enllaçar amb l’AP-7. 
- 3 km a la N-340 a El Vendrell en direcció Tarragona. 
- A més a la N-260 es va fer pas alternatiu cap al migdia a l’altura de Toses, a 

causa d’una manifestació. 
- I cal afegir que la circulació va estar restringida a la N-240 a L’Espluga de 

Francolí a conseqüència de l’accident mortal que es va produir en aquest 
punt. La calçada va estar tallada entre les 08.50h i les 11.20h. 

 
I a la tarda, els principals problemes viaris van ser els següents: 
 
- 6 km a la N-II a Figueres per anar cap a Pont de Molins. 
- 3 km a la N-340 a El Vendrell en direcció Tarragona 
- 1 km a la C-260 a Vila-sacra per anar cap a Figueres.  
 
L’SCT demana que s’extremi la prudència durant aquests dies de vacances 
tant en els trajectes llargs per la xarxa viària principal com en els 
desplaçaments curts per carreteres convencionals. A més, l’SCT insisteix en 
què es tingui un respecte màxim cap als col·lectius més desprotegits i febles a 
l’asfalt (vianants, ciclistes i motoristes).  


