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  � Nota de premsa  � 
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Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 

setmana del 13 al 15 de setembre  

 
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge, hi ha hagut 1 v íctima mortal en zona 
interurbana  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana ha 
registrat 1 persona morta en l’únic  accident mortal  de trànsit  d’aquest cap 
de setmana, des de les 15.00 h de divendres 13 fins a les 20.00 h d’avui 
diumenge 15 de setembre. 
 
L’accident mortal va tenir lloc cap a les 00.52 h del passat dissabte a l’AP-7 a 
Aiguaviva (Gironès), al punt quilomètric 66,1 en se ntit nord . Per causes 
que encara s’estan investigant, la víctima mortal, un home de 55 anys de 
nacionalitat francesa, va baixar de la motocicleta  que conduïa i  que havia 
estacionat al voral de la via,  i va ser atropellat per un turisme que també 
circulava en direcció França. A conseqüència del sinistre, hi va haver 
restriccions de trànsit en el carril esquerre de l’autopista en sentit  nord. 
 
Pel que fa a mobilitat , en general la circulació ha estat força fluida al llarg 
d’aquest diumenge. Algunes vies, però, han registrat retencions durant la tarda: 
 

- N-340: 7 km d’aturades a El Vendrell  i 3 km a Altafulla en sentit nord. 
- B-23: 6 km de retencions des de Sant Feliu de Llobregat fins l’entrada a  

Barcelona a causa d’un sinistre a l’avinguda Diagonal. 
- C-31: Tallat l’accés a Castelldefels Oest en sentit nord a conseqüència 

d’un accident. 
 
Part d’aquests problemes encara es mantenen a hores d’ara. 
 
Aquest matí s’han habilitat mesures especials de circulació, ordenació i 
regulació del trànsit en alguns punts de la comarca del Berguedà a causa de la 
celebració de dues proves esportives; el Sailfish Half-Triatló de Berga i el 
campionat de Catalunya i Espanya d’Enduro. Les carreteres afectades han 
estat principalment: 
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 -C-16: Al túnel de Berga s’ha fet pas alternatiu en un tram de mig 
quilòmetre a conseqüència de la celebració del triatló i en un tram de 3 km s’ha 
obert un carril exclusiu (mitjançant l’abalisament de cons) per a la circulació 
dels ciclistes que han participat en l’acte esportiu. A més també hi ha hagut 
restriccions de trànsit a les sortides i entrades de la C-16 a capital del 
Berguedà. 
 
 -BV-4131: S’ha tallat el trànsit des de Puig-reig fins a Casserres. S’han 
fet desviaments per la C-16. 
 
D’altra banda, aquest migdia un accident a la N-II a La Jonquera ha causat el 
tall de la via en els dos sentits fins que s’ha pogut fer pas alternatiu. En el 
sinistre s’ha vist implicat un vehicle i segons el Sistema d’Emergències 
Mèdiques  (SEM) hi ha hagut una persona ferida menys greu i una ferida greu. 
 
 
Ahir dissabte  la situació va ser tranquil·la però tot i així cal remarcar algunes 
incidències viàries: 
 

- C-55: Hi va haver retencions a Olius en direcció Solsona a conseqüència 
del pas d’una cursa ciclista que finalitzava a Andorra. 
 

- N-260: Es va fer pas alternatiu a Maià de Montcal a causa d’un sortida 
de via d’una furgoneta. Hi va haver mig quilòmetre de retencions en els 
dos sentits. 
 

- AP-7: Un accident lleu amb un vehicle implicat a Sant Julià de Ramis va 
causar  el tall d’un carril en sentit nord i 2 km de retencions. 
 

- C-32: Un sinistre a l’altura de Viladecans va provocar el tall d’un carril en 
direcció nord i 2 km d’aturades. 
 

- T-301: La calçada es va tallar a l’altura de Tivenys com a conseqüència 
d’un acte esportiu. 

 
Per últim, i tenint en compte que plou en algunes zones del país i que pot 
continuar  plovent durant  les properes hores, recomanem extremar la 
prudència i l’atenció en la conducció  en el que resta d’operació retorn avui 
diumenge. Per evitar accidents cal moderar i adaptar la velocitat a les 
circumstàncies de la via, així com augmentar  la distància de seguretat entre 
vehicles. 


