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Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 

setmana del 27 al 29 de setembre  
 

Des del passat divendres a les 15.00 hores fins a l es 20.00 hores d’avui hi 
ha hagut una víctima mortal a les carreteres i auto pistes catalanes 

 

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que, des del passat divendres 27 de 
setembre a les 15.00 hores i fins a les 20 h d’avui diumenge 29 la xarxa viària 
interurbana catalana ha registrat un accident mortal amb un mort. El sinistre 
ha tingut lloc aquesta matinada a la C-31 a Montgat (Maresme)  quan una 
motocicleta ha sortit de la via i a conseqüència del xoc ha mort el conductor del 
vehicle, Ivan S.L., de 33 anys i veí de Badalona.  
 
Pel que fa a la mobilitat , en general ha predominat la fluïdesa al llarg de 
diumenge i també en l’operació retorn de cap de setmana, si bé aquesta tarda 
s’han registrat alguns problemes de trànsit a la N-340 al Vendrell (5 km) i a la 
C-55 a Castellgalí (13 km) i a Castellbell i el Vilar (2 km), tot plegat en direcció 
Barcelona. En el cas de la C-55 els problemes s’han vist agreujats perquè hi ha 
hagut un accident a l’altura de Manresa. 
 
Quant a les vies properes a la capital catalana, les aturades s’han localitzat a la 
B-23 a St. Just Desvern (3 km), a l’A-2 a St Vicenç dels Horts (4 km), B-20 a 
Santa Coloma de Gramenet (1 km) en direcció Nus de la Trinitat i a la Ronda 
Litoral de Barcelona (5 km entre la Rambla Prim i la Barceloneta en sentit 
Llobregat).  
 
Ahir dissabte es va circular en general sense problemes a les principals 
carreteres i autopistes del país; l’única incidència destacada es va donar al 
migdia a la C-35 a la Roca del Vallès  on hi va haver n xoc múltiple amb un 
camió implicat i dos turismes. A conseqüència del sinistre, en què quatre 
persones van resultar ferides menys greus, es va haver de circular amb pas 
alternatiu durant més d’una hora per aquesta via.  
 
 


