
 

 
 

Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trà nsit (SIAVT) al telèfon gratuït        
900 100 268 i al web victimestransit.gencat.cat  
                                               
 

  � Nota de premsa  � 

                                                                17/11/2013 

 

Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 

setmana del 15 al 17 de novembre  
 
 
Fins a les 20.00 h d’avui diumenge s’ha registrat 1  accident mortal 
de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalun ya 
 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que s’ha registrat 1 accident mortal 
amb 1 víctima mortal  a la xarxa viària interurbana de Catalunya al llarg 
d’aquest cap de setmana, entre les 15.00 h de divendres 15 i les 20.00 h d’avui 
diumenge 17 de novembre.  
 
L’accident va passar dissabte a primera hora del matí quan, per causes que 
s’estan investigant, un turisme i un totterreny van col·lidit frontalment a la C-55 
a Castellgalí (Bages). A conseqüència del xoc, el conductor del turisme, 
Manuel C. B., de 69 anys i veí de Vic, va morir i el conductor del totterreny va 
resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’hospital de Manresa. 
 
Pel que fa a la mobilitat , aquesta tarda  de diumenge  d’operació tornada a 
l’àrea metropolitana de Barcelona, no s’han registrat problemes importants de 
trànsit. Hem de destacar, però, algunes incidències derivades d’accidents: 
 

- un camió bolcat a la C-12 a Benifallet obliga a fer pas alternatiu i s’ha 
prohibit la circulació de camions per aquest punt.  

- s’ha fet pas alternatiu a la N-340 per un xoc frontal amb 3 vehicles 
implicats. 

 
A més, a aquesta hora, està tallada la GIV-6546 de Palafrugell a Calella de 
Palafrugell per inundacions.  
 
Aquest matí, a causa de la neu, calia circular amb cadenes a la BV-4031 entre 
castellar de n’Hug i la Molina, i la pluja ha fet que es restringís temporalment 
l’accés al Papiol per la BV-1466. Per altra banda, ha tingut lloc un xoc frontal a 
la N-II a Tordera que ha fet tres ferits menys greus i que ha obligat, primer, a 
tallar la via en ambdós sentits i, després, a què s’hi fes pas alternatiu, cosa que 
ha provocat retencions en ambdós sentits de la marxa.  
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Ahir dissabte  hi va haver diverses afectacions viàries derivades principalment 
de les condicions meteorològiques adverses: 
 

- C-44: tallada, primer, i amb obligació de circular-hi amb cadenes, 
després, entre Vandellòs i Tivissa a causa de la neu.  

- N-420: tallada entre Falset i el Coll de la Teixeta per la neu. 
- C-242: obligatori cadenes de Juncosa a Reus. 
- T-330: obligatori cadenes d’Arnes a Horta de Sant Joan. 
- T-702: obligatori cadenes de Cornudella de Montsant a la Palma d’Ebre 
- T-713: obligatori cadenes de Bellaguarda a la Bisbal de Falset. 
 

També cal destacar que a la tarda hi va haver un xoc frontal a la N-145 a les 
valls de Valira que va fer diversos ferits, entre ells, un en estat greu que va ser 
traslladat en helicòpter a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El xoc va 
obligar a fer pas alternatiu a la via i es van registrar fins a 8 km de retenció en 
sentit Andorra. A més, al vespre, un accident múltiple a la C-58 arribant al Nus 
de la Trinitat va provocar fortes retencions en direcció Barcelona i es va obrir el 
carril bus VAO per a tots els vehicles. 

 
 


