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Balanç de les incidències viàries més 
destacades de l’operació especial de 

trànsit de la Constitució i la Immaculada  
 
 

Fins a les 20.00 h d’avui s’ha registrat 1 accident mortal amb 1 mort, 
a la xarxa viària interurbana de Catalunya 
 
Els problemes viaris més importants de l’operació retorn d’avui 
diumenge s’han concentrat a la C-16 i C-14  
 
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 durant 
l’operació especial de trànsit amb motiu de les festivitats de la Constitució i la 
Immaculada, entre les 15.00 h de dijous 5 de desembre i les 20.00 h d’avui 
diumenge 8 de desembre.  
 
El sinistre es va registrar ahir al vespre a la Carretera de Sossís a l’altura del 
Pont de Claverol/Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Per causes que encara 
s'estan investigant, un totterreny va sortir de la via. El vehicle va caure a 
l’interior d’un canal i la víctima mortal, Consuelo P. C., de 67 anys d’edat i veïna 
de la Pobla de Segur, va ser localitzada en un terraplè, proper a la sèquia. El 
vehicle sinistrat ha estat retirat del canal aquest matí. 
 
Pel que fa a la mobilitat, aquesta tarda d’operació tornada a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, els principals problemes de trànsit s’han localitzat 
en aquestes vies i trams: 
 

•••• C-16 a Guardiola de Berguedà, 12 km de congestió;  a l’altura de Cercs, 
3 km de retencions, i 2 km més a Urús per la regulació de trànsit del 
túnel del Cadí 

•••• C-14 a Organyà, 14 km de lentitud, i 5 km més a Ponts per l’elevada 
mobilitat i la boira espessa 

•••• N-260, de Ripoll a Ribes de Freser, 12 km de congestió 

•••• A-2 al Bruc, 6 km de densitat de trànsit 

•••• C-17, 2 km de complicacions circulatòries a Malla i 3,5 km a Lliçà de Vall 

•••• C-55 a Manresa, 3 km de retencions i 1,5 km d’intensitat a Castellgalí 

•••• N-145, 4 km d’aturades a la Seu d’Urgell  
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Diverses d’aquestes congestions encara s’estan registrant en aquests moments 
(http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm) i fins a les 20.00 h han tornat a 
àrea metropolitana de Barcelona el 75% dels 260.000 vehicles previstos fins a 
les 24.00 h.  
 
D’altra banda, la BV-2115 a Cubelles ha estat restringida en ambdós sentits per 
la retirada d’un vehicle i a primera hora de la tarda un atropellament amb un 
ferit de gravetat ha tallat la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres en sentit 
Barcelona. 
 
Per facilitar aquesta operació tornada, l’SCT ha disposat des del matí les 
mesures especials previstes a la C-16 a Bagà i entre Cercs i Berga i també a 
la C-55 a Manresa. A més, el carril bus-VAO de la C-58 entre Ripollet i la 
Meridiana s’ha obert aquesta tarda en direcció Barcelona, funcionant com dos 
carrils addicionals de l’autopista del Vallès, per a tots els vehicles, 
independentment del nombre d’ocupants (excepte camions de 7,5 tones o 
més).   
 
Ahir dissabte, les complicacions viàries es van concentrar a la C-17 a l’altura 
de Malla i a la zona del Vallès Oriental com a conseqüència de diversos 
accidents de trànsit i per l’elevada mobilitat amb motiu de les fires de Vic i 
Espinelves. En concret, al matí en sentit nord hi va haver fins a 19 km de 
retencions entre la Garriga i Parets del Vallès i fins a 13 km a Malla. A la tarda, 
en sentit Barcelona una altra incidència va provocar problemes de circulació a 
l’altura de Tagamanent i també es va registrar congestió a Malla.  
 
A més, dissabte hi va haver 9 km de lentitud a la N-145 per accedir al Principat 
d’Andorra i també intensitat a la N-260 a la Seu d’Urgell.  
 
Quant a l’operació sortida, divendres 6 de desembre al matí hi va haver 
retencions de 14 km a la C-16 entre Cercs i Gironella, d’11 km a l’AP-7 a 
Montmeló i 9 km més a la C-17 a Lliçà d’Amunt. També es va registrar 
congestió en tot el recorregut de la N-145 en sentit Andorra. A la tarda de dijous 
5 de desembre els problemes viaris es van aglutinar sobretot a la C-17 a Mollet 
del Vallès, a la C-58 a Montcada i Reixac, a la C-16 a Cercs i a la ronda 
Litoral.  
 
Al llarg de tot el període festiu ha persistit la boira densa a Ponent, que 
sobretot ha afectat la visibilitat en la conducció a aquestes vies principals de la 
zona: AP-2 (Aitona-L'Albi), A-2 (Soses-Vilagrassa), C-14 (Artesa de Segre i 
Ponts), N-230 (Lleida) i N-240 (Borges Blanques). L’SCT demana que s’extremi 
al màxim la prudència en cas de circulació amb aquesta inclemència 
meteorològica i recomana moderar la velocitat, augmentar la distància de 
seguretat entre vehicles i no avançar si no és necessari.   


