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  � Nota de premsa  � 

                                                                15/12/2013 

 

Balanç de les incidències viàries 
més destacades del cap de 

setmana del 13 al 15 de desembre  
 
Fins a les 20.00 h d’avui s’han registrat 3 acciden ts mortals de trànsit amb 
6 víctimes mortals i 1 ferit lleu a la xarxa viària  interurbana de Catalunya 
 
L’accident més greu va passar ahir dissabte a la C- 17 a les Llosses 
(Ripollès), on van morir 4 persones d’una mateixa f amília  
 
Aquest cap de setmana també hi ha hagut 2 accidents  destacats, amb 2 
ferits crítics, a l’A-26 a Besalú (Garrotxa), i a l a C-12 a Flix (Ribera d’Ebre) 
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que s’han registrat 3 accidents 
mortals amb 6 víctimes mortals  i 1 persona ferida lleu  a la xarxa viària 
interurbana de Catalunya al llarg 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 desembre.  
 
L’accident més greu va ocórrer ahir dissabte. Cap a les 12.15 h del matí, una 
furgoneta mixta va sortir de la via al punt quilomètric 85,6 de la C-17 a les 
Llosses (Ripollès)  en sentit Ripoll i va caure al riu Ter. A conseqüència del 
sinistre, 4 persones d’una mateixa família, de nacionalitat marroquina i veïns 
d’Aiguafreda, van morir. Es tracta de Mohamed E.H, de 42 anys, Naoual E.H, 
de 35 anys, i  també dels seus dos fills menors d’edat.  A més, també cal 
destacar que 3 persones més van ser traslladades en estat lleu a l’hospital de 
Campdevànol perquè es van llançar a l’aigua per auxiliar els accidentats i van 
patir hipotèrmia.  
 
Aquesta matinada de diumenge, cap a les 04.40 h, hi ha hagut un altre accident 
a la demarcació de Girona. Una motocicleta ha sortit de la via al punt 
quilomètric 2,2 de la GI-622 a Bàscara (Alt Empordà)  i el seu conductor i únic 
ocupant ha mort, malgrat les tasques de reanimació dels efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques. Es tracta de Jaume S.M, de 44 anys, veí de 
Barcelona i nacionalitat espanyola. 
 
Finalment, divendres a la tarda, cap a les 19.12 h,  hi va haver una col·lisió 
frontal entre un camió i una furgoneta al punt quilomètric 78,1 de la C-12 a 
Ascó (Ribera d’Ebre)  en sentit Vinebre. El conductor i únic ocupant de la 
furgoneta va resultar mort. Es tracta de José Miguel M.C, de 36 anys, veí de 
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Riba-roja d’Ebre i de nacionalitat espanyola. Pel que fa al conductor del camió, 
va resultar ferit lleu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques el van 
traslladar a l’hospital de Móra. 
 
Pel que fa a altres accidents destacats, convé esmentar-ne 2 més de gravetat 
que no han provocat afectació viària. Aquesta tarda de diumenge, cap a les 
18.32 h, hi ha hagut una sortida de via d’un turisme al punt quilomètric 66,4 de  
l’A-26  a Besalú (Garrotxa) en sentit Girona. El conductor i únic ocupant ha 
resultat ferit crític i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques l’han 
traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona. D’altra banda, divendres a la 
tarda, cap a les 18.51 h, es va registrar un accident al punt quilomètric 86 de la 
C-12 a Flix (Ribera d’Ebre). Un turisme va atropellar un vianant i aquest va 
resultar ferit en estat crític i el van traslladar a l’hospital Joan XXIII.  
 
Quant a mobilitat, en general la situació ha estat tranquil·la durant el retorn 
d’aquesta tarda  de diumenge . Amb tot, hem de destacar les següents 
afectacions viàries: 
 
-N-260: tallada a la Seu d’Urgell en els dos sentits per una manifestació. 0,5 km 
de retenció en tots dos sentits; 
-B-224:  pas alternatiu a Sant Llorenç d’Hortons per un accident entre 2 
turismes per irrupció d’animal a la calçada. Prop d’1 km de congestió.  
 
Ahir dissabte , la C-17 va concentrar la majoria d’incidències viàries: 
 

- Entre les 12.28 i les 17.08 h va patir diferents restriccions a les Llosses 
per l’accident amb 4 víctimes mortals. 0,5km de congestió;   

- Entre 14.32 i 15.37 h hi va haver el carril esquerre tallat a Parets del 
Vallès en sentit Vic per un accident. 2,5 km de retenció en sentit nord i 
1km més en sentit sud; 

- Entre 15.15 i 15.59 h hi va haver el carril esquerre tallat a Granollers en 
sentit Barcelona per un accident. 2km de retenció; 

- Entre 19.01 i 20.53 h hi va haver el carril esquerre tallat a Tagamanent 
en sentit Barcelona per un accident. 2km de retenció.  

 
A banda d’això, també cal destacar les següents afectacions viàries: 
 

- AP-7:  1 carril tallat a la Riera de Gaià en sentit Castelló per una col·lisió 
lateral per fregament entre 2 turismes. 0,5 km de retenció; 

- C-58: carril esquerre tallat a Montcada i Reixac en sentit Barcelona per 
un accident entre 5 vehicles. 8 km de retenció de Sabadell a Montcada 
en sentit Barcelona i 5 km més des de la B-10 fins a la C-58 de 
Guipúscoa a Montcada i Reixac en sentit Terrassa; 

- N-260: tallada a la Vall de Bianya en tots dos sentits per una col·lisió 
entre 2 turismes amb 2 ferits lleus. 0,5 km de retenció. 
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Quant al divendres a la tarda , diversos accidents van complicar la circulació: 
 

- C-12: tallada a Ascó en tots dos sentits per l’accident que es va registrar 
amb 1 víctima mortal i 1 ferit lleu. 0,5 km de retenció; 

- C-59: tallada a Caldes de Montbui en tots dos sentits per un accident 
entre 2 vehicles. 1 km d’afectació viària; 

- C-51: tallada a Alió en tots dos sentits per una col·lisió entre un tractor i 
un camió. 0,5 km de retenció; 

- C-17: tallada a Montcada i Reixac en sentit Vic per un turisme 
accidentat. 3 km d’aturades; 

- C-58: 1 carril tallat a Montcada i Reixac en sentit Barcelona per un 
accident. 3 km de retenció. 

 


