El Servei d’Infotrànsit del RACC informa que quasi tots els
accessos a Barcelona pateixen cues en una jornada complicada per
la pluja

Avui els accessos a Barcelona pateixen 15
trams de retencions que arriben als 158 km
Barcelona, 22 de març de 2010.- Aquest matí els accessos de Barcelona ha viscut
una jornada especialment complicada pel trànsit amb cues a la pràctica totalitat de les
víes que entren i surten de la ciutat. En total s’ha arribat a 158 kilòmetres de
retencions, en trams fragmentats, a les principals artèries, entre les 8 i les 9 del
matí.
Dilluns és un dia de la setmana que habitualment concentra major nombre de vehícles
i avui la situació s’ha vist agreujada per la pluja. La combinació d’aquests dos factors
apunta com a la principal causa del col·lapse circulatori, donat que el nombre de les
incidències ha estat l’habitual.
Retencions
Entre les 7 i les 10 del matí, s'han produït cues destacables a la pràctica totalitat de
vies que entren i surten de la ciutat. Les cues, en alguns trams, han durat fins a les
11'30 del matí. En el punt àlgid de l'hora punta d'aquest matí, més o menys entre les 8
i les 9 hores, s'han registrat cues a les següents vies:

Acces
Km retenció
Autopista del Maresme d'entrada
9 km
Pota Nord (B-20) d'entrada
4 km
C- 33 d'entrada
3 km
C-58 d'entrada
15 km
C-58 de sortida
6 km
C-17 d'entrada
6 km
AP-7 sentit Tarragona
21 km
AP-7 sentit Girona
4 km
B-30 sentit Nord
10 km
Túnels Vallvidrera d'entrada
6 km
AP-2 + B-23 d'entrada
14 km
AP-2 + B-23 de sortida
4 km
A-2 d'entrada
10 km
C-32 d'entrada
6 km
C-31 Autovia de Castelldefels d'entrada
13 km
Ronda Dalt sentit Llobregat
13 km
Ronda Dalt sentit Besòs
5 km
Roda Litoral sentit Llobregat
9 km
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Incidències
El baix nombre d'incidències sembla indicar que la gent, davant el perill de la pluja, ha
circulat amb compte i que les cues responen probablement a la lentitud de circulació i
al major volum de vehicles propis d’un dia de pluja.
Entre les 7 i les 10 hores d’avui s’han produït 4 incidències
-

Un accident a la Ronda de Dalt a St. Gervasi
Un vehicle avariat al Cinturó del Litoral, a Sant Joan Despí
Un vehicle avariat a l’AP 7 a Sant Cugat
Un accident de trànsit a la C-17 a Centelles
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