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La pluja i els accidents causen en tres
hores 160 km de cues a l’entorn de BCN
Cinc accidents de trànsit s’han afegit al col·lapse generat per la
presència de precipitacions a l’àrea metropolitana de Barcelona
Barcelona, 24 d’octubre de 2011 – Aquest matí els accessos a Barcelona han viscut
una jornada especialment complicada a causa de diversos accidents i de les pluges
generalitzades a l’entorn de la capital catalana. En total, entre les 7 i les 10 del matí, el
Servei d’Infotrànsit del RACC ha comptabilitzat 162 km de retencions a les principals
artèries de l’àrea metropolitana de Barcelona. Els conductors han patit les
conseqüències d’un dilluns marcat per la pluja i agreujat posteriorment per 5
accidents que han empitjorat encara més la mobilitat a la xarxa viària propera a
Barcelona.
Accidents produïts avui, fins a les 10 del matí:
. Atropellament mortal a la C-32
Cornellà, sentit BCN, a les 05 hores, 1 km de retencions
. Accident a l’A-2
Abrera, sentit BCN, a les 06 hores, 12 km de retencions
. Accident a la C-58
Moncada i Reixach, sentit BCN, a les 06’30 hores, 6 km de retencions
. Accident a la C-17
La Garriga, sentit BCN, a les 07’30 hores, 7 km de retencions
. Accident a la C-17
Parets del Vallès, sentit BCN, a les 10 hores, 8 km de retencions
El gruix d’aturades, però, correspon a l’elevat volum de trànsit que ha patit gairebé la
totalitat d’accessos a Barcelona. La confluència de dos factors – dilluns i pluges – ha
disparat l’afluència de vehicles a les principals vies, fins al punt que algunes d’elles han
registrat aturades molt més llargues del que és habitual.
Aquest és el cas, per exemple, de la Ronda de Dalt, que s’ha aturat en tot el seu
recorregut, en sentit Llobregat, des del Nus de la Trinitat fins a Cornellà (15 km). També
l’AP2/B-23 ha registrat llargues aturades, en els dos sentits de la marxa (18 km) o
l’Autovia de Castelldefels (C-31), on habitualment no hi ha massa problemes i avui els
seus usuaris han patit trams de retencions que han sumat 13 km. Altres vies han
registrat molta congestió, com és el cas de la C-58 (18 km), la Ronda Litoral (15 km) o
l’AP-7 (13 km).
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