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L’àrea metropolitana de BCN registra aquest 

matí 190 km de cues a causa de la pluja

· Les dues rondes de BCN, la C-58 i l’A-2 pateixen les retencions més 
llargues en plena hora punta

· Un camió accidentat a la C-55 a Monistrol de Montserrat obliga a 
tallar la carretera en sentit sud i causa més de 6 km de cues

Barcelona, 19 d’octubre de 2012 – Entre les 7 i les 10 d’aquest matí, l’àrea 
metropolitana de Barcelona ha viscut una jornada caòtica de trànsit a causa de les 
pluges generalitzades i de l’enorme afluència de trànsit que això comporta. En total, en 

aquestes tres hores, el Servei d’Infotrànsit del RACC ha comptabilitzat 190 km de 
retencions a les principals artèries de l’àrea metropolitana de Barcelona. Els conductors 

han patit aturades quilomètriques i significatives a totes les vies que accedeixen a la 
capital catalana. Els pitjors registres han estat per la Ronda Litoral (B-10), amb 22 km, 

la Ronda de Dalt (B-20), amb 19 km, l’Autopista del Vallès (C-58), amb 21 km i 
l’Autovia de Lleida (A-2), amb 16 km de retencions, totes elles en els dos sentits de la 
marxa.

D’altra banda, també s’han produït diversos accidents que han agreujat més el mal 

estat de circulació de la xarxa viària, tot i que no han estat la principal causa de les 
aturades massives d’aquest matí. Entre les diferents incidències produïdes a primera 
hora del matí, destaca el daltabaix viari que ha produït un camió accidentat a la C-55, 
a Monistrol de Montserrat, ja fora de l’àrea d’influència de Barcelona. El camió ha
volcat a primera hora del matí i ha obligat a tallar la carretera en sentit sud durant 

diverses hores. La incidència ha causat molts maldecaps als usuaris d’aquesta via que 
baixa de Manresa cap a l’A-2, amb més de 6 km de cua molt compacte. 

Tota la informació del trànsit a www.raccinfotransit.cat


