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 ALGUNES DE LES LLARGUES cues que va deixar
la segona fase de l’operació sortida de la Setmana Santa a les carreteres gironines. 1 La C-65, amb vehicles
aturats a Santa Cristina d’Aro. F MARC MARTÍ 2 Retencions a l’N-II a Vilatenim. F MARC MARTÍ 3 La sortida
sud de Figueres a l’AP-7, plena de cotxes. F MARC MARTÍ

Carreteres col·lapsades en la segona
operació sortida de la Setmana Santa
Des del matí i fins a primera hora de la tarda es registren diverses retencions viàries, sobretot a les vies gironines per accedir
a la Costa Brava L’AP-7 supera els 20 quilòmetres de cues en direcció Girona i la C-65 els 10 quilòmetres a Sant Feliu de Guíxols
DdG GIRONA

■La segona fase de l'operació sortida de la Setmana Santa va deixar
ahir diferents escenes de col·lapses de vehicles, sobretot entre el
matí, el migdia i la primera hora de
la tarda a les carreteres de la demarcació de Girona. El Servei Català de Trànsit (SCT) va informar
que la via que va concentrar més
volum d'automòbils va ser l'AP-,
on hi va haver retencions –entre altres àrees– en el tram nord. Així, a

l'autopista en direcció a Girona, es
van registrar fins a  quilòmetres
de cues a la Roca del Vallès i fins a
set quilòmetres de Cardedeu a
Maçanet de la Selva. Un altre punt
amb problemes viaris a l'AP- va
ser la sortida sud a Figueres, amb
retencions en sentit nord.
Una altra zona de les comarques gironines que també va sumar les llargues cues de vehicles
va ser la Costa Brava. Des del SCT
van apuntar que a la C- a Llagos-

tera es van viure aturades de fins a
quatre quilòmetres per enllaçar
amb la C- i a la mateixa C- fins
a  quilòmetres de retencions, a
Sant Feliu de Guíxols i a Santa Cristina d'Aro. En aquest àmbit, altres
col·lapses de cotxes es van produir
a la C-, de fins a dos quilòmetres
a l'N-II a Vidreres en sentit nord i
de fins a quatre quilòmetres a la
GI- de Blanes a Tordera.
En el cas de l'N-II, també es van
registrar cues destacades de fins a

cinc quilòmetres en el tram de Figueres, en direcció a França. Així
mateix, es van viure aturades a la
GI- per accedir a Cadaqués. A
part del litoral de la demarcació de
Girona, una altra zona que va sumar col·lapses de vehicles va ser
més l'àrea de muntanya. A la C-,
a Ripoll es van produir fins a tres
quilòmetres de retencions, mentre que altres problemes viaris van
tenir lloc a la C-, a la Vall d'en Bas
en sentit Olot.

Pel que fa a l'operació retorn de
la Setmana Santa, el SCT va assenyalar que des de la tarda d'aquest
diumenge i fins al proper dilluns
es calcula que hi haurà la segona
fase de retorn. Així, es preveu que
més de . vehicles retornin
tant a Barcelona com a la seva àrea
d'influència. En la segona fase de
l'operació sortida, des d'aquest dijous i fins ahir, van sortir de l'àrea
metropolitana de Barcelona més
de . vehicles.

Vuit ferits en un accident
a Vilademuls i tres més a Blanes
Un home va resultar

crític a causa d’un xoc
a l'N-II al Pla de l'Estany
i està ingressat a l'UCI greu
E. B. VILADEMULS/BLANES

■ A part de les llargues cues de
l’operació sortida de la Setmana
Santa a les comarques gironines,
en aquesta jornada també es van
haver de lamentar dos accidents
de trànsit remarcables. El primer
d’ells va succeir aquest dijous cap
a les onze del matí a l’N-II, al seu
pas per Vilademuls. Dos vehicles
van xocar frontalment a aquesta
carretera i vuit persones van resul-

tar ferides. En aquest cas, va haverhi un ferit crític que va ingressar a
l'UCI de l'hospital Trueta. Ahir estava en estat greu i el seu pronòstic
és reservat. En el sinistre una dona
va quedar ferida greu i dues menors van resultar ferides de menys
gravetat. Els ferits més greus van
ser traslladats a l’hospital Josep
Trueta de Girona en ambulàncies
del SEM. Aquest accident va complicar el trànsit a l’N-II en aquest
punt del Pla de l’Estany, ja que la
via va estar tallada durant dues hores segons el Servei Català de
Trànsit (entre les onze i la una del
migdia).
L’altre sinistre viari destacat va
tenir lloc aquest divendres, ja de

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 15/4/2017. Pàgina 8

matinada. Va ser a l’accés a la GI a Blanes, a l’alçada del quilòmetre  de la via que uneix el municipi amb Tordera. Allà va produir-se un accident de trànsit que
va consistir en un xoc frontal entre
un cotxe i una moto. El motorista
va resultar ferit greu, segons van
informar els Bombers, mentre que
en el turisme hi anaven tres persones; dues van acabar ferides de
molt poca gravetat i una altra va resultar il·lesa. En aquest accident
van xocar un Mercedes CLK i una
moto Honda. El motorista és un
jove de  anys que va ser traslladat a l’hospital comarcal de Blanes, en una ambulància del SEM,
en estat greu.

Objectes dispersos a l'N-II arran de l’accident de Vilademuls. ACN

