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Dos morts i quatre ferits en un greu
accident a l'AP-7 al Gironès
En el sinistre al terme municipal de Vilablareix s'hi han vist implicats un camió,
una furgoneta i quatre turismes

Un dels cotxes afectats en l'accident Foto: ACN

L'accident mortal d'aquest matí a l'AP-7 s'ha produït quan, per causes que encara s'estan
investigant, hi ha hagut una col·lisió entre un camió, una furgoneta i quatre turismes. Concretament,
els fets han tingut lloc al punt quilomètric 64,7, al terme municipal de Vilablareix (el Gironès) i,
com a conseqüència del xoc, un cotxe s'ha cremat. El sinistre s'ha saldat amb dues víctimes
mortals ocupants d'un dels cotxes implicats, dues persones ferides greus i dues més de ferides
menys greus, que han estat traslladades a l'hospital Trueta de Girona.
El sinistre ha obligat en primera instància a tallar totalment l'AP-7 en sentit nord però poc després
de dos quarts de vuit s'ha pogut reobrir un carril en sentit nord. Les cues han arribat als set
quilòmetres però des de les 10 la situació s'ha normalitzat.
Entre els conductors atrapats hi havia centenars de cotxes que es dirigien cap a Brussel·les. En
aquest sentit la xarxa s'ha omplert de missatge que recomanen evitar la congestió passant per la
N-II. En aquest sentit els Mossos demanaven sortir per la sortida 8 de l'aeroport de Girona.
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El cotxe cremat a l'AP-7 Foto: @1jordi_julia

A continuació, alguns dels missatges a Twitter dels conductors atrapats.

Aturats a l'AP-7, sembla que hi ha hagut un accident. Música, bona companyia i ganes de trobarnos tots junts! #RoadToBrussels
(https://twitter.com/hashtag/RoadToBrussels?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#LlibertatPresosPolítics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPol%C3%ADtics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/zd9KQdPSRt (https://t.co/zd9KQdPSRt)
? NúriaAbellanCalvet? (@acnumi) 6 de desembre de 2017
(https://twitter.com/acnumi/status/938285587626381313?ref_src=twsrc%5Etfw)

Retenció a l'ap-7 alçada Vilablareix per un accident!! #RoadToBrussels
(https://twitter.com/hashtag/RoadToBrussels?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#LlibertatPresosPolitics
(https://twitter.com/hashtag/LlibertatPresosPolitics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#RepúblicaCatalana
(https://twitter.com/hashtag/Rep%C3%BAblicaCatalana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#OmplimBXL (https://twitter.com/hashtag/OmplimBXL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
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pic.twitter.com/ZNltJn4dQF (https://t.co/ZNltJn4dQF)
? Ariadna Suñé ? (@Ariadnasue) 6 de desembre de 2017
(https://twitter.com/Ariadnasue/status/938280865704050690?ref_src=twsrc%5Etfw)

Accident a la AP-7 alçada de Girona, aneu per la N-II per esquivar-la que això fa 1 hora que està
parat.#RoadToBrussels
(https://twitter.com/hashtag/RoadToBrussels?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/H3tUVXhIAF (https://t.co/H3tUVXhIAF)
? Dídac, amb accent (@DidacDduck) 6 de desembre de 2017
(https://twitter.com/DidacDduck/status/938286650106445825?ref_src=twsrc%5Etfw)
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