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ATURADA DE PAÍS

FOTO: Núria Castells / Unes 500 persones van tallar l’N-230 al Pont de Suert

FOTO: Jordi Uriach / Els carrers de Tremp també van acollir una manifestació de protesta

Els talls de carretera i protestes
s’estenen arreu de la demarcació
Lleida
REDACCIÓ
Les protestes i els talls de carretera es van estendre per diferents
punts de la demarcació de Lleida
durant la jornada de vaga general
d’ahir en protesta per la sentència contra els presos polítics catalans. En la majoria dels casos, les
protestes van transcórrer sense
incidents remarcables.
Alguns manifestants, prop
d’uns 500, van mantenir tallada
des de les 12.00 del migdia i fins
la nit la N-230 al Pont de Suert, a
l’Alta Ribagorça.
També mig miler de manifestants van tallar ahir durant bona
part del dia la carretera N-145 a la
Seu d’Urgell impedint així l’accés
a Andorra per aquesta via que és
l’entrada principal al país veí.
Altres talls de carretera destacats van ser el de l’N-240 a Torregrossa, on una cinquantena de
persones van interrompre el pas
de vehicles afectant també a la
LV-7022 en direcció a Puigverd de
Lleida, i el de l’autovia A-2 a Fondarella on unes 200 persones van
tallar la calçada primer només en
direcció a Barcelona i posteriorment en els dos sentits de la marxa. Al llarg de la jornada també hi
va haver talls a la C-1311 a Tremp,
la C-45 a Seròs, l’N-240 a les Borges Blanques i fins i to t, l’autopista AP-2 a l’alçada de Tarrés, a les
Garrigues.
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FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Un autocar aturat al tall de l’A-2 a Fondarella

FOTO: Selena García / Un grup de joves es dirigeix a tallar l’N-240

FOTO: ACN / Moment del tall a l’N-240 a la zona de Torregrossa

