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La marxa lenta es reprèn a Berga
amb una C-16 completament
col·lapsada
Trànsit informa de congestió i cotxes aturats a l'autovia que enllaça el Bages amb el
Berguedà

Cotxes parats a la C-16 a Berga, per la marxa lenta i la manifestació. | CDR

La convocatòria d'aquest divendres a la tarda per anar sortint cada punt horari en marxa lenta des
de l'aparcament de la discoteca Menfis fins a Bagà, al Berguedà, està col·lapsant la C-16 amb cues
que s'allarguen més d'onze quilòmetres, segons informa el Servei Català de Trànsit.
Si la primera sortida a les 15.00 de la tarda del Bages provocava retencions en tot el trajecte,
sobretot a partir de Sallent, la segona encara s'ho pren amb més calma, i segons asseguren a
NacióManresa i NacióBerguedà els conductors dels primers vehicles no poden anar a gaire més
de 10 quilòmetres per hora ja que els cotxes mobilitzats no els segueixen el ritme.
La convocatòria és en protesta per l'empresonament del vicepresident del govern de la
Generalitat, Oriol Junqueras, i set consellers. Cada hora en punt, des de les 15.00 de la tarda fins
a les 18.00 hores, aniran sortint cotxes en marxa lenta en sentit nord i fins a Bagà per demanar la
llibertat dels presos polítics.
L'objectiu, segons ha explicat, és fer veure "als qui volen passar un cap de setmana tranquil a la
muntanya", que hi ha gent empresonada "per defensar unes llibertats i que, de normalitat, aquest
cap de setmana no en té res".
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A Berga, per altra banda, una manifestació d'un centenar de persones ha tallat la C-16 amb
banderes i pancartes
(http://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/11485/centenar/persones/tallen/c16/berga/esperant/arribada/marxa/lenta?rlc=p1) . Passade les 18.00 hores, però, els ciutadans
han abandonat la via i la marxa lenta s'ha reprès en sentit nord, cap a Bagà.
Concentracions a Berga i als principals municipis
Per una altra part, aquest divendres Òmnium i ANC han convocat una concentració a les 19.00 de la
tarda a la plaça de Sant Pere de Berga i davant dels consistoris dels principals municipis del
Berguedà.
Hem tallat la C16 en sentit nord a l'alçada de #Berga
(https://twitter.com/hashtag/Berga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/xTh9uur0EA
(https://t.co/xTh9uur0EA)
? CDRs Berguedà (@CDRBergueda) 3 de novembre de 2017
(https://twitter.com/CDRBergueda/status/926483866608644096?ref_src=twsrc%5Etfw)
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