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S'aixequen les restriccions a
camions a l'AP-7, però continuen les
cues
La protesta del col·lectiu "armilles grogues" talla la frontera a la Jonquera | La
restricció als camions s'ha aixecat al migdia
Continuen els problemes a la Jonquera a causa de la manifestació del col·lectiu "armilles grogues"
francès, que protesten des de fa un mes contra la pujada de preus dels carburants i la pèrdua de
poder adquisitiu, i van decidir tallar aquest dissabte la frontera en territori nord-català. A les dues
de la tarda continuaven les retencions a l'AP-7, abans d'arribar a La Jonquera, en sentit França,
amb 14 quilòmetres de cues des de Biure i 3 quilòmetres a l'N-II a Pont de Molins.
Segons la darrera actualització de trànsit, s'ha tallat el trànsit a Figueres direcció França.
Prèviament, s'han produït aturades de fins a 12 quilòmetres a l'autopista, que ha tingut els
accessos tallats durant bona part del matí. Cap al migdia s'ha aixecat la restricció als camions de
transport internacional. Podeu consultar aquí l'estat actual del trànsit
(http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml) ).
El Servei Català de Trànsit ha estat desviant turismes cap a l'N-II, via que també està congestionada
amb cues en sentit França. Els camions, no obstant, no es poden desviar i s'han acumulat als
aparcaments propers a l'autopista, que s'han omplert completament, i on han hagut de tornar a
dormir. Alguns dels afectats han explicat que estan aturats aquí des de diumenge i que veuen molt
difícil poder portar les mercaderies que transporten als punts de destí quan estava previst.
Trànsit ha recomanat evitar la zona.
Que trist TV3, La Jonquera tallada des d'ahir files de camions sense poder-se moure i sense cap
esperança de solució en breu, i ni una menció. @tv3cat
(https://twitter.com/tv3cat?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/9YrJuvP83C
(https://t.co/9YrJuvP83C)
? Carme Pagès (@CarmePags3) 3 de desembre de 2018
(https://twitter.com/CarmePags3/status/1069482319302598657?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els xofers han d dormir als seus vehicles a l'ap7 entre la Jonquera i el Voló pel bloqueig dels
armilles grogues. @tv3 i @CatalunyaRadio
(https://twitter.com/CatalunyaRadio?ref_src=twsrc%5Etfw) , on sou?
? ElCuinerDelPiolin (@JosepMartnez1) 2 de desembre de 2018
(https://twitter.com/JosepMartnez1/status/1069133763454648320?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els «armilles grogues» continuen bloquejant l'entrada al peatge de l'autopista A9 al Voló.
S'afegeixen tractors i estelades a la manifestació. pic.twitter.com/cUOLMOSoS2
(https://t.co/cUOLMOSoS2)
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? Josep BONET ? (@jepbonet) 1 de desembre de 2018
(https://twitter.com/jepbonet/status/1068886348080271365?ref_src=twsrc%5Etfw)

Ara mateix, els «armilles grogues» al peatge de l'autopista A7 al Voló, un dels punts més
sensibles a Catalunya Nord. Tot bloquejat. Concentració dels gendarmes i antiavalots a punt
d'intervenir. pic.twitter.com/4PEsQgOiaD (https://t.co/4PEsQgOiaD)
? Josep BONET ? (@jepbonet) 1 de desembre de 2018
(https://twitter.com/jepbonet/status/1068824460290113538?ref_src=twsrc%5Etfw)
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