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EN DIRECTE Tots els talls de
carreteres per la resposta a la
sentència del Suprem
Les mobilitzacions se centren a la capital catalana i els seus accessos

Manifestants de camí a l'aeroport del Prat amb grans retencions viàries | Adrià Costa

La publicació de la sentència de l'1-O aquest dilluns al matí
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187428/condemnats/sedicio) ha tingut resposta immediata
de la ciutadania, i això s'ha traduït en afectacions al trànsit
https://www.naciodigital.cat/transit)
(
,
concentrades, una gran part a Barcelona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/189080/talls/transit/collapsen/circulacio/barcelona) . Segons
informa el Servei Català de Trànsit
http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml)
(
,
la primera acció ha estat a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron / Montbau, i posteriorment
a la Ronda Litoral. Ambdues s'han allargat pocs minuts.
A la xarxa viària, continuen els talls per manifestacions. La C-16, a Sant Cugat del Vallès. També
es mantenen les interrupcions a la C-17, a Vic. A la C-66, a la Bisbal d'Empordà i Banyoles; la C59, a Moià i la C-37, a Querol. Hi ha talls a la Ronda Litoral i això afecta, també a la Ronda de Dalt i
al Nus de la Trinitat. Això, se suma al tall de l'aeroport de Barcelona. A més, segueixen tres
marxes lentes, a l'AP-7 nord, a Llinars del Vallès, a la C-31 nord, a Platja d'Aro i a la C-35, a Sant
Celoni.
Consulta tota la informació de les afectacions viàries al minut, a través de les càmeres
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(https://www.naciodigital.cat/estatdeltransit) de NacióDigital (també amb informació en directe del
Servei Català de Trànsit
http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml)
(
i el mapa
d'afectacions (http://mct.gencat.cat/) d'arreu del territori). A continuació, el detall de les
afectacions, actualitzat al moment:
[noticia]189089[/noticia]

Desenes d'estudiants tallen la C-17 i la C-25 al seu pas per Vic en protesta per la sentència de
l'1-O ? @sergicamara (https://twitter.com/sergicamara?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/bdLQvNBEzX (https://t.co/bdLQvNBEzX) #Osona
(https://twitter.com/hashtag/Osona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #sentència1O
(https://twitter.com/hashtag/sent%C3%A8ncia1O?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/zmnt62Saqh (https://t.co/zmnt62Saqh)
? Osona.com (@osona) October 14, 2019
(https://twitter.com/osona/status/1183672027007332352?ref_src=twsrc%5Etfw)
? NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019
(https://twitter.com/naciodigital/status/1183664250939727872?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els manifestants que tallen la C-17 i la C-25 deixen passar un cotxe que es dirigeix a l'hospital
?@sergicamara (https://twitter.com/sergicamara?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/iQYEXnpXel
(https://t.co/iQYEXnpXel) #Osona
(https://twitter.com/hashtag/Osona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #sentència1O
(https://twitter.com/hashtag/sent%C3%A8ncia1O?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/gkJSsBeYjv (https://t.co/gkJSsBeYjv)
? Osona.com (@osona) October 14, 2019
(https://twitter.com/osona/status/1183688356418457605?ref_src=twsrc%5Etfw)

ÚLTIMA HORA Aixequen el tall a l'A-7 a Tarragona; informa @JonathanOca
(https://twitter.com/JonathanOca?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/y2vFpUByHX
(https://t.co/y2vFpUByHX) pic.twitter.com/ja50SGpjv0 (https://t.co/ja50SGpjv0)
? NacióTarragona (@naciotarragona) October 14, 2019
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1183687863365521410?ref_src=twsrc%5Etfw)

ATENCIÓ Tallen els accessos per carretera a l'aeroport del Prat després de la crida del
@tsunami_dem (https://twitter.com/tsunami_dem?ref_src=twsrc%5Etfw) . Fotografia de
@martiurgell (https://twitter.com/martiurgell?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/F4Zm9Kijc1
(https://t.co/F4Zm9Kijc1) #sentència1O
(https://twitter.com/hashtag/sent%C3%A8ncia1O?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/kmKt0GSxYu (https://t.co/kmKt0GSxYu)
? NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019
(https://twitter.com/naciodigital/status/1183709335576367105?ref_src=twsrc%5Etfw)
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