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El Tsunami Democràtic talla la
frontera
L'acció sorpresa, que preveu allargar-se tres dies, provoca ja més de 20
quilòmetres de cua

Centenars de persones tallen des de primera hora del matí la frontera amb França | Martí Urgell

Centenars de persones tallen la frontera a la Jonquera des d'aquest dilluns a primera hora del
matí. Així ha començat l'anunciada acció "més ambiciosa" del Tsunami Democràtic, que s'ha
d'allargar tres dies.
El moviment fa una crida a una mobilització massiva i anima la gent a desplaçar-s'hi per reforçar el
tall i bloquejar per complet el punt estratègic, vital per a l'Estat pel que fa a les exportacions i
importacions de mercaderies que arriben de bona part d'Europa.
"O l'Estat entén que sit and talk és la via democràtica per a la resolució del conflicte o el seu
aïllament serà cada cop més gran", ha dit el moviment a través d'un comunicat. En el text,
argumenten que han decidit canviar "el cos pel vehicle" per protegir-se de les càrregues policials
tot al·legant que durant les protestes dels taxistes no es va produir "cap conseqüència penal ni
administrativa".
[noticia]190187[/noticia]
Amb el pas de les hores, el tall s'ha dividit en dos grups. Un primer grup, majoritari, situat a la
frontera, en territori francès, on el Tsunami ha instal·lat un escenari, hi ha lavabos i un espai de
cuina. Un segon grup, situat un quilometre més endins de territori francès, menys nombrós.
Aquest grup s'ha desplaçat fins allà per evitar que la gendarmeria francesa retirés els vehicles. Han
https://www.naciodigital.cat/noticia/190764/tsunami/democratic/talla/frontera
Pàgina 1 de 4

negociat amb els policies una hora de marge per retirar les cotxes de la frontera.

EN DIRECTE Els manifestants negocien amb els antidisturbis. Han pactat que tenen una hora
per treure els cotxes de la zona més allunyada de l'escenari. Si a les 13.30h no els han tret, els
retirarà la policia. Informa @Sergi_Ambudio
(https://twitter.com/Sergi_Ambudio?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/pMYZsjtGSf
(https://t.co/pMYZsjtGSf) #TsunamiDemocràtic
(https://twitter.com/hashtag/TsunamiDemocr%C3%A0tic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/Rv85RirLlb (https://t.co/Rv85RirLlb)
? NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019
(https://twitter.com/naciodigital/status/1193854843665948673?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'acció ha començat cap a les 9 del matí i ha comptat amb la col·laboració d'algunes "armilles
grogues". Inicialment s'ha tallat l'AP-7 en sentit sud i s'ha deixat un carril obert en direcció França,
però la circulació ha quedat finalment totalment interrompuda, segons ha informat el Servei Català de
Trànsit.
Es registren almenys 20 quilòmetres de cua a La Jonquera pel tall de Tsunami Democràtic a la
frontera amb França, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
(https://www.naciodigital.cat/transit) El servei francès d'autopistes informa, a més, que hi ha 14
quilòmetres més a la Catalunya del Nord a l'altura de la sortida de Perpinyà Sud de l'A-9. Aquest
és el punt on obliguen els vehicles a desviar-se perquè l'entrada a Espanya és "impossible",
apunten des de la seva pàgina web. Els Mossos d'Esquadra, per la seva part, bloquegen l'AP-7 a
La Jonquera per evitar que més persones i vehicles accedeixin al punt fronterer.

pic.twitter.com/2WtKU29tcL (https://t.co/2WtKU29tcL)
? Josep BONET ? (@jepbonet) November 11, 2019
(https://twitter.com/jepbonet/status/1193808192352014336?ref_src=twsrc%5Etfw)

Ara mateix, el Tsunami Democràtic està inundant l'autopista A9/AP-7.
?Tots a la Jonquera?#LaForçaDeLaGent
(https://twitter.com/hashtag/LaFor%C3%A7aDeLaGent?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
?#SpainSitAndTalk
(https://twitter.com/hashtag/SpainSitAndTalk?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? pic.twitter.com/4nB33PCn73 https://t.co/4nB33PCn73)
(
? Josep BONET ? (@jepbonet) November 11, 2019
(https://twitter.com/jepbonet/status/1193803696532008960?ref_src=twsrc%5Etfw)
Tsunami ha muntat un gran escenari a la part nord-catalana, a pocs metres del cartell que dona
la benvinguda a Espanya. Està orientat cap a Catalunya i ocupa tres carrils de l'autopista. Segons
el moviment, ja hi ha un miler de cotxes tallant la frontera.
El Tsunami ja va anunciar aquest divendres que l'acció que comença avui i es preveu que s'allargui
72 hores -fins dimecres- pretén ser "un 11-S de tres dies"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190618/tsunami/anuncia/accio/ambiciosa/preparem-nos/11s/tres/dies) . La convocatòria s'ha difós pels canals habituals i també, per primera vegada, a través
de l'aplicació mòbil, que es va estrenar durant la jornada de reflexió
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190707/milers/persones/es/concentren/barcelona/convocades
/tsunami) .
El Tsunami demana que tots els que es mobilitzin ho facin amb roba d'abric, bateries externes
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pel mòbil, queviures, sac de dormir i tenda de campanya.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=k_gAxIyAMvQ
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=nzm4N5YuZbo
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Lp5kDbd3_T4

Cues quilomètriques a la Jonquera. Foto: Adrià Costa
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Comunicat de Tsunami penjat a Telegram
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