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Els Mossos detenen dos dels
manifestants en les protestes dels
CDR a l'Ampolla
A les sis del matí, més de 200 persones han irromput a la via ràpida per
interrompre el trànsit

Un dels detinguts a l'Ampolla. | ACN / J. Marsal

ACTUALITZACIÓ, divendres 21 de desembre, 13:44 h | Dos persones detingudes
Dos persones han estat detingudes per desordres públics i 49 més identificades pels Mossos
després dels talls de protesta de l'autopista AP-7 i la N-340 convocats pels CDR a l'Ampolla. Els
manifestants acabaven de bloquejar per segon cop la carretera nacional quan han estat retinguts
pels antidisturbis mentre caminaven pel passeig Marítim de l'Ampolla. En aquell moment, segons
han denunciat activistes, els agents han carregat contra ells de forma injustificada. L'episodi a
l'Ampolla s'ha tancat oficialment amb dos ferits: un mossos i un home d'avançada edat que hauria
caigut mentre corria i que, finalment, ha estat un dels arrestats. Prop de 200 persones
convocades pels CDR han mantingut tallada l'autopista des d'abans de les sis de la matinada i
fins passades les onze del matí. Tot i que l'AP-7 continua tancada, la N-340 ja s'ha reobert al
trànsit.
Els activistes tornaven a ocupar la calçada de l'autopista AP-7 a l'altura de l'Ampolla poc abans de
les sis del matí. Allí han situat una filera transversal de pneumàtics, han arrencat tanques
metàl·liques laterals i les han creuat també transversalment a l'ample dels dos vials. Alguns
també han llençat ampolles de vidre i algunes pedres sobre el paviment. La protesta ha provocat
inicialment cues quilomètriques fins que els Mossos han habilitat un dels carrils perquè els
http://www.aguaita.cat/noticia/13793/mossos/detenen/dos/dels/manifestants/protestes/dels/cdr/ampolla
Pàgina 1 de 7

conductors, camions inclosos, donessin la volta i retrocedissin. "Tallem la carretera per protestar,
avui es va avisar. Volem la República catalana, res més, que ens deixen en pau. Ni un pas
enrere i sempre endavant. No pararem fins aconseguir-ho", declarava una activista a peu
d'autopista.
Després d'algun moment de tensió, amb empentes i un conat de càrrega policial, quan els
manifestants han intentat arrencar més tanques laterals fins a l'altura de les tres dotacions
antidisturbis. La posterior arribada de quatre furgons més de reforç i l'anunci de càrrega policial
imminent ha buidat la calçada. Abans de marxar, però, han calat foc als pneumàtics creant una
espessa fumera negra. El mosso que ha resultat ferit hauria topat i caigut amb alguns dels
elements que es trobaven sobre la via.

Centenars d'activistes dels CDR han tallat l'N-340 després de desocupar l'AP-7 a l'Ampolla. Foto: ACN / J.
Marsal

Seguidament, els manifestants s'han dirigit a la N-340, que en aquest punt creua per sota
l'autopista, també l'han tallat, han arrancat una tanca metàl·lica lateral que han creuat i han calat
foc a pneumàtics. Novament, l'anunci de càrrega imminentha disgregat la protesta que, per últim,
ha tallat durant uns minuts la mateixa carretera un quilòmetres més al sud, a l'altura del barranc
de Sant Pere. Quan un grup important de manifestants abandonava aquest últim punt, baixant
del barranc de Sant Pere, han estat abordats a l'altura del passeig Marítim pels antidisturbis dels
Mossos, que els han retingut i identificat.
En aquest moment s'ha produït, segons han constatat diversos testimonis, càrregues contra els
activistes, alguns dels quals han estats arraconats vora l'aigua. Un home d'avançada edat ha
resultat ferit al cap quan hauria caigut mentre corria i ha estat atès pels serveis d'emergències,
posteriorment ha estat detingut. Blanca, identificada i que ha presenciat els fets, ha denunciat
com s'ha produït la detenció de l'home. "Se l'han emportat emmanillat i amb les mans a l'esquena.
Calia? Una mica d'humanitat, per l'amor de Déu", ha relatat. També ha estat arrestat un jove. A
tots dos se'ls atribueix un presumpte delicte de desordres públics. 49 persones més han estat
identificades pels Mossos.
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Tot i que la carretera N-340 ha pogut ser reoberta poca estona després dels talls amb crema de
pneumàtics, l'autopista AP-7 continua encara tallada mentre els operaris de la concessionària
treballen per netejar i reparar els desperfectes en aquest tram. Segons Abertis, la reobertura
podria trigar encara entre cinc i set hores.

Un mosso antidisturbis davant la barricada de pneumàtics que crema. Foto: ACN / J. Marsal

ACTUALITZACIÓ, divendres 21 de desembre, 11:15 h | Barricada de pneumàtics cremant
Els CDR encenen barricades formades per pneumàtics a l'Ampolla. L'acció arriba després d'una
imminent càrrega dels Mossos d'Esquadra que han avisat per tercer cop de la necessitat d'obrir la
via.
Després d'encendre la barricada, els activistes han desallotjat el tall i l'han desplaçat a l'N-340,
també a l'Ampolla. L'acció arriba després que els Mossos han demanat reforços per poder actuar i
desallotjar el tall de l'Ampolla.
Malgrat això, l'AP-7 a l'Ampolla continua tallada, a l'espera de netejar la via.
Centenars d'activistes han ocupat la via des de les 6 del matí. Passades les deu del matí s'han
viscut moments de tensió entre els agents i els activistes quan el cordó policial s'ha apropat fins a la
protesta i no l'ha deixat avançar. Els activistes intentaven desmuntar guarda-rails de l'autopista
per ampliar el perímetre del tall i els Mossos d'Esquadra han actuat per impedir-ho sense que hi
hagi hagut càrregues.
L'última vegada que el CDR van tallar l'autopista pel pont de la Puríssima, l'acció va durar unes 15
hores i va estar protagonitzada per grups del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
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Els CDR han tallat la N-340 a l'alçada de l'Ampolla #21DESBORDEMLOS
(https://twitter.com/hashtag/21DESBORDEMLOS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #21d
(https://twitter.com/hashtag/21d?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #TombemElRègim
(https://twitter.com/hashtag/TombemElR%C3%A8gim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/UX2P2zjJ3r (https://t.co/UX2P2zjJ3r)
? Ferdinand Reyes ?? (@ferranrego) 21 de desembre de 2018
(https://twitter.com/ferranrego/status/1076061132132102144?ref_src=twsrc%5Etfw)
ACTUALITZACIÓ, divendres 21 de desembre, 10:00 h | Comencen els talls
Els CDR continuen tallant l'AP-7 al seu pas de l'Ampolla 4 hores després d'haver irromput a la
via. Vora 200 persones mantenen la protesta en esta jornada del 21-D marcada per les
mobilitzacions contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona.
De moment, 4 vehicles antidisturbis dels Mossos d'Esquadra amb els seus respectius agents
s'han desplegat a la zona. Han demanat als manifestants que marxin per poder obrir la via. Però
els CDR mantenen la protesta.
Passades les deu del matí s'han viscut moments de tensió entre els agents i els activistes quan el
cordó policial s'ha apropat fins a la protesta i no l'ha deixat avançar. Els activistes intentaven
desmuntar guarda-rails de l'autopista per ampliar el perímetre del tall i els Mossos d'Esquadra
han actuat per impedir-ho sense que hi hagi hagut càrregues. Els agents han demanat als mitjans
desplaçats a la zona que s'apartessen del lloc.

09:27h Estem treballant per reobrir el trànsit a l'AP-7, a l'alçada de l'Ampolla, que es troba tallada
en ambdós sentits de la marxa #21D
(https://twitter.com/hashtag/21D?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Mossos (@mossos) 21 de desembre de 2018
(https://twitter.com/mossos/status/1076031764064292864?ref_src=twsrc%5Etfw)

INFORMACIÓ, divendres 21 de desembre, 7:00 h | Comencen els talls
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Cz-fSPNEP30
Unes 200 persones tallen l'AP-7 a l'Ampolla este divendres en els dos sentits de la marxa. Com
va passar el 8 de desembre, més de 200 persones han accedit a la via ràpida i han aconseguit
aturar el trànsit en ambdós sentits. Abans que despuntés el sol han desmuntat els guarda-raïls.
Esta acció arriba motivada per la celebració de la reunió del Consell de Ministres a Barcelona i se
suma a les desenes de talls de carreteres que s'estan vivint este divendres arreu de Catalunya.
L'última vegada que el CDR van tallar l'autopista pel pont de la Puríssima, l'acció va durar unes 15
hores i va estar protagonitzada per grups del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
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La policia vigila els passos dels CDR a l'Ampolla Foto: Cedida

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia municipal de l'Ampolla ja esperaven els membres
dels CDR, ja que sospitaven que este punt podria ser un dels objectius per aquest 21 -D.
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Desenes d'antidisturbis dels Mossos d'Esquadra al tall de l'AP-7 a l'Ampolla. Foto: Cedida

Cap a les 8 del matí desenes d'antidisturbis dels Mossos d'Esquadra han pres posicions al punt
on es fa el tall i han donat un primer avís als manifestants per obrir la via. Al punt de les 8:30 del
matí, però, encara no havien actuat. Els CDR han fet una crida per què s'hi sumen reforços en este
punt.

Es necessita gent a l'Ampolla!!#21DESBORDEMLOS
(https://twitter.com/hashtag/21DESBORDEMLOS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#Ingovernables (https://twitter.com/hashtag/Ingovernables?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#TombemElRègim
(https://twitter.com/hashtag/TombemElR%C3%A8gim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#CDRenXarxa (https://twitter.com/hashtag/CDRenXarxa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@CDRTortosa (https://twitter.com/CDRTortosa?ref_src=twsrc%5Etfw) @EbreCDR
(https://twitter.com/EbreCDR?ref_src=twsrc%5Etfw) @CDRCatOficial
(https://twitter.com/CDRCatOficial?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/cm4yWEDQnO
(https://t.co/cm4yWEDQnO)
? CDRepública Tortosa #1OctAlcarrer (@CDRTortosa) 21 de desembre de 2018
(https://twitter.com/CDRTortosa/status/1076013675205615617?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Els CDR tallen l'AP-7 a l'Ampolla Foto: Cedida
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