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La vaga general comença a l'Ebre
amb talls a carreteres i autopistes
Consulta aquí totes les incidències a la xarxa viària

Tall de la C-17 i la C-25 a Gurb | Adrià Costa

ACTUALITZACIÓ | Dijous, 21 de febrer de 2019, 9:00 hores | Es reobre el trànsit
Al voltant de les 9 del matí totes les vies tallades a les Terres de l'Ebre han quedat obertes.
Dijous, 21 de febrer de 2019, 7:30 | Comença la vaga general
La vaga general del 21 de febrer, convocada per l'Intersindical-CSC i l'USTEC, ha començat amb
talls a nombroses carreteres i autopistes del país. Els Mossos han actuat en alguns punts per
reobrir el trànsit.
Els CDR de Terres de l'Ebre protagonitzen este matí diversos talls a les vies ebrenques.
Un dels més matiners s'ha produït en un dels carrils de l'AP-7 entre Ulldecona i Vinaròs, on s'han
cremat pneumàtics. Ha quedat reoberta a primera hora del matí.
També des de primera hora del matí es troba tallada l'N-340 en els dos sentits de la marxa al seu
pas per Camarles. L'N-340 també s'ha tallat al Montsià, al terme d'Alcanar.
L'AP-7 també s'ha tallat en els dos sentits de la marxa entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de
l'Infant, on també s'han fet cremes de pneumàtics. Per bé que durant el matí s'està reobrint el trànsit
en un dels carrils.
Pels drets de totes, N340 a Alcanar tallada!
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Vaga, vaga, #VagaGeneral21F
(https://twitter.com/hashtag/VagaGeneral21F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) !!
Avui és #VagaGeneral21F
(https://twitter.com/hashtag/VagaGeneral21F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i no deixarem
que la silenciin ni que ens la prenguin! Surt al carrer, participa!#21FVagaGeneral
(https://twitter.com/hashtag/21FVagaGeneral?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)
pic.twitter.com/v3CHYFL6AY (https://t.co/v3CHYFL6AY)
? CDR Terres de l'Ebre (@EbreCDR) 21 de febrer de 2019
(https://twitter.com/EbreCDR/status/1098475318548070400?ref_src=twsrc%5Etfw)

Calçada tallada (Retenció): N-340 | CAMARLES | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 1092-1092.5 |
06:28
? Trànsit N-340 (@transitn340) 21 de febrer de 2019
(https://twitter.com/transitn340/status/1098455536058621954?ref_src=twsrc%5Etfw)

La llibertat és quan trenca l'auba en un dia de vaga general!
AP7 Ulldecona Alcanar#21FVagaGeneral
(https://twitter.com/hashtag/21FVagaGeneral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#TombemElRègim
(https://twitter.com/hashtag/TombemElR%C3%A8gim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/yLYJi7AxW6 (https://t.co/yLYJi7AxW6)
? CDR Terres de l'Ebre (@EbreCDR) 21 de febrer de 2019
(https://twitter.com/EbreCDR/status/1098460615209873409?ref_src=twsrc%5Etfw)

Comencem la jornada de mobilització!
? Tallats els accessos al polígon de Valls
? Realitzat tall a l'Ap7 a Hospitalet!
? Talls a Altafulla
Continuem!!! ????#21FVagaGeneral
(https://twitter.com/hashtag/21FVagaGeneral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#21FVagaGeneralTGN
(https://twitter.com/hashtag/21FVagaGeneralTGN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#AturemhoTOT (https://twitter.com/hashtag/AturemhoTOT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#CDRenXarxa (https://twitter.com/hashtag/CDRenXarxa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#AlcemNos (https://twitter.com/hashtag/AlcemNos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#VagaGeneral21F
(https://twitter.com/hashtag/VagaGeneral21F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/fGicGX4i1M (https://t.co/fGicGX4i1M)
? CDR Camp de Tarragona (@CDRCampTGN) 21 de febrer de 2019
(https://twitter.com/CDRCampTGN/status/1098444067124510722?ref_src=twsrc%5Etfw)
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- Totes les incidències a la xarxa viària en directe
(http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml) (Servei Català del Trànsit)
Recordem que avui dijous 21 de febrer l'aguaita.cat secunda la vaga general
(https://bit.ly/2GSYDjC) i que només oferirà informació relativa a la vaga general i la vulneració
dels drets civils i polítics.

A continuació, la informació en directe de la jornada.
[seguiment]439[/seguiment]
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