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judici al procés mobilitzacions i seguiment de la vaga

Baixa incidència en els polígons 
industrials i en el comerç

A baix, un 
comerç a 
Tàrrega 
informant 
amb un 
cartell que 
feia vaga.

A primera 
hora del 
matí, piquets 
van 
bloquejar el 
CIM Lleida.

❘ lleiDa ❘ La incidència de la vaga 
en els polígons industrials de 
la província i a les empreses en 
general va ser molt limitada. Les 
grans companyies van treballar 
amb gairebé total normalitat, 
igual que les petites i mitjanes 
dels polígons tant del Segre com 
als Frares, a Lleida ciutat, igual 
que en bona part dels de la res-
ta de la província. Algunes fir-
mes, malgrat tot, van apostar 
per mantenir portes tancades 
però continuaven la producció 
normal a dins, encara que van 
ser pocs aquests casos. A més, 
l’entrada i sortida dels camions 
als tallers i fàbriques es produ-
ïa en general sense problemes, 
malgrat que s’apreciava un tràn-

sit una mica inferior al que pot 
considerar-se normal. 

D’altra banda, a Lleida ciutat, 
la pràctica totalitat dels super-
mercats i de les grans superfícies 
van obrir les portes amb norma-
litat, així com la gran majoria de 
botigues. No obstant, a l’Eix Co-
mercial, n’hi va haver algunes 
que van tancar poc abans que 
un nombrós piquet recorregués 
el tram des de l’Arc del Pont fins 
a l’avinguda Catalunya. Uns mi-
nuts després, molts van tornar 
a aixecar la persiana. 

A més, un altre piquet va blo-
quejar a partir de les sis el ma-
tí l’accés de vehicles al Centre 
Integral de Mercaderies (CIM) 
Lleida, al costat del polígon Ca-

segre tàrrega

mí dels Frares. Poc després de 
les nou l’activitat va tornar a 
desenvolupar-se amb normali-
tat. En municipis com Tàrrega 
o Mollerussa hi va haver també 
piquets.

Pneumàtics i barreres de seguretat van tallar l’A-2 a Tàrrega a primera hora del matí. els manifestants van ocupar l’encreuament de la C-13 amb l’N-260 a la Pobla de Segur.

els Mossos d’esquadra desallotjant els manifestants que ocupaven la calçada de l’N-260 a la Seu.
segre tàrrega

Grups de 
manifestants 
tallen una desena 
de carreteres
Els Mossos desallotgen l’A-2 a Tàrrega || 
L’N-260 a la Seu, tancada dos hores

Segre TàrregA / C. SANS
❘ lleiDa ❘ Els manifestants van ta-
llar al matí una desena de trams 
de carreteres de Lleida. Així, 
van estar tallades l’N-240 a les 
Borges Blanques; l’N-260 a la 
Seu i Lles; l’A-2 a Tàrrega i Sida-
mon; el port de Comiols; l’accés 
a l’AP-2 a les Borges, C-242 a 
la Granadella i l’encreuament 
de la C-13 i l’N-260 a la Pobla 
de Segur.

A Tàrrega, unes 200 perso-
nes convocades pels CDR van 
tancar al trànsit l’autovia durant 
més d’una hora. El primer tall 
va tenir lloc a les 06.30 hores 
en sentit Barcelona i deu minuts 
més tard també en direcció Llei-
da. Els manifestants van col·lo-
car pneumàtics, plàstics, bran-
ques i barrares de seguretat a la 
calçada. El tall va generar cues 
quilomètriques i hi va haver mo-
ments de tensió amb conductors 
afectats. Al cap d’una hora van 
arribar-hi sis furgons dels antia-
valots dels Mossos amb uns qua-
ranta agents que van desallotjar 
els manifestants. A la Seu, la 
protesta va tallar en dos ocasi-
ons l’N-260 davant del polígon. 
Els Mossos van desallotjar els 
primers concentrats a les 08.00 
hores, encara que a les 10.00 
hores van tornar a tancar la car-
retera i van mantenir el tall fins 
al migdia. Els Mossos van inten-

tar reobrir la via, encara que al 
final els piquets se’n van anar 
de la calçada aproximadament 
a les 12.00 hores. També hi va 
haver concentracions puntuals 
a la carretera N-260 a Lles, on 
van cremar pneumàtics.

galeria        
d’imatges

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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La protesta d’estudiants acaba 
amb una càrrega policial
Cinc ferits per l’acció dels Mossos d’Esquadra davant dels jutjats 
|| Instituts i UdL, llocs on l’aturada va tenir més repercussió

La càrrega dels antiavalots contra els manifestants al carrer la Parra.

amaDo forrolla

S.e./r.r.
❘ lleiDa ❘ La manifestació que va 
partir ahir al migdia del Recto-
rat va congregar unes dos mil 
persones, bàsicament estudi-
ants, i va transcórrer pacífica-
ment fins al final, quan agents 
antiavalots dels Mossos d’Es-
quadra van carregar contra un 

grup de manifestants al carrer 
la Parra per impedir que acce-
dissin a la zona dels jutjats, en 
una acció que es va saldar amb 
cinc ferits. 

Els estudiants van recórrer 
rambla d’Aragó, Balmes, Bo-
naire (on un cordó de Mossos 
va envoltar la comissaria de la 

amaDo forrolla

La manifestació del matí va reunir unes dos mil persones.

ramon gras.

amaDo forrolla

“M’han colpejat        
al cap i he rebut  
més cops a terra”
n Ramon Gras, membre de 
Jovent Republicà de Lleida, 
va explicar que va rebre l’im-
pacte de la porra d’un mosso 
al cap i que, al caure a terra, 
va rebre cops al pit i a les ca-
mes. “A d’altres els ha pas-
sat el mateix”, va relatar, i 
va indicar que un agent es 
va endur el seu DNI quan el 
traslladaven en ambulància. 
Preveu presentar denúncia.

Policia Nacional i una veïna va 
tirar aigua des d’una finestra als 
manifestants), Camp de Mart i 
Salmeron, corejant consignes 
com “1 d’octubre, ni oblit ni per-
dó” o “no és un judici, és una 
farsa”. Ja al carrer la Parra, es 
van trobar la barrera d’antiava-
lots. Els manifestants s’hi van 
anar atansant igualment, tirant 
ous plens de pintura i pots de 
fum de colors als agents, prote-
gits després dels seus escuts, que 
van iniciar llavors una càrrega 
per fer retrocedir els estudiants. 
Segons va poder comprovar 
aquest diari, el responsable de 
l’operatiu d’antiavalots es va en-
frontar a un subinspector quan 
aquest li va recriminar que no 
havia acatat l’ordre de fer re-
trocedir només deu metres els 
estudiants.

El sector de l’ensenyament 
va ser el que més va secundar 
la vaga, sobretot en instituts i la 
UdL, mentre que en els col·legis 
va ser molt desigual. Educació 
va xifrar en un 80,40% el se-
guiment a l’ESO, Batxillerat i 
FP i la UdL va indicar que van 
anul·lar el 50% de les classes, 
amb més seguiment a Lletres i 
Educació. Els estudiants ho van 
xifrar en un 85%. 

El consell de direcció de la 
UdL va lamentar que encaput-
xats van bloquejar portes del 
Rectorat i les bibl ioteques 
d’Agrònoms i Cappont.

afectació

Busos bloquejats a Lleida  
i quinze trens anul·lats
n a lleida ciutat, un piquet va 
impedir a les sis del matí que 
els autobusos del transport ur-
bà poguessin sortir de les cot-
xeres a l’avinguda d’alacant. el 
bloqueig es va mantenir durant 
una mica més de tres hores, 
fins que un grup d’agents anti-
avalots dels mossos van acudir 
al lloc i van desallotjar els con-
centrats sense haver de carre-
gar contra ells. així, el servei va 
començar a funcionar cap a les 
9.15 hores i es va normalitzar 
ben aviat. a més, quinze trens 
de rodalies i regionals van que-
dar anul·lats durant la jornada 
(el 33% del servei). la línia de 
la Pobla va oferir la meitat dels 
trajectes.

Aturada majoritària als 
ajuntaments de Lleida
n la majoria dels ajuntaments 
de lleida, del PDeCaT i erC (194 
dels 231 consistoris), van secun-
dar la vaga i alguns van oferir 
serveis mínims. a la Diputació, 
el PDeCaT també va secundar 
l’aturada.

Seguiment molt escàs      
als centres sanitaris
n la convocatòria va tenir un 
seguiment minoritari i en am-
bulatoris com els de Balàfia-Par-
dinyes i Cappont, hi va haver al-
guns facultatius que la van se-
cundar, la qual cosa va obligar 
a reprogramar les visites. No 
obstant, a l’haver-n’hi pocs que 
fessin vaga, no hi va haver aglo-
meracions de pacients. Total 
normalitat en hospitals com el 
Santa maria, on diversos cartells 
penjats en consultes externes 
avisaven de la possibilitat que 
el servei es pogués veure afec-
tat per la jornada de vaga. a les 
comarques, l’afectació també 
va ser mínima.

Activitat normalitzada  
als jutjats
n l’activitat judicial al Canyeret 
no es va veure afectada i el se-
guiment va ser gairebé nul, tret 
de personal administratiu.

La indústria i el comerç, 
sense afectació
n a la indústria i el comerç, el 
seguiment va ser minoritari i hi 
va haver un decreixement en el 
consum elèctric del 3,7% a Ca-
talunya fins al migdia.

Aturada nul·la en l’esquí i 
crítiques del transport
n les estacions d’esquí d’es-
pot i Port ainé van obrir amb 
normalitat i finalment només 
tres treballadors de fGC van 
secundar l’aturada. la Confe-
deració espanyola de Transport 
de mercaderies (CeTm) va xifrar 
les pèrdues d’ahir en 25 milions 
d’euros, 15 milions del transport 
internacional.

els manifestants van ocupar l’encreuament de la c-13 amb l’N-260 a la Pobla de Segur.

CeDiDa

C.SaNS

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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lleida. La mobilització a la capital va ser una de les més multitudinàries que es recorden i va omplir l’avinguda Catalunya i la rambla d’Aragó.

josep maria currià

S.c.d./ e.f.
❘ LLeiDa ❘ La jornada de vaga ge-
neral va acabar amb una mani-
festació multitudinària a Lleida 
capital que va congregar 10.000 
persones segons els Mossos 
d’Esquadra, mentre que els or-
ganitzadors van elevar la xifra 
a 20.000 i la Guàrdia Urbana 
la va rebaixar fins als 5.400. La 
marxa va arrancar a les sis de 
la tarda en una plaça de Ricard 
Viñes atapeïda per dirigir-se cap 

a rambla d’Aragó, avinguda Ca-
talunya, Blondel i acabar davant 
de l’estàtua d’Indíbil i Mandoni. 
Els organitzadors van recalcar 
el caràcter reivindicatiu “tant 
a nivell laboral com nacional” 
que suposava la jornada i es van 
mostrar satisfets amb el segui-
ment de la vaga a l’assenyalar 
que en alguns sectors havia ar-
ribat “a més del 30 per cent de 
seguiment”. Durant el recor-
regut pels carrers de la capital, 

es van corejar els ja clàssics 
eslògans com “llibertat presos 
polítics”, “els carrers seran sem-
pre nostres” o “independència”, 
sovint acompanyats pels acords 
de diversos grups de gralles i 
tambors, que van tocar cançons 
com Bella Ciao, La flama o Sóc 
de l’oest. La manifestació es va 
obrir pas per les principals artè-
ries de la ciutat encapçalada per 
una desena de tractors i precedi-
da per una pancarta que prega-

va “Pels drets laborals. Per les 
llibertats, Contra la repressió”, 
acompanyada de nombroses 
banderes catalanes, estelades, 
llaços grocs i banderes de la Se-
gona República. Una vegada es 
va arribar a l’estàtua d’Indíbil 
i Mandoni, el punt final de la 
marxa, els Castellers de Llei-
da van fer una torre humana i 
es va procedir a la lectura del 
manifest, que va criticar que 
“ens trobem davant de la 

manifestació multitudinària
La marxa a Lleida capital va congregar 10.000 persones segons els Mossos || Mobilitzacions també 
a gairebé totes les comarques per demanar l’alliberament dels independentistes presos

ajuntament De sortsegre tàrrega

Sort. Més de 400 persones es van manifestar a la capital del Sobirà. tremp. Centenars de persones van desfilar pels carrers de la capital del Jussà portant cartells amb la imatge dels presos independentistes.tàrrega. Pancartes en favor de la llibertat.
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Mollerussa. Unes 500 persones van caminar fins a la plaça de l’Ajuntament, on es van llegir els manifestos.

La Seu d’Urgell. La manifestació va culminar amb el tall de l’N-260.
JorDi Uriach

J. g

c. sans

a. balagUer

magDalena altisent

marc mora / segarra tv

Balaguer. Els manifestants van arribar fins a la plaça del Mercadal.

Les Borges. Més de 300 persones a la cercavila de les Borges.

Tremp. Centenars de persones van desfilar pels carrers de la capital del Jussà portant cartells amb la imatge dels presos independentistes.

Cervera. La marxa va començar al Sindicat i es va dirigir al centre.

constant retallada de drets 
laborals i civils per part de l’Es-
tat” i adverteix que “aquestes 
retallades no frenaran les nos-
tres reivindicacions laborals i 
les nostres ànsies de llibertat”. 

La marxa va acabar dema-
nant “el dret a l’autodetermina-
ció, l’alliberament dels presos i 
el retorn dels exiliats” i amb el 
Cant dels Segadors. Una vegada 
va quedar dissolta la mobilit-
zació, al voltant d’un centenar 
de persones es van dirigir a la 
subdelegació del Govern, for-
tament vigilada pels Mossos 
d’Esquadra. Malgrat que hi va 
haver uns moments de tensió i 
de llançament d’objectes, final-
ment no es van produir càrre-
gues policials i la concentració 
va acabar poc abans de les nou 
de la nit.

D’altra banda, al matí també 
es van celebrar manifestacions 
a les principals capitals de co-
marca com Tàrrega, Balaguer, 
Tremp, Sort, el Pont de Suert, 
Mollerussa, Cervera i la Seu 
d’Urgell. Una de les més mul-
titudinàries va ser la de Tàrre-
ga, en què més de 2.000 per-
sones van caminar pel centre 
de la capital per reivindicar la 

llibertat i l’absolució dels presos 
independentistes, així com una 
millora de les condicions labo-
rals. A Mollerussa més de 500 
persones van marxar per l’N-II 
fins a la plaça de l’Ajuntament, 
on es van llegir manifestos, i 
unes altres 200 persones van 
participar a la Seu d’Urgell a la 
manifestació que va concloure 
amb el tall de l’N-260 al seu pas 

per la capital de l’Alt Urgell. A 
Balaguer, els manifestants van 
recórrer el passeig de l’Estació 
fins a la plaça Mercadal on es 
van escoltar consignes a favor 
de la llibertat dels polítics i le-
mes per una salari digne. A Cer-
vera també es van concentrar 
unes 200 persones sota el lema 
“L’autodeterminació no és de-
licte”. A la tarda les manifesta-
cions es van repetir al Pont de 
Suert i a Sort.

a ToT ponenT

també hi va haver marxes a 
tàrrega, balaguer, tremp, 
sort, el Pont de suert, la 
seu, mollerussa i cervera

Lleida. Una manifestant abillada amb 
una bandera d’Espanya.
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