El Punt, 15/05/2006
Tall massiu a l N-II de Premià de Mar per demanar que sigui un carrer més
Més de 2.000 persones participen en la protesta lúdica que es va allargar gairebé tres hores
LL. MARTÍNEZ. Premià de Mar

Més de 2.000 persones van participar ahir en el tall reivindicatiu que es va fer a l N-II al seu pas
per Premià de Mar. Durant gairebé tres hores, en un tram de dos quilòmetres de la carretera,
es van canviar els cotxes pels vianants i els embussos de cap de setmana per activitats i
concerts. La protesta, organitzada per la plataforma cívica Camí Ral, va reclamar, un cop més,
el trasllat de la via a l actual traçat de l autopista C-32 perquè l N-II deixi de ser una barrera a la
costa i es converteixi en un carrer més. Segons els promotors, a l acte hi van prendre part unes
6.000 persones i els Mossos
d Esquadra calculen que només van
ser un miler.
Ballar sardanes, prendre el sol en
unes gandules, escoltar música o
jugar a bàsquet, eren algunes de les
activitats que ahir al matí es podien
fer al bell mig de l N-II de Premià de
Mar. No era la primera vegada que la
plataforma cívica Camí Ral tallava la
via, però sí que va ser una de les
protestes lúdiques més
multitudinàries. La reivindicació va
ocupar els dos quilometres d N-II que
té Premià de Mar i el trànsit que
normalment passa per la carretera es
va desviar al centre del municipi.
L alcalde, Jaume Batlle (CiU) va
+ Centenars de persones van participar ahir al matí al tall
assegurar que el tall no va provocar
reivindicatiu de l N-II a Premià de Mar./ Foto: LL.M.
problemes greus ni retencions. «No
m ha arribat que hi hagi cap enrenou, però si fos així ho hauríem d assumir, avui és el que
toca», va dir.
Tot i que la protesta havia d iniciar-se a les 10 del matí, els promotors no van poder
començar a desviar els cotxes fins passades les onze perquè, segons va reconèixer el
president de la plataforma, Rafel Anguera, el permís que la Direcció General de Seguretat
Ciutadana havia concedit no era per a quatre hores, com s havia anunciat, sinó només per a
una. «Som conscients que estem infringint el permís, però un acte així es mereix que
estiguem al costat de la plataforma», va assenyalar l alcalde.
Malgrat el caire festiu de l acte, no es va oblidar el caràcter més reivindicatiu, que va arribar
amb la lectura del manifest a càrrec de l actor Àlex Casanovas, que viu a la zona. «No
demanem una cosa impossible, portem massa anys exigint allò que seria de sentit comú:
una autopista gratuïta i un passeig Marítim per a tots els ciutadans», va dir Casanovas. A
més d acusar de «de sídia i d incompetència» l administració perquè malgrat les protestes
«tot continua exactament igual», Casanovas va assegurar que es continuara reclamant les
vegades que calgui per recuperar la façana litoral del Baix Maresme.
El president de l entitat, Rafel Anguera, es va mostrar molt satisfet de la resposta a la crida,
perquè la convocatòria havia estat massiva i s havien superat les previsions.
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