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L’oposició al traçat de la C-37 guanya força amb el tall de l’eix
JORDI CUMPLIDO
Manresa
Els dos últims talls que els veïns de Salelles van efectuar a la C-55, a l’alçada
de Can Poc Oli, havien servit per augmentar la participació en la reivindicació
pel quart traçat.
Tot i això, els desviaments efectuats pels Mossos d’Esquadra havien impedit la
formació de retencions, fet pel qual la seva iniciativa havia perdut cert ressò.
Ahir a la tarda, amb el canvi d’ubicació, que va situar el cinquè tall a l’eix del
Llobregat, a l’alçada de Sallent, el moviment va mantenir el suport veïnal i,
alhora, va formar retencions en els dos sentits de la marxa.
L’elecció de la via no va ser arbitrària: «volem que la reivindicació surti de
Manresa perquè s’adonin que el problema també és de Barcelona», va
explicar el president de l’Associació de Veïns de Salelles, Valentí Tatjé.
La marxa de tractors i vehicles cap a la Botjosa, lloc on es va fer el tall, va
començar a l’aparcament de la discoteca Menfis, al terme de Sant Fruitós de
Bages.
Des d’allà, a pas lent i encapçalats per un cotxe dels Mossos d’Esquadra,
primer els tractors i després els cotxes, van desfilar cap al tram on es va
efectuar el tall. Els vehicles van obstaculitzar la via durant trenta minuts, amb
un desplegament més complex que les darreres setmanes.
Tot i que els Mossos d’Esquadra van desviar la circulació en sentit sud, a
Balsareny, i en sentit nord, a Cabrianes, es van formar retencions en els dos
sentits de la marxa.
Minuts abans de l’arribada dels vehicles dels veïns de Salelles, efectius de la
policia autonòmica van posar cons a la carretera per reduir els carrils de la via
tallada de tres a un, per facilitar l’aturada progressiva del trànsit.
Apart d’aconseguir més retencions, el moviment que defensa un traçat
alternatiu per la C-37 va centrar ahir les seves crítiques a l’Ajuntament de
Manresa, amb missatges adreçats al propi alcalde: «així com tenim el suport
del consistori de Sant Salvador de Guardiola no passa el mateix amb el de
Manresa» , va explicar Tatjé, que creu que el seu suport seria vital per
«desencallar» el conflicte.
Des de l’Associació de Veïns de Salelles i Unió de Pagesos s’ha remarcat
setmana rere setmana la importància del suport veïnal a la reivindicació.
Ahir, els manifestants van igualar la xifra de la setmana anterior, superant el
centenar de vehicles, i ja anuncien noves mobilitzacions.

