
Comarques

Diari de GironaDILLUNS, 25 DE NOVEMBRE DE 20196

EFE/DdG LA JONQUERA

■ Les accions penals que ha deci-
dit emprendre el Comitè Nacional
del Transport per Carretera
(CNTC) pels talls de vies a la fron-
tera de la Jonquera es dirigiran
contra aquells que van protagonit-
zar els fets, però els transportistes
no descarten que arribin a «altres
responsables» que els van perme-
tre per «inacció o desistiment».

El director general de l'Associa-
ció del Transport Internacional
per Carretera (Astic), Ramón Val-
divia, ha explicat que, encara que
els transportistes parteixen de la
base que «els culpables són els que
realitzen els fets», hi ha més res-
ponsables que no van evitar que es
produïssin els talls.

Segons Valdivia, aquests res-
ponsables tampoc van garantir
que els conductors i les seves mer-
caderies circulessin «lliurement»
per les carreteres, «en particular
per la frontera francoespanyola».
Les organitzacions de transportis-
tes integrades en el Departament
de Mercaderies del CNTC, entre
elles Astic, tornaran a reunir-se la
setmana que ve per concretar les
mesures a adoptar, després
d'aprovar dijous passat per unani-
mitat impulsar accions penals
contra els responsables dels talls.

Valdivia ha explicat que l'acord

del CNTC és anar per la via penal
contra aquells que van provocar
«aquesta situació inadmissible de
retallada de drets». Les accions
−ha apuntat− arribaran a tothom
que considerin «que té una res-
ponsabilitat d'inacció o desisti-
ment». «Caldrà dilucidar, amb el
Codi Penal a la mà i amb les eines
jurídiques ben amarrades, on,
quan i a qui es dirigeix la nostra de-
núncia», ha recalcat.

Segons el responsable d'Astic,

no hi va haver «diligència oportu-
na ni valoració real» del dany que
s'estava realitzant, ja que l' de
novembre, quan es va produir l'úl-
tim tall a la frontera, les autoritats
«estaven avisades que passaria i
ningú va fer res fins a trenta hores
després». 

De fet, Valdivia critica que
aquell dia el ministre de Foment
en funcions, José Luis Ábalos, es-
tava comentant els resultats elec-
torals mentre «milers de conduc-

tors amb els seus camions» es tro-
baven encallats al pas fronterer. 

Pel que fa a les accions penals
que planegen dur a terme, Valdivia
ha explicat que encara no les han
concretat perquè el gabinet jurídic
del Comitè està valorant «la millor
via i la millor manera». «Està votat
per unanimitat, ara cal encarregar
al gabinet jurídic que ens digui en
quin moment i en quin lloc es
plantejarà», ha avançat.

Valdivia ha explicat que el que

demanen ara mateix els transpor-
tistes és «que no torni a succeir» i
que, de la mateixa manera que
s'han pres mesures per evitar el
col·lapse de l'aeroport del Prat o
l'estació de Sants, «es prenguin les
mesures necessàries perquè les
mercaderies i els conductors que
les porten puguin circular amb lli-
bertat».

Uns 100 milions de pèrdues
El director general d'Astic ha xi-

frat en  milions les pèrdues pro-
duïdes pels talls a la Jonquera per
al sector del transport i en  mi-
lions d'euros, «com a mínim», per
a l'economia espanyola. Pel que fa
al nombre de transportistes afec-
tats, Valdivia ha assenyalat que l'
de novembre es van veure afectats
aproximadament . conduc-
tors professionals (. a la banda
espanyola i . a la francesa),
mentre que en el tall del  d'octu-
bre n’hi va haver més de . en-
tre els dos costats.

Tot i això, ha explicat que «el
principal mal» és que la confiança
cap als operadors logístics espa -
nyols «ha quedat molt damnifica-
da» i que els receptors europeus
«comencen a dubtar de si som ca-
paços de seguir complint com fins
ara amb els nostres compromisos
de lliurament».

Les accions legals aniran dirigides als que van protagonitzar les protestes a l’autopista, però podrien arribar també als
«responsables» de permetre les actuacions Xifren en 100 milions les pèrdues del sector produïdes pels talls a la Jonquera 

Els transportistes podrien denunciar les
autoritats que no van evitar els talls de l’AP-7

Els manifestants tallant l’AP-7 a la Jonquera el passat 11 de novembre. CONXI MOLONS

L’auditori, ple d’assistents al tast. VINS I LICORS GRAU

DdG PALAFRUGELL

■ L'auditori de les instal·lacions
de Vins i Licors Grau a Palafrugell
es va omplir el dimecres  de no-
vembre de professionals del món
del vi i la restauració per assistir a
un tast de vins elaborats per Sara
Pérez i René Barbier, pertanyents
tots dos a dues grans nissagues vi-
tivinícoles del Priorat, la Família

Pérez Ovejero de Mas Martinet i la
Família Barbier Meyer, de Clos
Mogador. Durant el tast, anome-
nat «passat, present i futur» i or-
ganitzat per Vins i Licors Grau
amb la voluntat de posar a l'abast
dels professionals del món del vi
personatges destacats d'aquest
sector, es van servir diversos vins
emblemàtics de la trajectòria de

Pérez i Barbier: Els Escurçons
, Venus de la Figuera ,
Clos Martinet , Venus Blanc
, Venus Negre , Grata-
llops Partida Bellvisos Magnum
Negre , Partida Pedrer Rosat
 i Mas Martinet Ranci Dolç. El
restaurant Casamer de Llafranc
va ser l’encarregat d’acompanyar
el tast de vi.

Tast de vins de Sara Pérez i René
Barbier a Vins i Licors Grau
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