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Una altra marxa de camions
del port bloqueja BCN
b Els transportistes

van recórrer el
centre per demanar
millores laborals
EL PERIÓDICO
BARCELONA

C

entenars de caps tractors
de camions (700, segons
els transportistes; unes
500, segons la Guàrdia
Urbana), tocant el clàxon dels seus
vehicles, van marxar ahir des de les
vuit del matí pels carrers de Barcelona per demanar millores laborals.
La mobilització va comportar nombrosos problemes de circulació, sobretot al centre.
L’Associació de Transportistes
del Port de Barcelona (Sintraport)
va ser la que va convocar aquesta
marxa lenta, que va sortir del port i
va recórrer el passeig de Colom, la

7.000 AFECTATS

Endesa
atribueix unes
apagades al
«sabotatge»
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Ahir al matí, uns 7.000 veïns del
nord i de l’est de Barcelona es van
quedar sense subministrament de
llum per un presumpte sabotatge
de les instal·lacions elèctriques, segons va informar Endesa. Durant el
migdia, la companyia va precisar
que, a les 12.50 hores, els usuaris
sense llum eren 3.000. Una xifra
que, malgrat disminuir respecte al
matí, «podia anar fluctuant». Els barris afectats van ser el Carmel,
Vallcarca i el Guinardó.
Endesa va apuntar que la incidència podia deure’s a un sabotatge dels treballadors d’Elecnor, subcontracta que s’encarrega del servei
a la zona. Ahir, els seus empleats estaven cridats a la vaga per demanar
millores laborals a la seva empresa.
La companyia va indicar que es van
manipular una vintena de centres
de transformació i que els treballadors d’Elecnor són els responsables
de solucionar les incidències.
POSSIBLE DENÚNCIA / Malgrat els
talls, Endesa va afirmar que no es
va registrar cap avaria en el sistema
i que tot apuntava que les incidències eren causa d’una acció deliberada. La companyia, que va assegurar estar treballant per solucionar
els problemes ocasionats, es planteja presentar una denúncia pels fets
davant els Mossos d’Esquadra. H

Via Laietana, els carrers d’Aragó i de
Tarragona, la plaça d’Espanya i
l’avinguda del Paral·lel per acabar,
de nou, al port.
Els transportistes estan en vaga
des de l’11 de març, dia en què van
protagonitzar un acte similar amb
l’objectiu de cridar l’atenció davant
«els greus problemes que travessa el
sector del transport portuari a Barcelona». Sintraport reclama «mesures per solucionar els problemes ge-

nerats pels temps d’espera, que ocasionen pèrdues milionàries al sector». Els camioners també protesten
per «l’estat d’entrega dels contenidors» i demanen solucions a la precarietat laboral.
La presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, va demanar als
transportistes que la situació «torni
a la calma». Al tancament d’aquesta
edició, encara no havien decidit si
continuaven la vaga. H

33 Centenars de camions marxen per Barcelona per demanar millores.

