NOTA DE PREMSA

JARC-COAG torna a aconseguir que Territori autoritzi la circulació
dels tractors per la C-15 durant la sega i la verema

•

Davant la manca d’alternatives segures perquè els productors puguin realitzar la seva
activitat, la Conselleria permetrà el pas de la maquinària agrícola del 15 de juny al 20
d’octubre al tram entre Puigdàlber i Igualada

•

L’organització agrària reclama que, mentre no es solucionen les deficiències del vial
de servei, es pugui transitar tot l’any per la C-15 o que com a mínim les autoritzacions
de pas es renovin automàticament

Vilafranca del Penedès, 7 de juny de 2017. L’organització agrària JARC-COAG ha aconseguit
de nou l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè els tractors puguin
circular per la C-15 entre el 15 de juny i el 20 d’octubre, coincidint amb l’època de la sega i la
verema. La Conselleria ha accedit a la petició de l’entitat perquè la maquinària agrícola
transiti per l’enllaç entre Puigdàlber i Igualada davant la impossibilitat dels productors de
circular d’una forma adequada i segura pel vial alternatiu.
Fruit d’aquesta reivindicació, que es repeteix cada any, l’entitat reclama a Territori que estudiï
l’opció que els vehicles agrícoles puguin circular tot l’any per la carretera C-15, ja que a hores
d’ara no existeix una alternativa segura pel trànsit dels tractors que estan treballant a la zona.
Durant una visita a la C-15 realitzada el passat 23 de maig entre representants de JARCCOAG, la Subdirecció General d’Infraestructures i Mobilitat, els Mossos d’Esquadra i la societat
concessionària, l’organització agrària va tornar a demanar millores en el tram entre
Puigdàlber i Igualada per garantir la seguretat dels agricultors.
Autoritzacions de pas automàtiques
Des de JARC-COAG, s’assegura que es continuarà treballant perquè els productors disposin
d’un vial alternatiu que estigui habilitat per al trànsit adequat de la maquinària agrícola.
Mentre això no passi, l’organització insistirà que les autoritzacions de pas s’haurien de poder
renovar de forma automàtica.

Per a més informació: Jaume Domènech (viticultor i vicepresident de JARC-COAG a
Barcelona) Tel. 649.854.893
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