NOTA DE PREMSA
Ordenança Ajuntament Figueres que prohibeix la circulació de vehicles de més de 5,5 tones
pel nucli urbà

JARC aconsegueix el compromís de l'Ajuntament de revisar l’ordenança en
el termini de 2 mesos i estudiar seriosament l’excepcionalitat per tractors


Els representants de l’organització agrària han exposat també que no és viable que
actualment cada productor hagi de demanar autorització de pas individualment, i
finalment han aconseguit que l'Ajuntament informi adequadament sobre quines son
les rutes alternatives realment viables per als tractors de la zona.

El president de JARC a Girona, Joaquim Suñer, acompanyat del vicepresident de
l’organització agrària a la província, Antoni Caulas, s’han reunit aquest matí amb el regidor
de Mobilitat de l'Ajuntament de Figueres, José Luis Yécora, per tal de traslladar el malestar,
perjudicis i confusió que l’aplicació d’una ordenança del 2003 està comportant al sector
agrari.
D’una banda, els representants de JARC s’han mostrat totalment contraris a que
l'esmentada ordenança, que prohibeix el pas de vehicles de més de 5,5 tones pel nucli urbà
d’aquesta població, inclogui els vehicles d’ús agrari, i han aconseguit que l'Ajuntament es
comprometi a revisar la situació en un termini màxim de 2 mesos, durant el qual es valorarà
aquesta excepcionalitat.
Les recents informacions difoses per altres organitzacions han creat molta confusió al sector,
davant el que JARC considera molt adequat que l'Ajuntament informi, tal com s’ha
compromès avui, de quines son les vies alternatives de pas actuals per als tractors.
L’organització agrària veu totalment inviable el que fins ara es proposava, que era que
individualment cada productors hagués de fer una instància per demanar autorització de
pas.
És evident que els professionals del sector agrari de les zones veïnes es veuen obligats a
circular per parts del nucli urbà de Figueres, i per tant, cal trobar una solució per no dificultarlos la seva activitat econòmica.
Finalment, han demanat rigor en les declaracions fetes per altres organitzacions agràries.
Consideren que no es pot difondre missatges poc clars quan estan en joc possibles sancions.
Cal treballar tots per eliminar la restricció de pas per als vehicles agraris, però cal fer-ho de
forma seriosa i clara.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:



Joaquim Suñer, President JARC a Girona: Tel. 673 110 411
Antoni Caulas, vicepresident JARC a Girona: Tel. 661 985 090

Girona, 30 d'octubre de 2014.
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