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La Diputació va mobilitzar 41 professionals en
29 carreteres per mantenir la xarxa viària en
condicions després de la nevada
Van netejar més de 184 km de calçada i va escampar 25
tones de sal, en punts conflictius de l'Alt Camp, el Baix
Camp i la Conca de Barberà
Més de 184 km de calçada netejats, 25 tones de sal escampades, 41 professionals i 4 equips
llevaneus mobilitzats i 1.522 km de carretera recorreguts. Aquestes dades resumeixen el gruix
de les actuacions de la Diputació de Tarragona a les 29 carreteres de la seva titularitat
afectades per la forta nevada del passat cap de setmana al Baix Camp, l'Alt Camp i la Conca de
Barberà. En alguns indrets, els equips també van haver de retirar arbres caiguts que entorpien el
trànsit de vehicles o generaven situacions de perill.
Un cop més, la ràpida mobilització dels efectius de la brigada de Carreteres de la institució va
permetre solucionar els diferents problemes a la xarxa viària a causa de la neu, que en alguns
indrets va registrar gruixos de fins a 20 cm, la qual cosa converteix aquesta nevada en una de
les més importants dels darrers anys quant a neu acumulada.

La relació de trams netejats és la següent:
T-222

De Passanant a la T-233

T-231

De la TP-2311 a Barberà de la Conca

T-234

Del límit demarcació de Lleida a Passanant

T-242

De la C-241d a Barberà de la Conca

T-700

Del Monestir de Poblet a la TV-7005

T-704

De la T-11 a la TV-7041

TV-2015

De Vallespinosa a la C-241d

TV-2241

De Rauric al límit de la demarcació

TV-2242

Ramal a Montargull

TV-2243

De la Cirera a la T-224

TV-2244

De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat

TV-2245

D?Albió a la T-224

TV-2301

De Conesa a les Piles

TV-2331

De Rocafort de Queralt a la T-233

TV-2333

De Montbrió de la Marca a la C-241d

TV-2334

De Vallverd a la C-241d

TV-2336

De l?Espluga de Francolí a la T-233 per Blancafort i Solivella

TV-2337

De Blancafort a la C-14

TV-2338

De Blancafort al límit de la demarcació

TV-3301

De Bot a Prat de Comte

TV-7001

De la N-240 a l?Espluga de Francolí

TV-7002

De Vimbodí a Poblet

TV-7003

De Vimbodí a la T-700

TV-7004a

Accés a Vimbodí i a Vallclara

TV-7007

De Poblet a l?Espluga de Francolí

TV-7012

D?Arbolí a la C-242

TV-7042

De Rojals a Montblanc

TV-7045

De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l?Aixàvega

TV-7092

De la T-704 a la TV-7012 pel campament dels Castillejos

