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LA PLAÇA UNIVERSITAT DE BARCELONA ACULL UNA CONCENTRACIÓ
DE PIQUETS A LA 1 DEL MIGDIA
Avui a les 13 hores es reuniran tots els piquets informatius de Barcelona a la
plaça Universitat i allà mateix els secretaris generals de CCOO de Catalunya i UGT
de Catalunya oferiran una roda de premsa on es farà una valoració del seguiment
d’aquesta històrica Vaga General.

Un 80% de la població assalariada convocada a la vaga no ha anat a treballar

2,1 MILIONS DE PERSONES A CATALUNYA
SECUNDEN LA VAGA GENERAL
En aquests moments, un 80% de la
població assalariada a Catalunya està
secundant la vaga, el que representa
que al voltant de 2.100.000 de treballadors i treballadores no han anat a
treballar avui.
Les dades del matí inclouen la
indústria, els transports, ports i
aeroports, l’ensenyament, la
sanitat i empreses del sector serveis. A nivell estatal, el seguiment
de la vaga és d’un 70%.
D’altra banda, les dades de consum energètic continuen ratificant la caiguda del consum, que
se situa al mateix nivell que el
d’un dia festiu.
Per sectors, avancem que a l’ensenyament, segons les dades
recollides en prop de 2.150 centres de tot el país, la vaga afecta,
de moment, al 90% dels centres

i, hores d’ara, el 62% dels i les
professionals de l’educació la
secunden. El personal laboral
dels centres també fa vaga amb
la resta de treballadors. A més,
els monitors i monitores de menjador també s’estan sumant a la
vaga. En l’escola privada concertada, la vaga està tenint més incidència que altres convocatòries.
Així mateix, a la indústria, el
seguiment de la vaga és del
95% i als transports, del
100%. Els serveis mínims
s’estan complint sense incidències destacables.

Ronda de Dalt a les 8 del matí

El Corte Ingles no ha obert portes

