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Demostració de força 
Massiva manifestació antiretallades 

La segona vaga general de l'any atura la indústria i el transport 

Tanquen més botigues que en la protesta del 29-M 

No fe ia ni v uit me sos de  l'últ ima gran  at urada i,  ent remig, h i ha h agut de senes de man ifestacions 
antiretallades i actes de protesta de tot tipus, així que el gran perill d'aprofitar la convocatòria de vaga 
de Port ugal per  es tendre-la al s ud d'Europa era que , almenys a c asa no stra, e l cansament i el 
desànim guanyessin la partida a l'enuig. No va ser així: el malestar social és tan gran que la resposta 
va tornar a ser contundent. Veure el sou encara més empetitit o tancar la paradeta durant tot un dia 
és un gran esforç, a hores d'ara, però ho van tornar a fer milers de persones. A la tarda, l'afluència a 
l'acte central de la jornada, la manifestació que va recórrer el centre de Barcelona, va ser massiva. 

Com a la capital catalana, a les manifestacions convocades a la resta del territori s'hi van aplegar tant 
vaguistes com no vaguistes, ja que encara que no tothom està a favor de la forma de protesta, sí que 
genera c onsens l'a firmació mé s repetida ah ir p els sindicats: c al un canvi d e p olítiques perquè les 
retallades només  es tan po rtant més  rec essió i més mis èria. Ho  va n re iterar e ls s indicats d e to t 
Europa, ja que la d'ahir va ser la primera mobilització unitària de la crisi. Només a Espanya, Portugal i 
Xipre la crida de la Confederació Europea de Sindicats va tenir forma de vaga general, però també es 
van fer aturades parcials a Grècia i Itàlia i manifestacions i actes de protesta a la resta d'estats. 

La guerra de les xifres 

A Catalunya, la indústria i el transport, parats –excepte en hores punta–; la sanitat, reduïda als serveis 
d'urgència; les  es coles, amb serveis mín ims, i nombr oses b otigues, mig obe rtes, v an s er u na 
constant. Més enllà d'aquesta evidència, la guerra de xifres està servida [vegeu gràfic]. 

Segons els sindicats, es tracta d'una vaga “històrica” amb un seguiment més elevat que en l'anterior 
convocatòria, ja q ue va ser seguida pel 85% dels treballadors, enfront el 8 2% del 2 9M. El govern va 
limitar la xifra al 17,1%. Les patronals també van minimitzar-ne l'impacte. 

Sigui quina sigui la font, el que està clar és que la gran indústria va tornar a liderar la protesta. Grans 
empreses com ABB, Cobega, Printer, Seat i Nissan, amb forta consciència de classe, van secundar 
totalment la protesta. Segons els sindicats, el seguiment en aquest sector va ser “superior al 95 per 
cent”, amb els polígons aturats i també punts clau com Mercabarna. 

Segons les dades de Red Eléctrica de España, el consum d'energia va baixar ahir un 12,7% respecte 
d'un dia nor mal. En el transport també es va evidenciar ahir qu e no es  tractava d'un dia  normal. Els 
serveis mínims es van complir, tot i que al matí  amb alguna excepció provocada per actes vandàlics, 
com la c rema de pneumàtics o p unxades de rodes. Les escoles també garantien assistència bàsica, 
però molts pocs pares hi van portar els seus fills. El mateix va passar a la sanitat, on en molts centres 
van limitar l'activitat als serveis d'urgència. Segons els sindicats, el seguiment a l'ensenyament va ser 
del 90%, mentre que a la funció pública, del 86%. 

El govern va donar dades a la ba ixa, i va indicar que es va sumar a la p rotesta el 24,7% del personal 
de l'administració de la Generalitat, el 10, 4% dels treballadors dels centres públics de s alut i e l 31% 
dels professors de centres públics de primària i secundària. Estima que a la indústria van respondre el 
35,7% dels convocats. 

El comerç, gran baròmetre del malestar perquè sempre és més reticent a abaixar persianes, va tenir 
un comportament desigual. Segons la Confederació de Comerç de Catalunya, que agrupa uns 90.000 
botiguers, va n ta ncar una  quarta pa rt de ls co merços. Se gons la  patronal, el se guiment va s er més 
gran que el 29-M per “les actuacions de piquets informatius i les advertències sobre un possible boicot 
a les botigues que estiguessin obertes”. De fet, aquest cop, i a diferència de la  protesta anterior, el 
popular mercat barceloní la Boqueria va decidir tancar portes a la una del migdia precisament per l'arribada d'un tercer piquet. 

Recerca de noves vies 

Al barri barceloní de Sants, la fruiteria de la cadena Servifruit de la Rambla Badal lluïa un cartell en què explicava que la direcció estava “d'acord amb 
els motius de la vaga”, però no en la forma d'expressar-los. S'han de buscar “altres maneres de protesta” que no perjudiquin les famílies i les petites 
empreses, que no es poden permetre “tancar ni un dia”. 

Són moltes les veus que ahir demanaven noves vies per expressar el malestar. Els sindicats, però, van advertir que si no hi ha canvis –i a Espanya 
l'executiu ja ha avisat que el full de ru ta no s'altera– les mobilitzacions continuarian.“No pararem fins que no ens tornin tot allò que ens han tret i que 
ens ha portat a la ruïna”, avisava ahir el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Àlvarez. 
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el qual la classe mitjana serà cada 
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Antònia Gil 
SECRETÀRIA GENERAL USOC 

LES FRASES  

Josep Maria Àlvarez 
SECRETARI GENERAL DE LA UGT 

Protestes també massives 
La manifestació d'ahir també va ser multitudinària a Girona, on més de 13.000 persones van respondre a la crida sindical en una 
jornada de vaga q ue va tenir  un ressò desigual depenent dels sectors. La indústr ia i els tr ansports van liderar l'aturada, tot i  que 
va ser menys seguida pel petit comerç i als autònoms. 

A Tarragona, on un menor va resultar ferit durant una càrrega policial, es van manifestar unes 20.000 persones, una xifra, segons 
els sindicats, insòlita, tot i que segons Pimec el seguiment de la vaga va ser del 15,4%. A Lleida, entre 6.500 i 12.000, segons les 
fonts, van secundar la concentració. 
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