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40%
JUSTÍCIA

suspensió

Llargues cues per
veure l’obra deGaudí

JORDI PLAY

Tancamentmassiu
al sector teatral

Persiana avall. Una perruqueria del passeig de Sant Joan
de Barcelona, tancada ahir per por de la protesta

La jurisdicció penal i la
social van ser les més afec-
tades per la vaga, segons
va informar el Tribunal
Superior de Justícia. En la
primera es va suspendre el
40% dels judicis, i en la
segona, el 45%. Segons el
TSJC, la incidència general
de l’aturada en l’àmbit judi-
cial no va ser remarcable.

]L’afluència de turistes a la
Sagrada Família no va cessar
ahir, malgrat la convocatòria
de vaga. La basílica va rebre
l’afluència normal i la plaça de
la Sagrada Família es va
despertar plena de visitants
aliens a la jornada de vaga.
D’altra banda, la Pedrera, per
la situació al passeig de Gràcia,
on es va concentrar part dels
enrenous, va tenir una “lleuge-
ra disminució de visitants par-

ticulars”. El centre va avançar
l’horari de tancament a les
15 hores. La vaga va tenir una
incidència desigual als museus
barcelonins. El CCCB, el
Macba, l’Arts Santa Mònica,
el Picasso i el Museu Blau no
van poder obrir les portes ja
que no disposaven de prou
personal d’atenció al públic.
En altres, com el Mnac i la
Fundació Miró, la situació va
ser de normalitat, tot i que
l’afluència de visitants va ser
menor, segurament a causa de
les dificultats per desplaçar-se
per la ciutat.

LLIBERT TEIXIDÓ

LAURA GUERRERO

Turistes a la Pedrera

]La majoria de teatres grans i
petits, públics i privats, van
tancar ahir les portes. Les
dues grans institucions públi-
ques, el Lliure i el TNC, no
van oferir funcions. El Grup
Focus va mantenir tancats els
teatres –van abaixar persianes
el Goya i La Villarroel i també
el Condal–, amb l’excepció del
Romea. Dels dos teatres de
3xtres, va tancar el Poliorama,
però va obrir el Victòria.

la vaga, el mexicà Héctor Gó-
mez passeja amb el seu amic
Francisco Montes pel terrat
circular del centre comercial
Arenas. “Al final, l’autocar m’ha
deixat a l’estació del Nord. A les
set del matí, amb una hora de
retard,mentre elmeu amicm’es-
perava a Sants... I el taxista tam-
poc no s’ha atrevit a acos-
tar-m’hi i m’ha deixat a dues
llegues”.
Al pis de baixMaría Costa co-

mença la jornada laboral amb
dues hores de retard. “M’he pas-
sat un parell d’hores al sol. Al fi-
nal han obert el centre a les dot-
ze... Per això ara no hi ha ningú
per aquí. El més normal és que
tot estigui molt animat. O sigui
que ordeno factures”.
“Com que farem una ruta

caminant –explica l’amic delme-
xicà–, volíem agafar un Bus Tu-

rístic, anar a la Rambla..., però el
centre ens fa respecte. Anirem a
Montjuïc, a tot arreu on pu-
guem anar caminant tranquil·la-
ment”. Una guia turística expli-
ca que una bona part de les
excursions van organitzar el dia
de sortida de la ciutat o d’arriba-
da en funció de la vaga.
I, mentrestant, mentre els

seus fills patinen a la pista de gel
del Barça i les paradetes servei-
xen menús a mig gas, en Jordi
Martí, l’Elisenda García i la
María Villa riuen de les filigra-
nes que fan els asiàtics per im-
mortalitzar la seva imatge amb
el museu del club de futbol al
darrere. “A la feina no hi ha anat
ningú, els nens no tenen esco-
la... i el millor que se’ns ha acu-
dit és portar la canalla a patinar
i riure dels turistes”. “Jo no faig
vaga; m’he quedat a l’atur”.c

PAU ECHAUZ
Lleida

Els sindicats van aconseguir ahir a Llei-
da bona part dels objectius perquè enca-
ra que l’aturada es va concentrar sobre-
tot a les grans empreses agroalimentàri-
es, de la construcció i el transport públic,
no es va alterar en excés la vida ciuta-
dana. A mitja tarda, amb tots els piquets
concentrats en la manifestació que va
recórrer el centre de la ciutat, bona part
dels comerços continuaven oberts. La
vaga va tenir efectes desiguals al sector

educatiu però la restauració i la sanitat
van funcionar sense problemes. La jor-
nada es va desenvolupar sense incidents
greus. Es van cremar pneumàtics a
Guissona, hi va haver enfrontaments ver-
bals als polígons de Lleida i Tàrrega i es
van llançar pots de pintura contra una
gran superfície comercial, que va tancar
portes davant la presència dels piquets.
El gran piquet de Lleida aconseguia que
molts comerços abaixessin les persianes
al seu pas, però els grans centres comerci-
als i supermercats van desenvolupar les
activitats sense més problemes.
Entre les manifestacions de la tarda hi

va destacar la de Tàrrega, on els sindi-
cats van reunir més de dues mil perso-
nes, una xifra remarcable molt semblant
a la dels assistents a la de Lleida. Al matí,
els treballadors d’Ilnet, la concessionària
d’escombraries, es van concentrar da-
vant la Paeria perquè l’alcalde faci com-
plir el conveni a la direcció de l’empresa.
Ilnet proposa un nou calendari de vacan-
ces o altrament acomiadarà catorze tre-
balladors.c

Afectació
a lesgrans
empreses

L L E I D A

SÍLVIA OLLER
Girona

La jornada de vaga a Girona va transcór-
rer amb relativa normalitat, a banda
d’unes quantes carreteres tallades al tràn-
sit per l’acció dels piquets. Almarge de la
marxa lenta protagonitzada per repre-
sentants de CC.OO. i UGT a la Jonquera
i del tall que els bombers van fer a l’AP-7
mateixa vora la frontera, també es van
bloquejar els accessos aGirona i hi va ha-
ver talls intermitents a la C-66, a Celrà i a
Palafrugell.

A Figueres, una quinzena de botigues
no van poder obrir portes perquè es van
trobar silicona als panys, i molts comer-
ciants de Girona van haver d’abaixar
persianes al migdia quan passaven uns
2.000 manifestants de grups alternatius.
Alguns dels integrants van llançar pin-
tura, ous i escombraries a la façana dels
comerços. A la tarda, milers de ciutadans
van recórrer les vies principals de la
ciutat amb el lema “S’ho volen carregar
tot”, i van mostrar el rebuig a la reforma
laboral.
Segons els sindicats, la jornada de

vaga va ser àmpliament secundada en el
transport i la indústria, on el 85% va
optar per no treballar. El transport de
mercaderies va aturar l’activitat o va
avançar el repartiment de comandes per
por dels piquets. La patronal gironina
FOEG calcula que un 10% de les empre-
ses van fer vaga. La repercussió en la
funció pública va sermés aviat escassa. A
l’Ajuntament de Girona va secundar
l’aturada el 17% dels treballadors, i al de
Figueres, el 10%.c
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