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Ampli seguiment de la vaga a Manresa

Serveis de neteja aturats, transports urbans en serveis mínims, un 90% de seguiment als
polígons industrials i unes 800 persones a la manifestació anticapitalista.

A Manresa la manifestació anticapitalista realitzada a les 11 del matí ha aglutinat prop de 800 persones i ha tallat
durant unes hores el centre de Manresa. La Manifestació ha passat per Carreterea de Vic fins arribar a Carrer Nou i
ha trencat fins Alfons XXII. La seu de Convergencia i Unió ha quedat empastifada de pintura,
s'ha finalitzat la manifestació i s'ha llegit el manifest. Al pas de la manifestcaicó, alguns comerços que restaven
oberts han tancat les portes. També s'han realiztat diverses pintades i encartellades a seus bancàries, a ETT's i
algunes botigues que restaven obertes.

Però la vaga a Manresa havia arrencat molt més d'hora. Durant el transcurs de la nit, els serveis de neteja han esta
aturats i els transports urbans han començat a funcionar en serveis mínims. Per altra banda, als polígons industrials
de Manresa la vaga ha tingut un seguiment massiu, segons fonts sindicals el 87-90%. La presència policial ha estat
forta, tant als polígons com al centre de la ciutat.

Cap a les 7:30h del matí el piquet del bloc anticapitalista ha tallat més d'una hora l'eix del Llobregat a l'altura de
Manresa Viladordisen direcció Berga. El piquet ha recorregut fins el centre de la ciutat on ha finalitzat a la
Benplantada. Hi ha participat un centenar de persones. Després del piquet hi han hagut indetificacions arbitràries al
centre de la ciutat.
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