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Saragossa: ampli seguiment de la vaga

Aturada pràcticament total en la indústria i en el sector educatiu i gran participació en les
manifestacions convocades durant la jornada.

Saragossa:

Desde la matinada els piquets informatius s'han fet sentir en els polígons industrials de la capital. Cap a mitjans del
matí la aturada del sector secundari estava al voltant del 80%.

Durant la matinada dues persones han estat detingudes a l'Avinguda de Madrid de Saragossa i han sigut posades
en llibertat amb càrrecs a les 15'00 després que es convoqués una concentració de suport que ha aplegat unes 200
persones.

La vaga també s'ha deixat sentir amb força en el sector educatiu amb un seguiment que es calcula de entre el 70 i el
80 %. Durant el matí unes 20.000 persones han participat en una manifestació que reclamava un educació pública i
de qualitat. Al campus universitari de San Francisco hi hagut una tancada estudiantil que ha paralitzat tota la activitat
que es dona en el recinte

Pel matí un bicipiquet format per unes 1000 bicicletes ha col·lapsat diferents punts de la ciutat informant sobre la
vaga i animant a la participació.

Ampli seguiment de la Vaga en el sector secundari, al voltant del 80%. El sector educatiu també ha secundat
fortament la vaga, entre un 70 i 80 %.

Dues persones han estat detingudes aquest matí, sortint més tard en llibertat amb càrrecs.

Per la tarda hi ha hagut una manifestació massiva en la que han particiat unes 25.000 persones segons fonts
d'Arainfo.

més informació: www.arainfo.org
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