
 

NOTA DE PREMSA 

Sabadell, 15 de novembre de 2012 

SEGUIMENT VAGA GENERAL  14N   
 

En base a les informacions rebudes de les diferents associacions 

empresarials i gremis que formen el  CIESC, aquesta entitat 

constata que el seguiment de la vaga general ha estat en alguns 

sectors molt inferior al registrat  durant la vaga general del passat 

mes de març. 

En el sector del metall i d’acord amb les dades aportades pel  

Centre Metal·lúrgic, el seguiment de la vaga ha estat del  14,17%, 

xifra molt inferior al 31,4 % de mitjana que es va registrar en l’última 

vaga general. 

Molt diferent ha estat la incidència de la vaga en el sector del 

comerç, on en aquesta ocasió, el seguiment ha estat del 70 %, molt 

més elevat que el registrat en l’anterior vaga.  Un altre sector que 

també ha augmentat el  seguiment de la vaga ha estat el de la 

Indústria Gràfica,  on s’estima que el número de treballadors que 

han seguit l’aturada ha estat del 18 %, 8 punts superior al de l’ 

última convocatòria. 

En els sectors químic i tèxtil la situació ha sigut de relativa 

normalitat en termes generals, si bé molts centres han treballat a 

porta tancada per la por a l’acció dels piquets, així com ha succeït al 

sector de la construcció, amb una mitjana de seguiment del 5 %.  

Al Gremi de la Fusta,  com en convocatòries anteriors, les empreses 

amb més treballadors són les que més han seguit la vaga, amb  

índex de participació molt desiguals. El percentatge de participació 

a les petites empreses d’aquest sector, en canvi no ha arribat al 10 

%. 



Al sector de la Hosteleria la influència es divideix en zones, ja que 

com ha passat amb el comerç, als principals eixos comercials, 

centres històrics i zones situades al recorregut de les 

manifestacions, han tancat gairebé tots per precaució, però a la 

resta de zones el seguiment ronda el 10 %. 

La jornada va transcorre sense incidents remarcables, excepte pels 

problemes habituals als accessos als polígons, causats per les 

accions dels piquets. 

En conclusió,  en general las xifres que ens aporten els sectors 

registren un gran descens de participació respecte a la última 

convocatòria.  Les dades de consum elèctric també apunten un 

menor seguiment de la vaga respecte a l’anterior, finalment seran 

les dades de la Seguretat Social les què donaran les xifres reals de 

la vaga general. 

CIESC considera que la vaga no ha acomplert les expectatives que 

els sindicats esperaven, tot i això a diferència d’altres convocatòries 

les manifestacions programades sí que van tenir un major 

seguiment.  
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