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Taxistes d'arreu del país se sumen a
la vaga
El Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) crida els taxistes a solidaritzar-se i
considera que la proposta del Govern "no és suficient ni clara"

Els taxistes ocupen encara la Gran Via de Barcelona | ACN

Els taxistes de Terrassa, Sabadell, Mataró, Tarragona, Terres de l'Ebre, Granollers, Lleida, Sitges
i del Pirineu se sumen a la vaga indefinida dels de Barcelona, segons ha informat el Sindicat del
Taxi de Catalunya (STAC) a través del seu Facebook.

Des del sindicat fan una crida a tots els taxistes de Catalunya a solidaritzar-se i donar suport als
taxistes de Barcelona. STAC defensa davant les administracions la necessitat de fixar un temps
de precontractació per a les VTC per poder diferenciar clarament aquests vehicles dels taxis.
Segons el sindicat, la proposta de Govern "no és suficient ni clara" i conclou que es tracta de la
"supervivència" del sector.

Els taxistes de les comarques gironines tenen previst fer des de les 8 hores del matí de demà
dilluns marxes lentes des de Girona i Lloret en direcció a Barcelona. Els conductors també han
advertit que podrien augmentar les protestes a altres ciutats del territori català.
El principi d'acord amb el Govern, insuficient
Aquest dissabte a la nit el Govern va proposar augmentar els 15 minuts mínims que havia fixat
per precontractar les VTC amb la condició que els taxistes abandonin la vaga. Així mateix,
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l'executiu català va posar sobre la taula la possibilitat d'establir una forquilla de temps d'espera per
a les VTC condicionada per criteris territorials i mediambientals. Una proposta que va ser
rebutjada pels taxistes reunits en assemblea.
Els VTC s'havien manifestat ahir a la Diagonal, aturant més de 300 vehicles entre la Zona
Universitària i la plaça de Francesc Macià. Aquest matí, però, han desconvocat la mobilització.
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