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“No tenim por” 
La plataforma Prou Retallades, CCOO i UGT concentren centenars de manifestants a Barcelona per protestar 
contra les últimes retallades en sanitat i educació 

Els sindicats asseguren que ocuparan el carrers “tantes vegades com calgui” 

A Madrid, la pluja, el llarg pont i el futbol redueixen el nombre de manifestants 

Josep Ma ria Ál varez, se cretari ge neral d e l a U GT, es va  af egir al s cri ts de ls 
concentrats ahir a  la plaça de Sant Jaume de Barcelona, “No tenim por”, després 
d'haver recordat per enèsima vegada a la c lasse política que “no ens quedarem a 
casa, sortirem al carrer tantes vegades com calgui per dir no a aquestes polítiques”. 
La pl ataforma Pr ou Retallades i el s sin dicats CC OO i U GT van  ap legar ah ir 
centenars de persones a la concentració a davant del Palau de la Generalitat per 
protestar contra l es no ves ret allades i mpulsades p el go vern d el P P e n S anitat 
l'Ensenyament públics. 

La con centració, qu e e ls resp onsables sin dicals van q ualificar com u na po sada a 
punt dels motors amb vista a les mobilitzacions previstes per al Primer de Maig, va 
començar a les dotze del migdia, amb un sol que ja donava mostres de com pot ser 
de calorós l'estiu que s'acosta. Els comentaris dels manifestants es va n centrar en 
les críti ques al s 10.000 mi lions més d' ajust qu e va ap rovar fa un s dies el g overn 
espanyol i en l'empresonament dels tres e studiants i de la s indicalista de  la  C GT 
detinguts pel s aldarulls reg istrats d urant la  jornada de l a vaga  gen eral de l 29  de 
març passat. 

Després de ls parl aments de J ordi Bo net, co m a  representant de  la Fed eració 
d'Associacions de V eïns de  Barcelona –qu e form a part de  la plataforma Prou 
Retallades–, i d e la lectura del manifest de la plataforma, va ser el torn dels líders 
sindicals. A la con centració n o h i va fa ltar e l secretari g eneral de  C COO, Jo an 
Carles Gal lego, que va  t enir un  acc ident de  mo to f a uns di es. Gallego, amb ci nc 
costelles t rencades i e ncara mol t esc ruixit, t ot i q ue ja  sense crosa, va  agafar el  
micròfon. “L libertat, llibertat, llibertat” i “Puig dimissió” –f ent refe rència a l conseller 
d'Interior de la Generalitat, Felip Puig– van ser els crits que van corejar quan en la 
seva intervenció Gallego va di r que a la  plaça de Sant Jaume hi  havia molta gent 
però que “falten quatre persones”, fent referència als detinguts el 29 de març. 

Gallego va advertir tant al govern espanyol com al català que “no podran fer callar 
les protestes detenint els vaguistes” ni “amb polítiques repressives, traient la policia 
al ca rrer”. “N o és a mb re pressió q ue so rtirem d'aquest co nflicte. Al c arrer i  a l es 
empreses, el  gestionarem tant co m ca lgui”. Pel líder de  CCOO a C atalunya, “no 
invertir e n ed ucació és un  futu r de m és pob resa”, i  va rec ordar qu e la  sa nitat es 
finança amb els impostos dels c iutadans i e l que es pretén amb les retallades “és 
fer t ornar a pagar l a s alut”. Ga llego va reclamar u n s istema f iscal j ust i  so lidari 
perquè “hi ha riquesa suficient, hi ha alternatives”. 

Quan Jo sep M aria Á lvarez (UGT) e s v a d isposar a p ujar a l a p etita tarima 
improvisada a la pl aça d e Sant Ja ume, els co ncentrats cridaven “m enys policia, 
més educació”. Álvarez es va afegir als crits, amb el micròfon a la mà, i va recordar que un grup de joves i iaioflautes eren, a l a 
mateixa hora, a davant de la presó de Quatre Camins, protestant per l'empresonament pels detinguts el 29 de març passat. 

“Aquest govern ens ha enganyat i ens ha estafat, ha fet en quatre mesos el contrari del que havia anunciat”, va criticar Álvarez, i va 
animar els assistents perquè també siguin presents en la manifestació del Primer de Maig, per protestar per unes polítiques i unes 
reformes que retallen “els drets essencials, no generen ocupació i, per mofa de tots, inclouen un decret d'amnistia fiscal que és un 
insult a la democràcia”. Álvarez també va criticar la reforma laboral assegurant que ja ha provocat “un augment de més del 47% 
dels expedients de regulació a Catalunya des de principis d'any”. Tanmateix, per Álvarez, el fet de que CiU hagi presentat esmenes 
a la reforma laboral “ens dóna alguna esperança” que les coses poden començar a canviar. 

També a Ma drid, el s ciutadans estaven co nvocats per prot estar con tra le s m esures no ves d'a justament aprovades pe l go vern 
espanyol. Tanmateix, la pluja, el fred, el llarg pont de l'1 i el 2 de maig –diada de la comunitat de Madrid– i fins i tot la lliga de futbol 
van convertir la protesta contra les retallades en sanitat i educació en poc més que una reunió d'amics i de coneguts. Tot i que els 
organitzadors van assegurar que s'hi havien congregat cap a  40.000 persones –9.000, segons la  pol icia–, en aquesta ocasió la 
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UGT i CCOO no van poder atribuir-se l 'èxit de les convocatòries anteriors per plantar cara a les polítiques del govern de Rajoy. 
Tant és així, que el recorregut es va haver d'escurçar sobre la marxa. La capçalera de la manifestació es va avançar uns metres i, 
finalment, va sortir de la Cibeles –inicialment estava previst arrencar des de la font de Neptuno– i va acabar a la Puerta del Sol, on 
els líders sindicals van cridar a mantenir viva la tensió al carrer per combatre “un canvi de model social” que, segons els sindicats, 
està intentant consolidar la dreta en el govern amb el pretext de la crisi. 

Els si ndicals van  arri bar a ser fins i  tot  apocalíptics: “Ens estem apropant a  una veritable situació d 'emergència”, va sentenciar 
Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO, i Cá ndido Méndez, d'UGT, va di r que la desconfiança per Ra joy ha s ituat 
l'economia espanyola “en primera línia de foc”. 

Unió sindical 
Els ajustaments i les reformes han aconseguit que les veus dels sindicats majoritaris –als quals aquest cop no s'han unit la 
resta de centrals– cridin a l'uníson. 
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