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Milers de persones surten al carrer contra les polítiques 
“d'austericidi” 
Unes 160.000 persones participen en la manifestació unitària del Primer de Maig a Barcelona, segons els 
sindicats 

El líder de la UGT demana a Mas la mateixa “valentia” per frenar les retallades que amb el “dret a decidir” i que 
“planti cara” a Rajoy perquè pagui els deutes 

Des de CCOO, Gallego avisa que sense un canvi de polítiques “la conflictivitat està servida” 

Milers de treballadors, 160.000 segons els organitzadors, han secundat a Barcelona 
la co nvocatòria d e m anifestació u nitària dels s indicats C COO, UGT i U SOC am b 
motiu de la celebració del Primer de Maig. La mobilització ha començat a la plaça 
Urquinaona encapçalada amb una pancarta amb el lema S'ho estan carregant tot. 
Lluita pels teus drets que porten el s l íders de les tres organitzacions Joan Carles 
Gallego, Jo sep M aria Àl varez, A ntònia Gi l i a ltres d irigents de  l es tres 
organitzacions. 

La mobilització està marcada per la presentació de p ressupostos de la Generalitat, 
que inclouen un nou ajust fiscal en el sector públic, i el bloqueig d'una gran part de 
convenis col·lectius que finalitzen la seva vigència el proper juliol. 

Els líders a Catalunya d'UGT, Josep Maria Álvarez, i  CCOO, Joan Carlos Gallego, 
han augurat a quest d imecres n oves protestes a  C atalunya davant la c onflictivitat 
laboral i la situació de crisi, i han demanat al president català, Artur Mas, la mateixa 
“valentia” per frenar les retallades que amb el “dret a decidir”. 

Álvarez ha tingut un record durant el seu discurs al final de la manifestació per als 
més de  3 00 treballadors m orts e n l a fà brica de  B angla D esh. Per Ál varez, l a 
manifestació ha servit per fer “un crit per dir prou a les polítiques d'astericidi que ens 
està traient la vida i la salut”. Per això ha instat a “exigir” un canvi en les polítiques 
econòmiques, imposades per la Unió Europea. 

Álvarez també ha fet una crida al dret a decidir dels catalans, però també dels drets 
socials, qu e “ens estan retallant”. En  a quest sentit, t ambé en e l s eu p arlament, 
Gallego ha defensat el dret de decidir dels catalans, però ha remarcat que “els drets 
socials i nacionals han d'avançar en paral·lel”. 

Poc abans d'iniciar-se la manifestació a Barcelona amb motiu del Primer de Maig, 
Dia del Treball, Á lvarez ha reclamat a l govern català que “planti cara” a l 'Executiu 
de M ariano Rajoy i q ue a provi u ns p ressupostos a Catalunya p er a 2013 q ue 
cobreixin les necessitats dels catalans i no introdueixi més retallades socials. 

Álvarez ha  de manat “va lentia” a  Ma s p er no  av ançar en  e l “d esmantellament d e 
l'estat del benestar” i que reclami en canvi al Govern central que li pagui “els 5.200 
milions que deu de l'addicional tercera de l'Estatut”. 

“Igual que el govern català ha estat valent amb el dret de Catalunya a decidir el seu 
futur, també ha  de  ser ar a va lent pe r pl antar ca ra a l Gov ern da vant la se va 
pretensió de més retallades”, ha subratllat. 

Álvarez ha advertit que el bloqueig de la negociació d'uns 300 convenis col·lectius a 
Catalunya d esembocaran en le s p ròximes s etmanes en no ves m obilitzacions 
importants en els sectors afectats. 

De la seva banda, el secretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, 
ha exigit un canvi “dràstic” de polítiques econòmiques basades en noves mesures de reactivació per combatre les altes xifres d'atur 
i frenar la pèrdua de qualitat dels serveis públics. 

Ha assegurat que aquest Primer de Maig se celebra en un context laboral i social molt pitjor que el de l'any passat i ha advertit a 
Rajoy que els ciutadans “ja no poden tenir més paciència” perquè se'ls ha acabat. 

“Si no hi ha un canvi de política econòmica, la conflictivitat laboral està servida”, ha augurat. 
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Notícies relacionades 

Els sindicats criden a la 
mobilització en un Primer 
de Maig marcat per 
l'elevada taxa d'atur   

Més de 1.500 persones 
marxen a Girona amb l'atur 
com a principal 
preocupació   

Lleida surt al carrer contra 
les retallades i en defensa 
dels drets dels 
treballadors   

Entre 4.000 i 8.000 
persones es manifesten a 
Tarragona contra les 
retallades   
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La capçalera de la manifestació 
de CCOO i UGT a Barcelona Foto: 
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