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Milers de persones omplen els carrers contra les retallades en la 
manifestació del Primer de Maig 
Els sindicats adverteixen que les mobilitzacions contra les agressions a l'Estat del Benestar es mantindran 

Els manifestants aplegats a la plaça d'Urquinaona de Barcelona inicien la marxa amb la proclama “d'un elefant 
es gronxava sobre una tela d'aranya”, com a crítica a la monarquia 

Barcelona h a e stat l a m és ma tinera. Mi tja h ora a bans qu e l a resta , mi lers de 
persones recorren e ls carrers de  la  capital catalana en  la  marxa reivindicativa de l 
Primer de Maig en què les retallades i la reforma laboral de Rajoy centren la majoria 
dels missatges. El gruix de la manifestació, encapçalada pels secretaris general de 
CCOO i la UGT, Joan Carles Gallego i Josep Maria Àlvarez, han partit de la Ronda 
de Sant Pere i Passeig de Gràcia, rere una pancarta que deia “S'ho volen carregar 
tot. Tre ball, dr ets i  di gnitat'', i ja ha n a dvertit que l es mo bilitzacions c ontra l es 
agressions a l 'Estat d el Be nestar es ma ntindran. “É s un  1 d e ma ig pe r deixar-los 
clar de no  tenim po r, que no ens trau ran de l carrer”, ha an unciat Josep Ma ria 
Àlvarez. 

Les centrals sindicals USOC, CSC i CGT també han participat en la mobilització del 
Primer de  Ma ig, pe rò m antenint-se al  m arge de l re corregut of icial de les d ues 
principals orga nitzacions sin dicals. E ls m anifestants a plegats a l a pl aça 
d'Urquinaona de Barcelona han començat la seva marxa amb la  proclama de “un 
elefant es gronxava sobre una tela d'aranya”, com a crítica a la monarquia i  a l fet 
que el rei va anar de cacera a Botswana . 

Al principi de la manifestació, just després dels sindicats, hi ha el president d'ERC, 
Oriol Junqueres, e l l íder de l PSC, Pere Navarro; i el secretari general d 'ICV, Joan 
Herrera. 

A Girona, Lleida i Tortosa les marxes han sortit a les 12 i a Tarragona, a les 7 de la 
tarda. 

Els si ndicats han co nvocat u na vuitantena de ma nifestacions a  to t l 'Estat amb e l 
mateix lema que van utilitzar per la vaga general. 

Darrera actualització ( Dimarts, 1 de maig del 2012 21:53 )  
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