
 

 

PRIMER DE MAIG  

Milers de persones es manifesten a Barcelona en 
defensa del treball digne 
Els líder sindicals Joan Carles Gallego i Camil Ros encapçalen la marxa del Primer de Maig  

Amenacen amb la vaga general si no es deroga la reforma laboral  

01/05/2016  
La manifestació del Dia del Treballador convocada per CCOO i UGT a Barcelona ha arrencat 
aquest diumenge pocs minuts abans de les 12 hores a plaça Urquinaona, amb proclames per la 
recuperació de drets i salaris perduts durant la crisi. Amb el lema "Contra la pobresa salarial i 
social: treball digne i drets", unes nou mil persones han sortit a protestar contra "la situació 
d'injustícia que s'ha instal·lat en les relacions laborals", i exigir la creació de llocs de treball de 
qualitat i amb drets i uns salaris dignes, segons resa el manifest unitari. 
 
En declaracions als mitjans, el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmat que 
aquest Primer de Maig suposa l'inici d'una "ofensiva sindical" per recuperar els drets perduts i 
per reclamar un salari mínim de mil euros, en línia amb la Carta Social Europea. Ha insistit en la 
necessitat que els treballadors es mobilitzin i que a les eleccions espanyoles es votin opcions 
favorables a la derogació de la reforma laboral. En aquest sentit, ha que els sindicats majoritaris 
no descarten convocar una vaga general a finals d'aquest any o principis del següent si el pròxim 
govern espanyol no retira lleis contràries als drets dels treballadors com la reforma laboral i la 
Llei Mordassa. 
 
La manifestació de la capital catalana marxa fins a l'avinguda de la Catedral, on els líders sindicals 
llegiran el manifest unitari. A la resta del territori, CCOO i UGT han convocat manifestacions a 
Girona (plaça Independència), Tarragona (plaça Imperial Tàrraco), Lleida (plaça Treball) i Tortosa 
(plaça Carrilet), totes previstes per a les 12 hores. 
 
D'altra banda, sindicalisme alternatiu i l'esquerra anticapitalista torna a organitzar mobilitzacions 
durant el Primer de Maig. L'anomenat bloc llibertari ha convocat entre les 17.00h i les 18.00h a 
l'Arc del Triomf, mentre que la Marxa de la Dignitat ha cridat a mobilitzar-se a les Tres Xemeneies 
de l'avinguda del Paral·lel a partir de les 17.30h. Per últim, els moviments de l'esquerra 
independentista, com el sindicat COS, han convocat a partir de les 18.00h a la plaça Universitat. 
S'espera que les tres manifestacions conflueixin a partir de les 19.00h a la plaça de Catalunya. 
   


