Crónica de la manifestación anticapitalista unitaria del 1º de mayo en Barcelona (cat/cast) 

Bajo los lemas “Pels drets socials, contra la criminalització dels moviments socials” (Por los derechos sociales, contra la criminalización de los movimientos sociales) unos 5.000 manifestantes han participado en la manifestación unitaria por un 1º de mayo anticapitalista celebrada esta tarde en Barcelona. 
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5.000 MANIFESTANTES EN EL 1º DE MAYO ANTICAPITALISTA DE BARCELONA

Bajo los lemas “Pels drets socials, contra la criminalització dels moviments socials” (Por los derechos sociales, contra la criminalización de los movimientos sociales) unos 5.000 manifestantes han participado en la manifestación unitaria por un 1º de mayo anticapitalista celebrada esta tarde en Barcelona.

La manifestación había sido convocada por diversos colectivos de trabajadores de empresas en lucha, junto a otros colectivos sindicales, sociales y políticos: la Asamblea de trabajadores en lucha de Bocatta, Iberia, Mercadona, despedidos de SEAT, Trabajadores de Sintel, la Xarxa solidaria contra els Tancaments i la Precarietat, co.bas, CISA de Iberia, CTA, En Construcció, Federación del Metal de CGT de Catalunya, IAC (CATAC, CAU, CATAC-CTS, FSEF, FTC, USTEC-STEs), Sindicato Ferroviario, SU de Metro, Asamblea por la regularización sin condiciones, Marcha Mundial de las mujeres de Barcelona, Col.lectiu de solidaritat amb la Rebelió Zapatista, CAJEI-Maulets-Endavant, Corrent Roja, En LLuita, PCPE, Revolta Global, Rojos/es de EUiA...

A lo largo del recorrido entre Plaça Universitat y Rambla del Raval se corearon, entre otras, consignas contra los despidos y la precariedad, exigiendo la regularización de los inmigrantes sin papeles, en favor de la lucha del pueblo palestino y contra la especulación y por el derecho a una vivienda digna. También durante la manifestación se fueron realizando Intervenciones de representantes de los distintos colectivos en lucha (Sintel, SEAT, Delphi, papeles para todos, por una vivienda digna...).

El acto ha finalizado con las intervenciones de la Asamblea de Apoyo a Oaxaca de Barcelona denunciando la situación de represión y exigiendo la libertad de los presos políticos. Por su parte, la Campaña por la libertad de Núria Pórtulas ha denunciado el papel de la Generalitat y la legislación represiva del Estado. Finalmente, se ha dado lectura al manifiesto unitario “Por un 1º de mayo anticapitalista”.
-------------------------------
5.000 MANIFESTANTS EN L'1 DE MAIG ANTICAPITALISTA DE BARCELONA

Sota els lemes "Pels drets socials, contra la criminalització dels moviments socials” uns 5.000 manifestants han participat en la manifestació unitària per un 1 de maig antcapitalista celebrada aquesta tarda a Barcelona.

La manifestació havia estat convocada per diversos col·lectius de treballadors d'empreses en lluita, juntament amb altres col·lectius sindicals, socials i polítics: l'Assemblea de treballadors en lluita de Bocatta, Ibèria, Mercadona, acomiadats de SEAT, Treballadors de Sintel, la Xarxa Solidària contra el Tancament d'Empreses i la Precarietat, co.bas, CISA d'Ibèria, CTA, En Construcció, Federació del Metall de CGT de Catalunya, IAC (CATAC, CAU, CATAC-CTS, FSEF, FTC, USTEC-STEs), Sindicat Ferroviari, SU de Metro, Assemblea per la Regularització sense condicions, Marxa Mundial de les dones de Barcelona, Col·lectiu de Solidaritat amb la rebel·lió Zapatista, CAJEI-Maulets-Endavant, Corrent Roja, En Lluita, PCPC, Revolta Global, Rojos/es d'EUiA...

Al llarg del recorregut entre Plaça Universitat i Rambla del Raval s'han cridat, entre d'altres, consignes contra els acomiadaments i la precarietat, exigint la regularització dels immigrants sense papers, a favor de la lluita del poble palestí i contra l'especulació i pel dret a un habitatge digne. També durant la manifestació s'han anat produint intervencions de representants dels diferents col·lectius en lluita (Sintel, Seat, Delphi, papers per tothom, per un habitatge digne...).

L'acte ha acabat amb les intervencions de l'Assemblea de suport a Oaxaca de Barcelona denunciant la situació de repressió i exigint la llibertat dels presos polítics. Per la seva banda, la Campanya per la llibertat de la Núria Pórtulas ha denunciat el paper de la Generalitat i la legislació repressiva de l'Estat. Finalment, s'ha llegit el manifest unitari "Per un 1 de maig anticapitalista".



