
Ni UE ni Capitalisme:  

PODER POPULAR  
 

Treballadores i treballadors de tot el món celebrem el 1 de Maig per recordar les lluites 
obreres que van aconseguir que el treball no fos sinònim de submissió, pobresa o manca 
de salut i dignitat. D’aquesta forma reivindiquem que és només a través del combat 
quotidià i sense treva que podem fer respectar les nostres conquestes i anar més enllà. 
 
Avui, amb l’excusa de la crisi i aprofitant la complicitat dels sindicats pactistes, la lluita de 
classes s’ha tornat guerra i les víctimes són els nostres drets laborals i socials més bàsics. 
Tanmateix, no ens rendim i es multipliquen les protestes i resistències davant de les 
injustícies. 
 
VÍCTIMES dels desnonaments, moltes altres condemnades a l’ATUR (ja som més de 
900.000 a Catalunya), TREBALLADORES d’un mercat laboral cada dia més precari, 
TREBALLADORES i USUÀRIES de serveis públics en extinció, JOVES sense un futur 
digne, ALUMNES d’un sistema educatiu classista i amb pocs recursos,  DONES sense dret 
al propi cos, maltractades i amb menys recursos que mai, sense el reconeixement del 
treball de cures invisibilizat, persones IMMIGRADES sense dret a la salut i a una vida 
digna, VÍCTIMES de la REPRESSIÓ dels partits afins als poders financers.  
 
Totes nosaltres, EXPLOTADES i EXPULSADES del sistema, diem:  
 
PROU a la Unió Europea, que està únicament al servei de la banca. Estem FARTES del 
sistema capitalista, cada dia més salvatge, i apostem per construir una economia al servei 
de les PERSONES. Nosaltres tenim el PODER. 

 
Pel repartiment dels Treballs i la Riquesa, contra les 
retallades, reformes laborals, l’atur i la corrupció 
#JuntesPodem 

 

MANI ALTERNATIVA 1r DE MAIG 
18h Pl. Països Catalanys <M> Sants-Estació 
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