os pasamos la información de las manifestaciones que están previstas:

CCOO

- 1 de Maig: Lluita pels teus drets! Mobilitza't!     11.30 H: PASSEIG DE GRÀCIA / RONDA DE SANT PERE
- 28 d'Abril: confluència ciutadana contra les retallades i privatitzacions, 12:30h a l’angle de Passeig de Gràcia amb la Ronda de Sant Pere 
- El que has de saber sobre la iniciativa legislativa popular per una renda garantida de ciutadania

Us adjuntem el número 171 de la Lluita Digital   Llegeix-lo ara!
-------------
Con motivo de la celebración, el próximo 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajo, la Secretaría confederal de Organización y Comunicación de CCOO 
ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical en el que se hace un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a participar en los actos y manifestaciones  
convocadas por CCOO y UGT en todo el Estado, bajo el lema “No tienen Límites. Lucha por tus derechos”. 

Una jornada de reivindicación y lucha, que este año se celebra en un contexto caracterizado por el incuestionable fracaso de las políticas económicas de austeridad desarrolladas en la Unión Europea, y los recortes de derechos y reformas impuestas en nuestro país por el Gobierno del Partido Popular, que nos condenan a una mayor recesión económica, más paro, pobreza y desigualdad.  

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub94385_Gaceta_Sindical_(Edicion_especial_n_151)__CCOO_llama_a_participar_en_las_manifestaciones_del_1_de_Mayo.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------------------
Coordinadora Laboral i Suport Mutu 15M 
“Rebeldía con Alegría”- La unió fa la força!! 
 Ni UE ni Capitalisme: PODER POPULAR ,  18h Pl. Països Catalanys <M> Sants-Estació
 
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 
http://coordinadoralaboral15m.wordpress.com/2013/04/19/1maig-materials-de-difusio-autogestionada-cartell-octaveta/ 


