
 
 
 
 
 
 
 
 
Des de que en 1886, cinc obrers anarquistes de Chicago van ser penjats per reivindicar la 
jornada laboral de 8 hores, l'1 de maig ha representat una jornada de lluita pels i les 
treballadores d'arreu del món. Després d’una època en què la data havia estat esmorteïda 
sota el monopoli d’unes estructures sindicals burocratitzades, que no representen ni s'ocupen 
de les noves realitats emergents de la precarització de la vida i el treball, des de ja fa uns 
anys, tant a Barcelona com a d’altres ciutats europees, hem realitzat manifestacions amb 
l’objectiu de recuperar l’esperit rebel de la jornada. 
  
Enguany, tornem a convidar-vos a sortir al carrer, per fer de nou del May Day  un espai de 
desobediència, un moment de visibilització i d’afirmació d’una rebel·lió heterogènia, 
constant, global i potent; on tenen cabuda totes aquelles realitats que d’una manera o altra 
volen trencar el silenci, conjuntant experiències d'autoorganització en i des de la precarietat 
(com els col·lectius de precari(e)s en el món de l’espectacle, la cultura, la recerca, migrants, 
treballadors/es sexuals...) amb els sindicats de base, les lluites contra la violència 
immobiliària i en defensa del territori.  
  
Per això reclamem precarietat zero en tots els àmbits del treball i la vida: en l’habitatge, en 
el treball (domèstic, sexual, assalariat, informal,...); en els cuidats; en les relacions 
afectives; en la renda;en el reconeixement dels drets i garanties al marge del nostre lloc 
d’origen; en la nostra creativitat.  
  
Volem ser nosaltres qui decidim com gestionar les nostres vides sense sotmetre’ns al 
despotisme dels lloguers i les hipoteques abusives; a la por per ser acomiadades del nostre 
lloc de treball perquè l’empresa decideixi traslladar la producció a on explotar resulti més 
barat, o a resultes d’una negociació feta a esquena nostra (com ha estat el cas dels i les 660 
de la SEAT); a la tristesa al veure com el territori es ven als interessos del capital immobiliari 
i financer amb la complicitat dels denominats partits d’esquerres (Pla Delta del Llobregat, Pla 
Caufec,...); a la por a ser multades per treballar al carrer. Per tot això, cal la màxima 
solidaritat entre totes aquelles persones que patim i sentim la necessitat d’enfrontar-nos a 
aquesta societat repressiva, que condueix vers situacions extremes i d’emergència, i 
convertir així les nostres vides en expansions de llibertat en tots els àmbits socials 
  
Us convidem a què vingueu a manifestar-vos expressant el vostre rebuig, rebel·lar-vos, dir 
no. A dir que les coses poden i han de ser diferents, que nos ens resignem a un treball 
precaritzat, on cada vegada rebem menys i donem més temps, on poden acomiadar-nos 
quan vulguin,  i on no se’ns reconeix la nostra dignitat. No acceptem que la vida sigui una 
selva on progressa qui té menys escrúpols i accepti calladament las regles imposades. 
Enfrontar-nos i competir entre nosaltres no es cap solució. 
  
Us convidem a sortir al carrer per desobeir les noves fronteres internes i externes que 
empresonen i maten migrants; a rebutjar la nova ordenança cívica que suposa un pas més 
en la mercantilització de l’espai públic, tot criminalitzant el treball sexual, de la pobresa, l’ús 
creatiu del carrer i la crítica social; a oposar-nos, com a les manifestacions que es fan a 
l’Estat  Francès, a la nova reforma laboral que rebla el clau de les polítiques neoliberals i 
suposa una nova retallada de drets; a combatre la repressió policial augmentada arran del 
desplegament dels mossos d'esquadra i la guàrdia urbana i a defensar un ús lliure i 
compartit del coneixement que no sigui encotillat per patents ni suposades propietats 
intel·lectuals. 
  
Som moltes, moltes més que elles, i aquest 1 de maig hem de deixar ben clar que no ens 
representen.  
 
 


