
Barcelona.- La manifestació
unitària, impulsada per la
Campanya contra la Europa
del Capital, la crisi i la Guerra,
va comptar amb una àmplia
participació de l’esquerra rad-
ical i anticapitalista, tant políti-
ca, com sindical i social, amb
presència també de col·lec-
tius de treballadors i trebal-
ladores immigrants. Amb el
lema unitari «Contra les retal-
lades socials, cap a la vaga
general» la manifestació de l’1
de maig alternatiu d’enguany
va aglutinar prop de 2000 per-
sones i va arrencar davant
l’edifici de la patronal cata-
lana Foment de Treball, on es
va denunciar els banquers i
empresaris com a culpables
de l’actual crisi del capital-
isme que volen fer pagar als
treballadors. Poc després la
manifestació es va aturar
davant l’edifici del Palau de la
Música, on es va aprofitar per
denunciar la corrupció políti-
ca exemplificada en el cas
Millet mitjançant diverses pin-
tades. Durant tot el recorregut
es van fer pintades contra el
capitalisme i els Estats, i un cop
al Passeig de Gràcia, una
acció simbòlica davant l’edifi-
ci de la Borsa denunciava així
mateix la responsabilitat
d’aquesta institució financera

del capitalisme en la greu crisi
actual. La manifestació va
concloure amb la lectura d’un
manifest unitari, on
s’assenyalava que «els col.lec-
tius, organitzacions i
plataformes catalanes que
ens reunim de nou en aquest 1
de Maig alternatiu i combatiu,
fem una crida a la mobil-
ització social, a la lluita per
seguir denunciant els efectes
que el sistema, la seva crisi i les
polítiques que els gestionen
tenen sobre les i els més vul-
nerables. Només podrem
assolir tot això amb una gran
vaga general». Al llarg del
recorregut també es van core-
jar consignes de denúncia
com ara «que la crisi la paguin

els rics», amb especial insistèn-
cia en la necessitat de convo-
car una mobilització general
contra la crisi i els plans de
govern i patronal contra la
classe treballadora: «com a
Grècia, vaga general», «“con-
tra la reforma laboral, vaga
general», «contra la crisi del
capital, vaga general».
Just desconvocada la mani-
festació, 200 persones van
okupar l’hotel de luxe
Mandarin Oriental, situat a
pocs metres de la Borsa, sense
que la policia ho pogués
impedir. Després, els mossos
ràpidament es van situar
davantant l’hotel i uns quants
van entrar. Després de 20 min-
uts a dins, la gent va sortir

mentre els mossos feien un
passadís. Els mossos van fer un
desplegament per tot el cen-
tre de Barcelona amb més de
60 efectius mòbils que van
estar identificant uns 60
vianants a universitat i el raval i
detenint una persona de la
CNT que més tard va sortir en
llibertat.

Altres manifestacions

Barcelona al matí va viure les
tradicionals manifestacions de
les dues CNTs i una altra de la
CGT que va aplegar més de
500 persones. A Tarragona,
unes 500 persones es manifes-
taven per «fer entendre als
empresaris i polítics que no
pensem pagar la crisi que han
provocat», entre clams a favor
de la vaga general, contra la
crisi, els ERO, la pèrdua de
drets laborals, entre altres.
Durant el trajecte, pel nucli
urbà de Tarragona, han anat
marcant aquells punts conflic-
tius, com les caixes i els bancs
amb pintades a favor de la
nacionalització de la banca, i
han desplegat una pancarta
des d’una bastida. 
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200 PERSONES OCUPEN L’HOTEL DE LUXE MANDARIN ORIENTAL BURLANT L’AMPLI DISPOSSITIU DELS MOSSOS D’ESQUADRA DURANT LA MANIFESTACIÓ
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1er de maig anticapitalista

Ha estat detingut Josep Xicola propietari de Fincas Corral per participar en un nou episodi de corrupció immobiliaria

Núria lluire!!
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GIRONA.- Des de l'Assemblea de
Suport a la Núria Pórtulas us recor-
dem que el passat 13 d'abril va
tenir lloc la vista del recurs a la sen-
tència de l'Audiència Nacional
presentat al Tribunal Suprem.
Després de 2 setmanes esperem
que la resolució es farà pública en
breu. El resultat de la resolució pot
ser l'Absolució, una condemna
inferior a 2 anys (per la qual cosa,
tot i que es mantingués l'acusació
de «temptativa de col·laboració
amb organització terrorista», no
entraria a presó) o que la sentèn-
cia actual es mantigués (2 anys i 6
mesos de presó, per la qual cosa
entraria a presó una setmana
més tard). En cap cas pot ser
superior a dos anys i mig de presó,
ja que la fiscalia no va presentar
recurs a la sentència de
l’Audiència Nacional. En aquest
sentit fem una crida a tots aquests
col·lectius i persones que heu
donat suport des de tots els punts
de la geografia, per a exigir la llib-

ertat de la Núria Pórtulas al
Tribunal Suprem. Hem de contin-
uar fent saber que tot i la seva
política repressiva cap a aquelles
idees que poden fer trontollar la
seva estructura, no ens aturaran,
no ens faran callar. Per això us
convoquem a una concentració
a les 20h davant de l'ajuntament
del vostre municipi el dia que surti
la resolució per fer un brindis per la
victòria de tots i totes en el cas de
sentència absolutòria o per
mostrar el nostre rebuig en cas
que aquesta sigui condem-
natòria. De la mateixa manera,
en el cas que la sentència contin-
uï siguent condemnatòria us con-
vocarem el dissabte de la
mateixa setmana a una mani-
festació que començarà a les
19h davant l'antiga Subdelegació
del Govern, a Girona.

Ass. de suport a la Núria pórtules
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La marxa va p assar pels carrers princip als del centre de Barcelona
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DIMARTS DE 18 A 21H - DIJOUS H’11 A 13H

L’Oficina d’Okup ació a
Barcelona els dimart s i dijous


