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Resum:
Un grup d'estudiants d'ACTUA! Plataforma Jove pel Primer de Maig va protagonitzar ahir, a la plaça Cívica, una performance que volia

representar les realitats de la precarietat laboral i els abusos endèmics de la patronal. Durant l'acte, els estudiants van recordar als transeünts

de la Cívica la convocatòria de manifestació que, com cada any, acullen les nostres ciutats l'1 de maig.
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En motiu del Dia Internacional dels Treballadors, ahir, un grup d'estudiants de l'Autònoma va voler
reflectir la precarietat actual del món laboral amb una performance que representava els tractes
abusius de la patronal respecte als treballadors. En l'escenificació feta pels estudiants de la
Plataforma Jove pel Primer de Maig, un grup d'empresaris repartien contractes precaris de treball
temporal entre els que transitaven la plaça Cívica. Alhora, un segon grup d'estudiants, ficats en la
pell dels obrers que pateixen aquestes condicions laborals, cridaven a la manifestació de demà a fi
de reivindicar millores laborals i contractes dignes.
  
Les reivindicacions de l'1 de maig es concretaran, a la ciutat de Barcelona, en una manifestació
convocada a les 11.30h a la cruïlla de la Ronda Sant Pere amb Passeig de Gràcia. Sota el lema 
"Actua! Contra la precarietat laboral", la Plataforma Jove pel Primer de Maig se sumarà demà a la
crida feta pels sindicats de treballadors amb l'objectiu de tornar a demanar condicions laborals
dignes per a tothom en aquest dia mundial de la classe treballadora.
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