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Nota de premsa

Dimecres, 3 d’abril de 2018

LA INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC)
ENS REUNIM AMB EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA

Puny de ferro contra les retallades de drets laborals i socials.
Mà estesa en la lluita per les llibertats, l’alliberament de les
persones preses, retorn de les exiliades i en les mobilitzacions per
tombar el 155
Avui com a Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ens hem reunit amb el
president del Parlament de Catalunya.
Aquesta reunió s’ha produït per la nostra sol·licitud de reunió i a instància del propi
president, Roger Torrent.
Com a sindicat hem volgut deixar clara la nostra posició. Mà estesa en la lluita per les
llibertats, l’alliberament de les persones preses i el retorn de les exiliades així com en les
mobilitzacions per tombar el 155, i puny de ferro contra les retallades de drets laborals i
socials.
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Hem volgut posar sobre la taula també a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
la necessitat de recuperar el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, tant del
sector públic com del privat.

També, entre d’altres aspectes, hem instat al president del Parlament de Catalunya que
cal avançar en l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania, que s’ha de resoldre la
qüestió de l’arrelament de les persones migrades i fer valdre les resolucions del
Parlament de Catalunya que instaven a recuperar les condicions laborals d’abans de les
retallades.
Com a sindicat entenem que la lluita de la gent treballadora no està limitada a la lluita
econòmica i per aquest motiu hem estat, des de fa anys, defensant el dret del poble
català a autodeterminar-se sense que cap autoritat pretesament superior pugui limitarho. Vam ser un dels sindicats convocants de la vaga del 3 d’octubre de 2017 i vam
participar a la del 8 de novembre de 2017 de manera molt decidida.
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