
 

El dia 8: a la Vaga General, Pa, Sostre, 

Treball, Igualtat, Llibertats, Dignitat!

La Intersindical Alternativa de Catalunya cridem a la gent treballadora a participar el 

dia 8 de novembre a la Vaga General.

L’onada repressiva que el govern de l’Estat fa tem

moments. L’Alfon, en Rafa, en Bódalo, en Sidil, en Nahuel, són alguns noms dels 

lluitadors obrers empresonats per lluitar. Ara aquest mateix Estat ha empresonat, sense 

judici, dos activistes per l’autodeterminació de Catalun

Jordi Cuixart i també 9 membres del Govern. Quan el govern del PP va aprovar la Llei 

Mordassa, ja vam avisar que anaven cap a un estat més autoritari. Avui, malauradament, 

constatem aquest fet. Militarització de vagues, com

empresonament de “tuitaires”, censura i ofensiva repressiva brutal contra les 

institucions i el poble català. Exigim la llibertat de totes les persones preses per lluitar.

A la vegada veiem un aprofundiment del deteriorament de 

majoria de les persones, pit

podem restar al marge d’aquesta situació, el mateix govern que ens retalla la vida és el 

que reprimeix a tothom que lluita com ha passat a M

General del dia 8. 

Durant tots aquests anys de crisi econòmica i política la classe treballadora és la que 

més ha patit. Des de l’autocrítica, hem de dir que no hem aconseguit mantenir una lluita 

sostinguda, tot i que ho he

Garantida Ciutadana, la Llei d’emergència habitacional, la recuperació d’una hora 

lectiva al món educatiu… No obstant, ara és el moment de lluitar i posar al centre de tot 

el que està passant les necessi

treballadora en particular. 

Com a sindicat i amb més moviments socials estem impulsant una Carta de Drets 

Socials que posi en primer pla les reivindicacions per una vida millor.

Cal recordar aquí que acollir

feina amb unes mínimes garanties de no ser repressaliada.

El dia 8 estarem als carrers per una educació pública en llibertat i amb recursos, per una 

sanitat pública universal, per la derogació 

ciutadania universals, per la fi de les discriminacions laborals; el dia 8 donarem suport a 
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la Vaga per aquests i molts altres motius. Animem també a participar a les 

mobilitzacions que es donin en defensa de les llibertats. 

Fem una crida a la solidaritat als diferents pobles de l’Estat i a la classe treballadora. 

Visca la lluita de la classe obrera! Pa, Sostre, Treball, Igualtat, Autodeterminació. 

Dignitat! 
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