
 

 

COMUNICAT DE PREMSA                                            1 de febrer de 2022 
 

Celebració del VI Congrés de la IAC CATAC 
 

Els propers dies 5 i 6 de febrer de 2022 la IAC CATAC (Candidatura 

Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de 

Catalunya) sindicat confederat dins de la Intersindical Alternativa de 

Catalunya (IAC) celebrarem el VIè congrés de la nostra organització 

sindical a la Residència Martí Codolar de Barcelona. 

La IAC CATAC som un sindicat assembleari, amb més de trenta anys d’antiguitat, per a 

la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores de la Generalitat de 

Catalunya, de l’Administració Local de Catalunya i de les Empreses del Sector Públic a 

Catalunya, però també i de manera solidària i coordinada de la resta de persones del 

nostre país i del món. 

El nostre sindicat gaudeix de representació al sector públic de Catalunya, majoritària a 

la Generalitat de Catalunya i creixent en les administracions locals. El lema d’aquesta 

sisena edició és precisament “Pensar-se per créixer” amb la voluntat que aquest congrés 

ens ha de servir per continuar amb la vertebració d’un sindicalisme alternatiu i 

participatiu. 

Aquest VIè congrés serà alhora presencial i telemàtic. Amb la voluntat que la participació 

sigui el màxim presencial possible que permetin les mesures sanitàries vigents degudes 

a la pandèmia de la COVID 19 que estem vivint, però també amb la participació virtual 

de totes les afiliades inscrites que optin per aquesta modalitat.  

 
El congrés serà a porta tancada, s’iniciarà dissabte 5 de febrer a les 9.30 h del matí i està 
prevista la cloenda diumenge 6 de febrer a les 12.30 h.  
 
Els mitjans de comunicació que estiguin interessats en prendre imatges i/o declaracions 
poden contactar amb la Secretaria de Comunicació de la IAC CATAC. 

 
Contacte: 
Cóncep Miró, secretaria de Comunicació de la IAC CATAC  
premsa@catac.cat – 608 96 43 58 
 

 

Via Laietana 57, 4t - 3a 
08002 - BARCELONA 
Tel. 93 317 31 51 
sindicat@catac.cat 
www.catac.cat 
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