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Solidaritat amb els companys catalans 
Solidaritat amb la Joventut Comunista de Catalunya - CJC 
Solidaritat amb l'associació d'estudiants progressistes - AEP 
 
 
 
La FGCI ha seguit amb molta atenció el desenvolupament de la vaga general del 19 de 
març que ha involucrat a milions de persones a tot Espanya. Les manifetaciones contra 
les polítiques del govern del PP i en particular manera contra la reforma del mercat del 
treball que ataca els drets i condemna els joves a una eterna precarietat tenen per a 
nosaltres els comunistes un valor particular, especialment en aquesta fase d'atac que els 
pobles europeus estan vivint. Les mesures proposades pel govern espanyol no són 
diferents de auqellas que s'estan discutint avui a Itàlia. 
 
La FGCI ha seguit i segueix els desenvolupaments d'aquell dia de lluita i en particular 
manera els desenvolupaments de la violència de la policia que ha, gratuïta i 
arbitràriament, arrestat dos companys que exercien lliurement el seu dret a la vaga. 
 
La FGCI condemna aquest acte que ataca el dret a la vaga i vol desacreditar l'oposició al 
govern del PP i les seves polítiques. 
 
La FGCI esprem la màxima solidaritat als companys arrestats i espera el seu 
alliberament immediat. 
 
La FGCI se solidaritza amb la CJC i l'AEP i sosté cada acció dirigida a l'alliberament 
dels dos companys. 
 
La FGCI dóna suport a la CJC ia l'AEP en les seves iniciatives d'oposició social i de 
lluita a les polítiques imposades per la troica i està convençuda que no seran actes 
repressius d'aquest tipus els que aturin la lluita del poble espanyol, al contrari creu que 
de aquests actes emergirà la veritable naturalesa reaccionària del govern Rajoy. 
 
La FGCI es solidaritza amb tots els joves espanyols y catalanos que el 29 de març han 
omplert els carrers de tot Espanya demostrant la capacitat de saber donar una resposta 
de masses. 
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