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La Sexta, acusada de convertir una
reclamació per les pagues extra en
una manifestació contra el procés
?La Intersindical Alternativa de Catalunya, convocant de la protesta, denuncia
que la cadena espanyola ha manipulat la informació i ha ofert una notícia falsa

Reportatge de La Sexta sobre una protesta de la Intersindical de Catalunya

La Intersindical Alternativa de Catalunya (http://www.iac.cat/) va organitzar una protesta a les
portes de la mesa general de la funció pública per reclamar la devolució de les pagues extres i
altres reivindicacions laborals. La Sexta va aprofitar l'avinentesa per afirmar que funcionaris de la
Generalitat van manifestar-se contra el procés sobiranista
(http://www.lasexta.com/noticias/nacional/funcionarios-generalitat-manifiestan-legalidad-frentepresion-soberanista_2015110600254.html) (aquest dissabte han retirat l'enllaç) i que aquests
demanaven que es defensés la legalitat, a més d'exigir als polítics que no els utilitzessin.
La IAC afirma que la cadena espanyola ha manipulat la informació i ha ofert una notícia falsa. IAC
rebla que està plenament "compromès amb l'autodeterminació del poble català. No només això, sinó
que hem treballat per a que altres forces sindicals de l'Estat espanyol reconeguin Catalunya com
una nació amb dret a l'autodeterminació i a exercir la desobediència si el poble català ho considerés
adequat".
El sindicat demana a la Sexta que retiri la notícia i que publiqui una rectificació on s'expliquin els
motius reals de la protesta i es demani perdó a tots els afiliats i simpatitzants-.
La xarxa s'ha omplert de piulades, una de David Fernández de la CUP.
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.@A3Noticias (https://twitter.com/A3Noticias) @laSextaTV (https://twitter.com/laSextaTV)
@la_IAC (https://twitter.com/la_IAC) Podéis rectificar vuestra chabacanería de mentiras? De
juzgado de guardia. pic.twitter.com/YXHBTHxWzC (https://t.co/YXHBTHxWzC)
? David Fernàndez #CUP (@HiginiaRoig) noviembre 6, 2015
(https://twitter.com/HiginiaRoig/status/662724196661727233)

Exigim que desmenteixin aquesta notícia a @laSextaTV (https://twitter.com/laSextaTV) . Ja hem
fet un comunicat desmentint la falsa notícia. https://t.co/8ZgGmomOGF
(https://t.co/8ZgGmomOGF)
? IAC (@la_IAC) noviembre 6, 2015 (https://twitter.com/la_IAC/status/662724945105948672)

Bones gent de @laSextaTV (https://twitter.com/laSextaTV) heu publicat una notícia falsa a la
Sexta.comb pic.twitter.com/8K03FzO2OW (https://t.co/8K03FzO2OW)
? IAC (@la_IAC) noviembre 6, 2015 (https://twitter.com/la_IAC/status/662688678049931264)
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