
	

Los compañeros y las compañeras de lucha del 
sindicalismo alternativo 
 

 

El nostre condol a la familia i a totes les companyes i companys. 

 
Benvolgudes companyes, benvolguts companys de la Intersindical Alternativa de 
Catalunya, 
 
Des de la Intersindical Valenciana us volem transmetre el nostre condol en 
aquest moment tan dolorós pel traspàs del company Mariano Salazar. Un condol 
que també volem fer extensiu a la seua família, amigues i amics.  
 
Nosaltres vam compartir amb el company Mariano diversos moments i diverses 
lluites, és per això que sabem que era una persona compromesa, lluitadora, 
honesta que, com diu el nostre gran poeta Vicent Andrés Estellés, va assumir la 
veu del seu poble per acabar amb aquest sistema que ens explota cada dia i ho 
va fer amb una immensa dignitat fins els final dels seus dies. I com diu l’amic 
Òscar Simón, «com tremolarien els burgesos amb un, dos, tres, mil Marianos». 
Doncs aixó, el millor llegat del company Mariano és que cadascú de nosaltres 
arrepleguem el seu testimoni i continuem la seua, la nostra, lluita fins aconseguir 
una societat més justa i igualitària.  
 
Finalment, tornem a reiterar-vos el nostre suport i la nostra solidaritat en aquests 
moments tan dolorosos. 
 
País Valencià, 20 de febrer de 2020 
 
Vicent Maurí i Genovés 
En representació de la Intersindical Valenciana 
 
 
 
 
 

 

Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de 
Mariano 

 

 

Nuestro más sincero pésame y un abrazo fuerte a 
familiares y amigos y amigas 

 

 

 

Fuerte abrazo 

 

 

 

Pepe Caballero 

Nuestro más sincero pésame a la familia. Mariano humilde 
luchador incansable defensor de los más débiles allí donde 
allá lucha siempre estarás presente. Hasta siempre 
compañero. 

Óscar Reina 

Descanse en paz. Un fuerte abrazo familia 

 

 

 

Fuerte abrazo 

 

 

 

Que gran compañero. Un abrazo muy grande para los suyos 

 

 

 

 

Lucy Rodríguez 

“Para quienes cumplen bien con la obra de la vida la muerte no existe” José 
Martí 

Un abrazo amigo las y los compas y para su familia 


