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La guia de totes les mobilitzacions
del 21-D
Els CDR, Òmnium, l'ANC i la Comissió 21-D organitzen accions de resposta a la
reunió del consell de ministres a Barcelona

Manifestació dels CDR per fer complir el mandat de l'1-O. | Adrià Costa

Catalunya bull. Ja fa dies que la ciutadania té clar que el 21 de desembre serà una d'aquelles
dates per a recordar. La celebració del consell de ministres a Barcelona ha despertat una onada
d'indignació, tant pels darrers esdeveniments polítics amb la prèvia del judici
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169367/fiscalia/abona/tesi/violencia/enfocar/judici/1-o) i els
polítics en vaga de fam,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169496/expresidents/generalitat/parlament/demanen/presos/d
eixin/vaga/fam) com per la data escollida, tan sols un any després de les eleccions del 21 de
desembre, convocades per Mariano Rajoy a través de l'aplicació del 155. I ara, asseguren, ja no
hi ha marxa enrere.
Malgrat que part de l'executiu de Pedro Sánchez es reuneix este dijous al vespre de mutu acord
amb el de Quim Torra,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169454/generalitat/forca/cimera/governs/presidida/torra/sanch
ez) l'avinentesa final de la cimera de governs no ha aconseguit atiar el foc de les mobilitzacions,
que continuen, ara sí, molt més organitzades. L'epicentre serà Barcelona, amb un punt calent
davant de la Casa Llotja de Mar, on s'ha de celebrar el consell de ministres. En una entrevista a
NacióDigital, els CDR afirmaven que no descartaven "cap mena d'acció"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169216/cdr/expliquen/es/error/criminalitzar/qui/vagi/amb/cara/t
apada) . Per altra banda, els presos demanen una mobilització "cívica i pacífica".
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(https://www.naciodigital.cat/noticia/169507/presos/demanen/mobilitzacio/civica/pacifica/21-d)
El 21-D es preveu una gran manifestació a la tarda, protestes a les universitats, un acte polític a
l'Estació de França i una marxa "massiva" de cotxes que té per objectiu col·lapsar els carrers de la
capital. Més enllà de Barcelona, però, grups autònoms i els CDR apunten accions concretes arreu
del territori, sobretot en peatges i carreteres on es poden produir concentracions espontànies o
marxes lentes.
Tot amanit per l'amenaça policial que plana sobre el conjunt de les manifestacions. Quina serà
l'actuació dels Mossos d'Esquadral i la dels policies espanyols? Sánchez ja va avisar, davant la
incertesa que l'operatiu policial català no fos efectius, que enviaria 1.000 piolins
(http://www.naciodigital.cat/noticia/168916/sanchez/es/planteja/ara/enviar/1000/piolins/enlloc/400/
21-d) . I de fet, 750 policies antidisturbis pertanyents a 15 grups de la Unitat d'Intervenció Policial
(UIP) de la policia espanyola i altres 200 guàrdies civils del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) ja
han arribat a Catalunya en comissió de servei
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169461/1000/piolins/son/ja/cami/catalunya/21-d) .
Els Mossos, per la seua part, afronten el 21-D amb el repte de fer compatibles seguretat i drets,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169292/mossos/afronten/21d/repte/fer/compatibles/seguretat/drets) amb un desplegament d'uns 8.000 agents. No obstant
això, investigats per "inacció"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168767/fiscalia/investigara/mossos/no/reprimir/cdr/aquest/cap/
setmana) per part de la Fiscalia arran de la seua actuació durant els últims talls de carreteres dels
CDR, el seu paper el este divendres tornarà a estar ara al punt de mira. Estes són les
mobilitzacions confirmades:
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ELS CDR DESBORDARAN LA LLOTJA

Manifestació dels CDR al centre de Barcelona Foto: Adrià Costa

La crida a la mobilització dels Comitès de Defensa de la República (CDR) s'ha produït després de
setmanes de propostes ciutadanes d'aturada de país i talls de carreteres. Finalment, però, els
comitès han fet pública la seva proposta oficial, que es basa en una convocatòria per "desbordar"
la Llotja de Mar de Barcelona, on se celebrarà el consell de ministres. De fet, els Mossos van
desaconsellar aquest emplaçament pels problemes de mobilitat que podien produir-se i van instar
a buscar altres seus, com ara el Palauet Albéniz.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168921/mossos/van/desaconsellar/llotja/mar/seu/consell/minis
tres)
Per la seva part, els CDR han instat la ciutadania a concentrar-se allà per "tombar el règim" i han
recordat que "les barricades poden tallar un carrer, però obren el camí". A més, reclamen
"intel·ligència col·lectiva i organització", i demanen a tothom que estigui atent als canals oficials
per a possibles mobilitzacions o canvis en les previstes. En una entrevista a NacióDigital, els
CDR han afirmat també que no descarten "cap mena d'acció"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169216/cdr/expliquen/es/error/criminalitzar/qui/vagi/amb/cara/t
apada) , i malgrat que la convocatòria oficial és a a Llotja de Mar, demanen que la ciutadania
participi en el nombre màxim d'accions, ja que moltes d'elles no són contradictòries.
Més enllà de Barcelona, els canals vinculats als CDR també organitzen talls de carreteres,
retencions i obstacles en diversos punts de la xarxa viària. Les principals vies afectades es
concentren en l'àrea metropolitana, tot i que també es preveuen afectacions a l'Empordà, la
Catalunya Central, l'Ebre i Lleida.
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EL CONSELL "POPULAR" DE MINISTRES D'ÒMNIUM

Una imatge de Jordi Cuixart a la manifestació de la Diada Foto: Josep M. Montaner

La mobilització convocada per Òmnium Cultural s'aboca a convocar un consell "popular" de
ministres, (https://www.naciodigital.cat/noticia/168954/omnium/prepara/acte/politic/transversal/21d/respondre/moncloa) tal i com ells mateixos ho han definit. L'entitat dirigida per Jordi Cuixart
prepara un acte polític "transversal" per respondre a la Moncloa amb un missatge que eviti el
"parany" dels incidents. La seva proposta, que ja compta amb el suport d'una quinzena d'entitats
del sobiranisme civil, busca visualitzar el malestar amb l'Estat per la manca d'una proposta
concreta i l'empresonament dels líders independentistes.
La convocatòria és a les 11.00 del matí davant l'Estació de França.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169127/omnium/convoca/acte/21-d/davant/estacio/franca) La
cita no té cap vinculació amb l'acte convocat pels CDR i, segons afirmen, té una clara voluntat
d'instar a la mobilització pacífica i a la serenor. En una carta dirigida als socis d'Òmnium, Cuixart
demana als catalans que responguin "amb l'ambició insubornable" d'aquells qui se senten
"deslliurats de cap por". "Sabem que som davant un Estat que, amb violència policial i persecució
penal, rebutja la via democràtica al dret a l'autodeterminació", ha recordat.
L'acte d'Òmnium, remarquen des de l'organització, tindrà caràcter "polític, pacífic i transversal per
expressar el rebuig" al consell de ministres. En el "consell popular" hi participaran diverses
entitats que adoptaran distints rols. El Grup de Periodistes Ramon Barnils serà la contraposició a la
portaveu del govern espanyol; Unió de Pagesos, al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació;
representants del Front d'Alliberament Gai de Catalunya i el Moviment Feminista seran el mirall
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de la Vicepresidència, Relacions amb les Corts i Igualtat; la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica i els Escoltes Catalans, del Ministeri d'Educació i Formació Professional; SOS Racisme
del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social; l'Associació Catalana de Drets Civils, del
Ministeri de Justícia; l'Aliança contra la Pobresa Energètica, del Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social; Universitats per la República contraposarà el seu discurs al del Ministeri de
Ciència, Innovació i Universitats; Stop Mare Mortum, al d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació;
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya,
al del Ministeri de Cultura i Esports; Som Defensores al Ministeri d'Interior i l'activista per la pau,
Gabriela Serra, al Ministeri de Defensa.
Pirat's Sound Sistema, Ju i Ebri Knight posaran música a la reivindicació pacífica del Consell
Popular de Ministres.
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L'ANC COL·LAPSARÀ DE COTXES BARCELONA

Caravana de cotxes grocs a favor del «sí-sí» Foto: Arnau Urgell

La proposta de l'ANC passarà per col·lapsar de cotxes la ciutat de Barcelona.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168956/anc/convoca/marxa/massiva/vehicles/barcelona/21d?rlc=p1) Segons han informat a través de les xarxes socials, l'Assemblea aposta per convocar
una marxa "massiva" de vehicles que vagin arribant progressivament des de diversos punt del
país per dir "ben clar" que el govern espanyol "no és benvingut" a Catalunya. L'ANC, però, no ha
concretat quin ha de ser el punt i final del trajecte dels vehicles, ni si es preveu que aquests
paralitzin el trànsit o col·lapsin algun punt en contret de la ciutat. No obstant això, sí que s'han donat
consignes concretes als seus socis.
"Demanem anar amb cotxe a Barcelona. Sortir dels llocs a les 7.00 del matí per arribar a les 8.00",
afirmen a través de canals interns. A Barcelona s'organitzaran a través de 17 trams al voltant de
la Meridiana, gestionats per responsables de les territorials, que els dirigiran "en bucle per
diversos carrers". A les 11.00 del matí, conviden a participar al "consell popular" d'Òmnium, i entre
les 12.30 i les 14.30 hores a l'aturada de la Intersindical. A les 18.00 hores recorden que diversos
col·lectius han convocat una manifestació.
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LA VAGA DE 2 HORES DE LA INTERSINDICAL

Un participant en una mobilització independentista Foto: ACN

La Intersindical-CSC ha convocat una vaga general de dues hores
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168687/intersindical/convoca/vaga/general/dues/hores/al/21d) -entre les 12.30 hores i les 14.30 hores- i ha fet una crida als treballadors perquè s'hi sumin i
aturin la jornada laboral durant aquest temps.
El motiu que esgrimeix el sindicat és denunciar les mesures laborals i socials del govern
espanyol, com ara la reforma laboral de l'anterior govern del PP o les impugnacions de les lleis
socials aprovades pel Parlament durant la passada legislatura, així com les iniciatives
"insuficients i centralistes" impulsades des de l'executiu de Pedro Sánchez. La vaga, però,
coincideix amb la reunió del consell de ministres i permetrà als treballadors participar en les
mobilitzacions.
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LA COMISSIÓ 21-D CRIDA A MANIFESTAR-SE
La CUP i l'esquerra independentista criden a la mobilització
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168927/riera/veu/anna/gabriel/excellent/candidata/si/cup/acab
a/anant/europees) perquè el consell de ministres a Barcelona és una "provocació", un "acte
despòtic" i una "demostració de força innecessària". En aquest marc -i conjuntament amb altres
entitats- s'ha organitzat una manifestació a les 18.00 hores a Jardinets de Gràcia -abanderada per
la Comissió 21-D- que ha de ser la "tempesta perfecta del Règim del 78"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169431/comissi/21-d/crida/manifestarse/contra/tempesta/perfecta/gim/78) .
En una roda de premsa aquesta setmana, la Comissió 21-D, integrada per divuit col·lectius, ha
anunciat que la manifestació busca ser massiva i un camí de la "resistència pacífica" en defensa
dels drets civils i polítics, el dret a la protesta i els drets socials i laborals. Aquesta tindrà inici als
Jardinets de Gràcia i final a la confluència entre la Gran Via i el Passeig de Gràcia.
Els col·lectius convocants són l'ANC, Òmnium Cultural, Arran, el SEPC, la CUP, La Forja,
Endavant, IAC, Lluita Internacionalista, JERC, CDR, Constituents per la Ruptura, Poble Lliure,
Universitats per la República, ISC-CSC, ANGI, Embat i la Crida LGTBI. Els partits polítics
sobiranistes, però, encara no han confirmat l'assistència dels seus representants.

#21D (https://twitter.com/hashtag/21D?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) | CONSELL DE
MINISTRES
El proper 21 de desembre, aturem el Consell de Ministres a #Barcelona
(https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
El jovent organitzat plantarem cara!
?Atents a properes convocatòries!#ArmillesGrogues
(https://twitter.com/hashtag/ArmillesGrogues?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ???
pic.twitter.com/eBifhaCIdZ (https://t.co/eBifhaCIdZ)
? La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) 3 de desembre de 2018
(https://twitter.com/LaForja_Jovent/status/1069681808248320000?ref_src=twsrc%5Etfw)

http://www.aguaita.cat/noticia/13787/guia/totes/mobilitzacions/21-d
Pàgina 8 de 11

UNIVERSITATS ATURADES
Universitats per la República aposta per fer arribar la protesta pel consell de ministres a les
aules catalanes. Sota el lema "aturem les classes" s'ha demanat als estudiants que facin vaga.
"Buidem les aules per tornar a omplir els carrers", han recordat a través de les xarxes socials,
davant "l'amenaça de tornar a aplicar el 155", la manca de "respecte" al dret a l'autodeterminació i
els més de 2.000 investigats.
La proposta també ha estat secundada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC),
que ha fet una "crida a buidar les aules i organitzar-se als carrers de la mà dels CDR i la resta
d'organitzacions".
? El proper #21D (https://twitter.com/hashtag/21D?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) tombem el
règim!
Des del @SEPC_nacional (https://twitter.com/SEPC_nacional?ref_src=twsrc%5Etfw) fem una
crida a buidar les aules i organitzar-se als carrers de la mà dels @CDRCatOficial
(https://twitter.com/CDRCatOficial?ref_src=twsrc%5Etfw) i la resta d'organitzacions per aturar en
consell de ministres! pic.twitter.com/d3wkf7ivxw (https://t.co/d3wkf7ivxw)
? SEPC (@SEPC_nacional) 13 de desembre de 2018
(https://twitter.com/SEPC_nacional/status/1073189109513023490?ref_src=twsrc%5Etfw)
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ACCIONS RÀPIDES DELS GAAR
Els nous Grups Autònoms d'Accions Ràpides (GAAR) preparen accions el proper 21 de desembre
contra la policia i per boicotejar els transports, el sector energètic i les comunicacions. Les
accions que plantegen són curtes, amb l'objectiu de paralitzar els grans eixos de comunicació de
Catalunya amb l'Estat i amb França, incloent carreteres i vies de tren, metro i tramvia.
També contemplen les zones industrials i les comunicacions per cablejat. "Les accions dels
GAAR són complementàries a les de la resta de col·lectius que lluiten i defensen la república. Les
nostres accions no són violentes i en cap cas hi ha la intenció d'actuar contra la integritat física de
ningú", remarquen.
Seran accions amb material de fàcil col·locació i transport, en les proximitats de la població on s'hagi
configurat cada GAAR. Això significa, continuen, que no han d'implicar grans desplaçaments, sinó
que caldrà adaptar les accions al que es pugui fer en la proximitat i evitant la utilització de vehicles
matriculats.
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ELS TAXIS SE SUMEN A LA MOBILITZACIÓ

Un taxi al centre de Barcelona Foto: Adrià Costa

L'Agrupació de Taxi Companys també es mobilitzarà el pròxim 21 de desembre a Barcelona,
aquesta vegada, contra la moratòria per als conductors amb llicència VTC perquè s'adaptin a les
normatives de les comunitats fins arribar a la ràtio 1/30, tal com estableix el reial decret aprovat pel
consell de ministres el passat 28 de setembre i convalidat pel Congrés fa unes setmanes.
Concretament, volen mobilitzar-se a plaça del Taxi i al Passeig de Gràcia entre Gran Via i Plaça
Catalunya.
Els taxistes critiquen que no es posi "cap impediment perquè entrin totes les VTC sol·licitades" i,
per això fan una crida al sector per "posar de manifest el descontent" mitjançant una concentració
"pacífica" i una assemblea per explicar els motius de la protesta i les "accions a seguir".
L'associació també avisa que "el malestar del sector va cada dia en augment". "Veiem com ens
van arraconant, engolint i la situació comença a ser insuportable. Creiem que és el moment de fer
arribar totes les administracions que el taxi no està ni dormit ni vençut", han afegit.
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