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COMUNICAT DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS 
CIUTADANES DEL 21 DESEMBRE 2018 : 

 

En l’actual situació política, caracteritzada per la manipulació mediàtica, la repressió 
policial i judicial per part de l’estat espanyol, s’ha creat una situació d’excepció en què 
s’estan vulnerant els drets humans, socials i polítics de la ciutadania. Aquesta situació, 
auspiciada pels poders fàctics relacionats amb el franquisme, i atiats per una 
ultradreta que mai no ha marxat de les institucions espanyoles ha generat una 
sensació de malestar general entre la societat catalana. 

L’existència de presos polítics, exiliats, víctimes de persecucions polítiques des 
d’instàncies judicials, s’ha vist agreujat per la vaga de fam de Jordi Sánchez, Jordi 
Turull, Joaquim Forn i Josep  Rull. La indiferència dels poders de l’estat agreugen 
encara més un clima polític convuls, en què determinats mitjans i grups polítics es 
dediquen a criminalitzar la legítima protesta contra el que molts consideren 
una mostra d’imperdonable inhumanitat. Per acabar-ho d’adobar, el proper 
divendres, 21 de desembre, el Consell de ministres espanyol té decidit celebrar la seva 
sessió a Barcelona, just un any després que el bloc del 155 fou clarament derrotat, i en 
un moment en què hi ha risc per a la vida de quatrepresos polítics. 

És per això que la IAC, sempre al costat de la justícia social, les llibertats 
polítiques, les institucions catalanes, els valors expressats a la Declaració 
dels Drets Humans  i la decència moral ofereix ple suport a les 
mobilitzacions cíviques, socials i pacífiques que puguin esdevenir-se en 
aquestes jornades, i demanen estendre-les arreu del país. 

Rebutgem absolutament tot intent de criminalitzar la protesta i la 
dissidència que està intentant fer l’entramat polític i mediàtic d’una 
monarquia en descomposició. Demanem que la ciutadania es pugui 
expressar, sempre, en llibertat. 

CONVOCATÒRIES 
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Barcelona: 

18:00 - Manifestació, jardinets de Gràcia 
(Diagonal/Passeig de Gràcia)  

 

 

 

Girona: 
12:30 - Concentració, Subdelegació del 
govern (avinguda 20 de juny, 2) 
18:00 - Manifestació, Subdelegació del 

govern (avinguda 20 de juny, 2) 

 

 

Lleida: 

11:00 - Aturada 15′ als llocs de treball 
19:00 - Concentració, Subdelegació del 
govern (plaça de la Pau, 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 21 de desembre de 2018   


