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1er comunicat 

Són moltes les veus que s’escolten demanant una vaga general i una 
aturada de país. Ha arribat el moment i per això ens organitzem i aturem 
el país de cap a peus. 

El poble català fa un pas endavant i convoca a totes les persones 
independentistes a unir-se als Grups Autònoms d’Accions Ràpides (GAAR). 

Vam votar independència, no autonomia. 

Fa ara tres mesos que hem llençat aquest projecte, els GAAR, cada un 
d’aquests grups està format per gent que es coneix, d’una mateixa 
població, per fer accions i assolir l’aturada del territori. 

La nostra organització està pensada per no haver de rebre ordres, ni 
directius de ningú, de manera que si un grup cau, els altres seguiran 
efectuant les seves accions de manera independent. 

Ens afegim a l’iniciativa de « La Gran Aturada » del pròxim 21 de 
desembre i per tant, les nostres accions començaran aquell mateix dia i 
només cessaran el dia que la República Catalana sigui proclamada. 

Durem a terme accions curtes i el nostre principal objectiu és tant la  
paralització dels grans eixos de comunicació de Catalunya amb els països 
veïns (França i Espanya) com el boicot i el sabotatge, ens centrarem en: 
. els turismes i carreteres; 
. les vies de tren, metro i tram; 
. les zones industrials; 
. les forces de l’ordre; 
. les comunicacions per cablejat. 

Un GAAR es pot crear de forma independent, no depèn de cap organització. 
Una persona sola pot formar un GAAR. 
Cada grup ha de poder ser autònom i autoorganitzat. 

Les accions del GAAR són complementàries a les de la resta de col·lectius 
que lluiten i defensen la República. 

T’invitem, tu, Segador, a unir-te a la nostra causa, a lluitar pel que 
ens vam trencar la cara fa ara més d’un any, amb una lluita que ha de ser 
constant, eficaç i que mai tindrà com a objectiu la violència contra 
persones físiques o béns privats. T’hi apuntes?
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