
Ens preocupa l’augment de les 
idees racistes i de l’extrema dreta 
a Europa, a l’Estat espanyol i a 
Catalunya. Amb el rerefons de la 
crisi, els grups feixistes aprofiten 
la desesperació de la gent per 
vendre falses “solucions”, basa-
des en la xenofòbia i en la por.

Gran part de l’extrema dreta euro-
pea —el Front National de Le Pen a 
França, i partits semblants a Flandes, 
Països Baixos, etc.,— evita deixar-se 
veure amb uniformes i en marxes mi-
litars. Prefereixen anar amb trajo i dir 
que són demòcrates respectables, però 
les seves accions i declaracions deixen 
clar que són organitzacions feixistes.

Malgrat les diferències entre la situ-
ació actual i la dels anys trenta, tenim 
prou motius per fer tot el possible 
perquè no es repeteixin les terribles 
experiències d’aquella època.

A l’Estat espanyol i a Catalunya 
l’extrema dreta pren diferents formes, 
des de les restes del franquisme fins a 
nous grups inspirats en els nazis.

A Catalunya —on el racisme, espe-
cialment contra la gent musulmana, 
ja és preocupant— la “Plataforma 
per Catalunya” (PxC) representa una 
amenaça molt greu per a la nostra 
convivència. Josep Anglada, líder de 
PxC, té una reconeguda trajectòria 
franquista, i ha explicat davant d’una 
càmera oculta l’estratègia enganyosa 
del seu partit: “Crec que en aquests 
moments ni a Vic ni a Catalunya ens 

interessa relacionar-nos amb tot allò 
que sigui el franquisme, la bandera 
espanyola, l’àliga, que jo porto al cor, 
però políticament no ens interessa.”

El creixement electoral d’un grup 
com aquest fa augmentar els atacs 
racistes al carrer i fomenta el discurs 
racista tant al conjunt de l’espai polític 
com al carrer. La nostra societat ja 
pateix la xenofòbia; la pujada de 
PxC agreuja la malaltia. Ja podem 
veure com la seva presència municipal 
—aconseguida amb mentides— ha 
tingut efectes nocius a les localitats 
afectades. No volem que la mateixa 
dinàmica s’estengui mitjançant les 
properes eleccions autonòmiques i 
municipals.

Cal un moviment contra el ra-
cisme i l’extrema dreta inspirat en 
la mobilització contra la guerra de 
l’Iraq. Malgrat les diferències, aquella 
mobilització ens mostra que forces 
molt diverses poden treballar plegades 
entorn d’uns punts bàsics compartits. 
Avui necessitem una gran mobilització 
popular, capaç de connectar amb el 
moviment veïnal i sindical, amb el fort 

teixit associatiu del país, per convocar 
àmplies protestes i actes populars, i 
també per difondre massivament els 
arguments contra el feixisme i el ra-
cisme, arreu de Catalunya. Hem de fer 
valer el fet que som majoria la gent que 
rebutgem els feixistes i les seves idees.

En Franco ja va pretendre destruir 
aquest país una vegada. No deixarem 
que els seus seguidors actuals —dis-
fressats darrera del nom “Plataforma 
per Catalunya”— ho tornin a intentar.

Per tot això declarem el nostre 
compromís a treballar per la creació 
d’un moviment ampli, plural i unitari, 
de mobilització, per aturar els feixis-
tes del nostre temps i les idees racistes 
que difonen.

Cap espai públic per a la Plataforma 
per Catalunya ni per a cap grup 
feixista!

No deixem que fomentin el seu odi 
pels nostres carrers i els nostres barris!

No deixem que aprofitin les 
eleccions per impulsar la xenofòbia!

Unim-nos contra el feixisme!
Franquisme mai més!
No passaran!

Unitat contra el feixisme
i el racisme: aturem Plataforma per Catalunya

Entitats adherides fins al 19 
d’octubre
AEP-Associació d’Estudiants Progressistes 
• Alternativa Baix Gaià • Amical de 
Mauthausen i altres camps • antifeixistes.org 
• Asociación Nuevos Colectivos • Assemblea 
d’okupes de Korneyà • Assemblea de Joves 
de Gramenet de Besòs (AJGB), Santa Coloma 
de Gramenet • Associació “Sense fronteres”, 
Cornellà de Llobregat • Associació Altraitalia 
– Barcelona • Associació Catalunya Plural, 
Vic • Associació Cultura, Pau i Solidaritat 
Haydée Santamaría, Vic • Associació Cultural 
Ateneu Vilanoví (Vilanova i la Geltrú) • 
Associació Cultural La Fornal, Vilafranca 
del Penedès • Associació d’Amistat amb el 
Poble de Guatemala • Associació de Gent 
Gran de Mar (pescadors jubilats de la Casa 
del Mar de Vilanova i la Geltrú) • Associació 
de Veïns i Veïnes del Poblenou • Associació 
Els Verds Esquerra Ecologista • Associació 
Espais Humans • Associació Intercultural 
Samba Kubally • Associació Sabadell per la 
República • Associació Social i cultural de la 
Índia, Vic • Associació Una mà al Senegal, 
Vic • Ateneu Moli d’en Ral de Caldes de 
Montbui • Ateneu Popular 9 Barris • Ateneu 
Popular de les Corts • Ateneu Popular l’Arboç 

d’Arbúcies • BOCA ràdio (ràdio associativa 
i comunitària del Carmel, Barcelona) • 
Casal d’Amistat Català-Cubà De Barcelona 
• Casal Independentista Manel Viusà de 
Vic • Casals de Joves de Catalunya • Cau de 
Llunes (Assemblea Feminista Revolucionària 
de Tarragona) • CGT de Catalunya • CJC 
– Joventut Comunista de Catalunya • Col.
lectiu a les Trinxeres • Col.legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 
• Colectivo Maloka Colombia • Comissió 
Puigverd decideix • Comunitat Palestina de 
Catalunya • Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) • 
Consell Nacional de Joventut de Catalunya 
• Coordinadora Antifeixista Osona • 
Coordinadora d’Assemblees de Joves 
de l’Esquerra Independentista (CAJEI) 
• CUP Barcelona • CUP de Vilanova i la 
Geltrú • Elx Antifeixista • En lluita • Entitat 
cultural i esportiva Ger, Ribes (Garraf) • 
Esquerra Independentista Revolucionària 
d’Acció (EIRA) • Estudiants En lluita • 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Badalona • Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona – Favb • Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
• Fundació AKWABA • Fundació Andreu 
Nin • Grup de recerca emigra de la UAB 

• Intersindical Alternativa de Catalunya 
• Intersindical-CSC • Joventut Socialista 
de Catalunya (JSC) • Joves Comunistes 
• Joves d’Esquerra Nacionalista-Partit 
Socialista de Mallorca (JEN-PSM de 
Mallorca) • Joves d’Esquerra Verda • Junta 
Islàmica Catalana • Kamilosetas Muskaria, 
distribuïdora llibertària • L’Espai Jove de la 
Intersindical-CSC • La Gaianada – Col.lectiu 
Independentista del Baix Gaià • Llibertat.cat 
• Lluita Internacionalista • Lo sbarco • Marxa 
Mundial de Dones de Catalunya • Maulets • 
Moviment Contra la Intolerància • Moviment 
Laic i Progressista • Obrim els ulls – Ripollès 
solidari • Observatori de drets econòmics, 
socials i culturals – DESC • Partit dels i les 
Comunistes de Catalunya • Partit Obrer 
Revolucionari (POR) • Plataforma Horta-
Carmel-Guinardó: un altre món és possible 
• Plataforma No a la MAT • Plataforma 
Q’atary Perú -Barcelona • Pobles Germans 
a Catalunya • Revolta Global-Esquerra 
Anticapitalista • Sinistra Ecologia Libertà, 
Barcelona • Socialisme 21 de Catalunya 
• Sodepau • SOS Racisme-Catalunya • 
Unitat Municipal 9, Sant Pere de Ribes • 
USTEC-STEs • Xarxa 9 Barris Acull • Xarxa 
d’Enllaç amb Palestina •   >Llista completa 
d’adhesions a la web.

Adheriu-vos!
Per adherir-vos, envieu un correu electrònic a: info@unitatcontraelfeixisme.org, 
citant el nom de l’entitat, a més d’una persona i un telèfon de contacte. Per afegir-t’hi a 
títol individual, envia a la mateixa adreça un missatge amb el teu nom i una descripció 
(professió, entitat…). Per a més informació: 
www.unitatcontraelfeixisme.org · www.facebook.com/unitatcontraelfeixisme


