
A les eleccions autonòmiques…

La campanya per a les eleccions autonòmi-
ques ja es preveu impregnada de racisme, 
i fins i tot de feixisme. 

S’hi presenten diverses candidatures ober-
tament feixistes, que són totalment marginals. 
Més preocupant és Plataforma per Catalunya, un 
partit d’extrema dreta que diu tenir possibilitats 
d’entrar al parlament. No ens podem quedar 
indiferents davant aquesta amenaça a la nostra 
convivència.

És tristament conegut que, durant la crisi dels 
anys 30, els feixistes van fer servir les mentides 
populistes i el racisme per pujar al poder. El camí 
va portar a Auschwitz i a les llargues dècades del 
franquisme.

Avui, arreu d’Europa, creixen grups feixistes 
amb promeses populistes i racisme, ja no prin-
cipalment contra els jueus, sinó contra els mu-
sulmans, a més dels col·lectius ja habitualment 
assetjats.

Plataforma per Catalunya (PxC), la versió bon-
sai del Front Nacional de Le Pen, la lidera Josep 
Anglada. Aquest personatge té un llarg historial 
feixista, a més d’una condemna per agressions.

Per molt que es camufli, PxC és un partit 
d’extrema dreta. Evidentment, molta gent que 
els dóna suport ho fa per altres motius. Però els 
enganyen. 

És clar que tenim problemes als nostres barris, 
però els partits feixistes no ofereixen cap solució. 
Només presenten bocs expiatoris per desviar la 
nostra atenció i dividir-nos. No volen millorar 
la nostra vida, sinó arribar al poder. El final 
d’aquesta pel·lícula ja el vam veure amb Hitler i 
Franco.

Per això és tan vergonyós i inacceptable que 
altres partits facin el joc a PxC. El pitjor exemple 
(que no l’únic) és el PP de Badalona, que fa 

discursos indistingibles dels d’Anglada. Pensen 
que així rapinyaran més vots, tant dels partits que 
no presenten arguments racistes com de PxC. En 
realitat, normalitzen les idees feixistes i racistes. 
Aquesta lògica ha portat Sarkozy a dur a terme la 
neteja ètnica a França. Hem de preguntar-nos si 
l’Alícia Sánchez Camacho hauria respost a l’auge 
de Hitler amb crits demanant més mà dura contra 
els jueus? El que fa el PP ara és precisament això.

En aquestes eleccions autonòmiques, ens 
juguem molt. Un partit feixista pretén entrar al 
parlament català, i altres partits s’apunten a una 
subhasta racista encara més intensa. Ho perme-
trem?

O lluitarem per aturar l’auge del racisme i 
expulsar el feixisme de la nostra societat? Amb 
aquest últim objectiu, s’ha creat la nova campa-
nya Unitat contra el feixisme i el racisme. 

S’hi estan sumant persones i entitats molt 
diverses d’arreu de Catalunya, per combatre 
l’extrema dreta i el feixisme, i per defensar la 
convivència i el respecte mutu en una societat 
lliure i plural. 

Uneix-t’hi i participa a les nostres activitats!

Unitat contra el feixisme i el racisme: Aturem Plataforma per Catalunya és un nou 
moviment impulsat per activistes, entitats i organitzacions socials de tota mena per combatre 
l’extrema dreta i l’augment del racisme. Per a més informació i per signar la crida: http://
unitatcontraelfeixisme.org · http://www.facebook.com/unitatcfr · info@unitatcontraelfeixisme.org · 
Suport econòmic a Unitat contra feixisme: 3025 0001 14 1433439761

Unitat contra el 
feixisme i el racisme
Per la convivència en la diversitat
Dissabte 20 de novembre, 17h,  
Plaça Universitat, Barcelona

Hi haurà altres activitats al llarg de les properes  z
setmanes. Per a més detalls, consulteu el web: 
http://unitatcontraelfeixisme.org.

Manifestació

Ni feixisme  
ni racisme!


