
CONTRA EL FEIXISME I L’ESGLÉSIA COLPISTA,  
NI UN PAS ENRERE! 

 
Tarragona ha estat triada per a acollir la "beatificación de los mártires del S.XX en 
España", religiosos, la majoria dels quals, van ser assassinats durant la guerra civil 
espanyola. Considerem que cal rebutjar aquest acte de beatificació massiva perquè: 
 

� Atempta contra la dignitat de tots aquells i aquelles que lluitaren per la defensa 
de les llibertats col· lectives i nacionals combatent el feixisme, i és una mostra 
de la desigualtat existent entre el valor d'uns morts i el d'uns altres. A més, és un 
acte que no només oblida totes persones assassinades per la dictadura feixista 
franquista, sinó que està organitzat per la mateixa església que va donar suport 
explícit al cop d’estat del 36.  

 
� No és casualitat que se celebri a Tarragona, i el mateix cap de setmana en què 

també se celebra la Diada de Hispanidad. És evident que la tria està relacionada 
amb la situació política actual, i el creixement del sentiment sobiranista a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya. L’acte, per tant, és una excusa per a 
l’enaltiment de l’espanyolisme. 

 
� Vol ser una demostració de força de la Conferencia Episcopal Española, en un 

moment en què l’església ha impulsat una ofensiva brutal contra les dones i les 
persones homosexuals, atemptant contra els seus drets fonamentals per a decidir 
sobre els seus propis cossos i la seva sexualitat.  

 
� Denunciem l'important paper que té l'església catòlica en temps de crisi, 

esforçant-se per a apaivagar les revoltes socials mitjançant la caritat, que només 
és falsa solidaritat per a mantenir l’estatus quo del poder i la riquesa.  

 
� Volem acabar amb els privilegis de l'església no només a aquesta ciutat (on per 

exemple està exempta de pagar IBI), sinó arreu i, de la mateixa manera que 
reivindiquem l'expropiació de la riquesa regalada als bancs, després d’haver 
estat robada al poble, també reivindiquem l'expropiació de la riquesa en mans 
d'aquesta institució en forma d'habitatges, centres sanitaris, centres educatius, 
etc.  

 
� Gràcies a l'Ajuntament de Tarragona, aquest acte omplirà les nostres comarques 

i la nostra ciutat de feixistes.  

Per tot plegat, participa dels actes de protesta omplint el teu balcó de banderes i 
missatges de rebuig i assisteix a la MANIFESTACIÓ de rebuig, el dissabte 12 
d’OCTUBRE, a les 18h, a l’ESTÀTUA DELS DESPULLATS (Rambla 
Nova, Tarragona)  
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