
 

COMPTE VEÍ/NA, PxC ÉS UN PARTIT 

   FEIXISTA I MOLT PERILLÓS 
QUI SÓN PxC? 
Una plataforma creada per Josep Anglada i formada per 
petits grupúsculs ultradretans, a la qual s’hi van afegir 
persones independents, moltes de les quals han marxat 
en veure que l’extrema dreta prenia el control. 
Molts dels seus regidors tenen historials de violència i 
condemnes per agressió, començant pels seus líders: 

Josep Anglada, fundador i expresident de PxC. Va ser 
vicepresident provincial de Fuerza Nueva i mà dreta de  
Blas Piñar. Ha estat condemnat per agressió. 
Juan Gómez Montero, antic número 1 a Santa 
Coloma.  Afiliat a un partit feixista: 
- Condemnat per tres agressions a Santa 
Coloma en només dos anys 
- Membres del seu partit també van intimidar 
i agredir un fotògraf a la plaça de la Vila 
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QUIN MISSATGE TENEN? 
Aprofiten els problemes als barris i als pobles 
per fomentar l’odi entre veïns. Darrera d’un 
missatge simplista (fora els immigrants), amb molta 
demagògia i falses expectatives, es presenten com a 
salvadors del poble, amaguen la seva façana agressiva, 
violenta i perillosa, i afirmen ser més democràtics que 
ningú. 

S’aprofiten de la bona fe de la gent, que farts de la crisi 
busquen solucions on sigui, gent que mai no els hauria 
votat si coneguessin la realitat que amaga el seu discurs 
i les seves pràctiques. Allà on estan radicats, augmenta 
la crispació, la por i la inseguretat de tots els veïns. 
Si t’informes bé, veuràs qui són realment. 

Juan Gómez, 
sense 
comentaris 
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Això és Plataforma 
per Catalunya 
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Juan Gómez, agredint un 
    veí de Santa Coloma 

Juan Gómez, agredint un 
      veí a Santa Coloma 

QUÈ POT PASSAR SI ELS VOTO? 
En païssos on els partits feixistes s´han fet forts, la violència s’ha 
incrementat, fins i tot els assassinats, la convivència s’ha fet molt 
complicada i els problemes inicials que hi havia s’han multiplicat. 
Informa’t bé abans de secundar PxC o tindrem un problema més greu; 
la xacra del feixisme ens afecta a tots i totes com a societat, no 
deixem que creixi. 
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Feixisme mai més!!! Feixisme mai més!!! 


