
¡¡COMPTE VEÍ/VEÏNA, PXC ÉS UN PARTIT 
FEIXISTA I MOLT PERILLÓS!!

Ens dirigim als veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet per donar a conèixer la realitat de 
Plataforma per Catalunya (PxC), un partit feixista, racista, corrupte, violent i mentider. 
Un partit que va aparèixer un mes abans de les eleccions municipals i que la majoria dels seus 
membres ni tan sols viuen a la nostra ciutat.

QUI SÓN PxC? Una plataforma creada per Josep Anglada, exdirigent de Fuerza Nueva, i formada 
per grupuscles d’ultradreta. Molts dels seus regidors tenen historials de violència i condemnes per 
agressions, començant pels seus líders. Juan Gómez Montero, número 1 del partit a Santa 
Coloma, ha estat condemnat per tres agressions a la nostra ciutat en només dos anys.

QUÈ POT PASSAR SI ELS VOTO? Aprofiten els problemes als barris i pobles per fomentar l’odi 
entre veïns. Amb un missatge simplista (“fora immigrants”), amb molta demagògia i falses expecta-
tives, s’aprofiten de la bona fe de la gent, que davant la crisi busca solucions on sigui, gent que mai 
els hagués votat si conegués la realitat que amaga el seu discurs i actuacions.

Allà on han arrelat, augmenta la crispació, violència, assassinats, la convivència és més complicada 
i els problemes s’han multiplicat. Informa’t bé abans de donar suport a aquests feixistes de PxC, 
perquè si no tindrem un problema més greu.

Santa Coloma de Gramenet s’ha caracteritzat per ser una ciutat d’acollida. La xacra del feixisme 
ens afecta a tots/es com a societat. Per això és necessari donar una resposta àmplia, unitària i 
contundent. És responsabilitat de tots/es aturar el feixisme, a la nostra ciutat i a qualsevol altre lloc. 
Hem de parlar amb els nostres veïns, amics, per explicar-los el que realment representa aquesta 
gent. Els/les colomencs/ques hem demostrat moltes vegades que no ens valen lamentacions, cal 
sortir al carrer per fer fora PxC de la nostra ciutat i de l’Ajuntament.

¡¡Feixisme
mai més!!

A la imatge, el regidor Juan Gómez
aixecant el braç i rodejat de símbols nazis


