
MOCIÓ 27G FEM FRONT AL FEIXISME: NI RACISME, NI MASCLISME, NI LGTBIQ-FÒBIA

El 27 de gener de 1939, les tropes franquistes van entrar a Gramenet del Besòs gairebé 3
anys després de l’alçament militar contra el govern legítim de la II República i posant
pràcticament punt final a la Guerra Civil. El franquisme, instaurat des de llavors, va
suposar l’intent d’extermini contra qualsevol idea de progrés, recolzada i impulsada per la
dreta espanyola, i que va tenir com a conseqüència una dictadura feixista que durant
quaranta anys va reprimir, empresonar, afusellar, prohibir o castigar qualsevol idea aliena
al que representava l’ideari del nacionalcatolicisme. Les xifres de la repressió ens diuen
que, només a Catalunya entre el 1939 i el 1980, es van obrir 81.966 processos polítics
que van afectar més de 78.000 persones, de les quals 3.358 van ser executades segons
dades de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Molts anys després, el 27 de gener de 2001, un grup feixista va convocar una
concentració a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet per rememorar l’entrada
de les tropes feixistes, una concentració que va ser contestada per la ciutadania
colomenca amb una manifestació massiva.

Avui dia, veiem com a escala internacional s’està produint un auge global dels idearis
feixistes i de l’extrema dreta degut a la seva organització de caràcter internacional.
Aquesta organització internacional té gran influència en els poders mediàtics, econòmics,
polítics i judicials guanyant influència i poder a molts països i fins i tot arribar a
governar-ne d’altres com Hongria, Polònia o el darrer exemple d’Itàlia amb la victòria de la
neofeixista Giorgia Meloni. Això significa un retrocés en els drets socials i civils, amb les
conseqüències del que van significar el trumpisme als USA, o el bolsonarisme al Brasil. La
reacció popular i la presa de consciència que suposaven contra els drets col·lectius,
aquests últims han estat tombats a les eleccions dels seus respectius països malgrat que
els seus idearis continuen polaritzant les seves societats.

Davant la internacional feixista cal respondre amb la solidaritat internacionalista si no
volem que accions reaccionàries amb intents de cops d'estat com al Perú o, com el del
passat 8 de gener al Brasil, es puguin estendre i repetir-se en altres països. Hem de
mostrar tota la nostra solidaritat internacionalista i donar suport a totes les mobilitzacions
contra aquest intent colpista i feixista al Brasil #NãoPassarão.

A l’Estat espanyol i a Catalunya no estem lliures d’aquest problema global. Tant al
Congrés espanyol com en el Parlament de Catalunya han incrementat la seva influència i
representació. Aquests representen una amenaça real d’una extrema dreta cada vegada
més poderosa que compta amb múltiples aliats, com ara son els sindicats policials, els
poders judicials, l’oficialitat de l’exèrcit, mitjans de comunicació, etc. per falsejar la realitat i
llançar el seu missatge d’odi, xenofòbia, masclisme, supremacisme i classisme. Ens



alarma com el suport d’aquestes idees i formacions polítiques creix entre diversos
segments de la població.

Un dels principals bocs expiatoris de l'ideari feixista a Espanya són les persones
migrades, però també el moviment feminista, LGTBIQ+ i l’independentisme. Especifiquen
aquesta raó perquè tot el seu odi va contra els més vulnerables acusant-los de tots els
mals socials amb falsos raonaments. Un dels principals és el que vincula migració amb
delinqüència. Les batudes per perfils ètnics que realitzen els cossos policials, i que ens
consten que també es realitzen en els metros i carrers de la nostra ciutat, s'han d'acabar.
Per aquests motius cal exigir el tancament dels CIEs (Centres d'Internament d'Estrangers)
i la derogació de la llei d'estrangeria. Només amb aquestes dues mesures podrem posar fi
als abusos que es produeixen sobre la població migrada que han de viure en situació
irregular i amb els seus drets fonamentals vulnerats.

En els darrers temps estem veient com les violències masclistes s’han visibilitzat més, fruit
de la conscienciació social que ha dut a terme la lluita del moviment feminista. Però
aquest es veu sotmès als atacs més ferotges per part de l’extrema dreta, que van des de
la negació de les violències masclistes al masclisme institucional. En el darrer any 2022,
l’any 2022 van morir assassinades 99 dones, víctimes de les violències masclistes. L’inici
d’any tampoc ens porta les millors notícies i en tan sols 48 hores van ser assassinades 4
dones. La massacre contra les dones continua, hi ha homes que encara pensen que les
dones són una possessió i que poden fer amb elles el que vulguin. Ens cal més
feminisme, més educació i menys heteropatriarcat als carrers i mitjans de comunicació.

El col·lectiu LGBTBIQA+ és dels més afectats pels atacs de l'extrema dreta. Aquesta fa de
la LGBTBIQA+fòbia un tret característic de la seva ideologia reaccionària. Per això les
antifeixistes hem d'estar al costat del col·lectiu i denunciar totes les agressions que
pateixen, enguany a Catalunya se n'han produït 17 segons l'Observatori contra
l'homofòbia.

També cal estar alerta per la regressió en drets cívics que suposa la no derogació de la
Llei Mordassa per part del govern de l'Estat, incomplint el pacte de govern, estar en alerta
per tal que l’eliminació del delicte de sedició, no signifiqui la criminalització de la protesta
mitjançant la incorporació de nous delictes de desordres públics agreujats i fer una forta
oposició a la proposta de llei Desocupa del PSOE que permetria que els jutges puguin
manar el desallotjament en el termini màxim de 48 hores. Aquesta proposta està feta al
servei dels bancs i grans tenidors amb interessos econòmics en el sector immobiliari i
criminalitza les famílies més vulnerables que han d'ocupar un habitatge buit.

A Santa Coloma de Gramenet no podem tornar a permetre que els feixistes i els seus
deixebles tornin a tenir presència ni als nostres carrers ni a les institucions, ja que els



grups d’extrema dreta no representen a una ciutat treballadora, combativa i diversa com la
nostra. A Gramenet, no passareu!!

Per tot això, cal autoorganitzar una resposta col·lectiva en clau Antifeixista.

Fem front al feixisme: Ni racisme, ni masclisme, ni LGTBIQ-fòbia

Visca Gramenet Antifeixista!

Per tot plegat, la Comissió Antifeixista 27 de Gener reclama al Ple Municipal de Santa
Coloma de Gramenet:

1. Refermar el compromís de Santa Coloma de Gramenet en la lluita contra el feixisme, el
racisme, el masclisme i LGBTBIQA+fòbia i en favor de la convivència en la diversitat.

2. Que les entitats i l’Ajuntament continuïn promovent actes en favor de la memòria
històrica antifeixista de la nostra ciutat i defensi els valors de la democràcia, la justícia
universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural,
religiosa, de gènere i d’orientació sexual.

3. Estudiar jurídicament la fórmula per denegar l’ús d’espais, com els equipaments públics
i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial,
ètnica, cultural, de gènere, d’orientació sexual o política, denegant el permís a entitats que
facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el genocidi o el racisme, o facin mostres d’odi
als qui no pensen de la mateixa manera.

4. Netejar de la via pública, com més aviat millor, la propaganda d'activitats que incitin a la
discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere, d’orientació sexual o política, o de
qualsevol altre tipus, evitant que a la ciutat es trobin pintades, cartells, adhesius o fullets
publicitaris discriminatoris.

5. Exigim què es previngui i s’actui en la identificació dels col·lectius o individus que
exhibeixin simbologia feixista o franquista a l'espai públic o que facin activitats o
propaganda d'activitats que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere,
d’orientació sexual o ideològica.

6. La condemna formal de tots els actes públics i les declaracions que facin apologia del
racisme, la xenofòbia, els genocidis o la discriminació contra els drets humans.



7. Denunciem públicament qualsevol agressió feixista, racista, masclista o
LGBTBIQA+fòbia que es produeixi a la ciutat, doni suport a les persones agredides, faciliti
els mitjans que tingui a l’abast per reparar els danys físics i morals causats a la persona
agredida, i es personi com a acusació popular. Donar suport a les persones encausades
en defensa de l’antifeixisme a Santa Coloma de Gramenet

8. Sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació de la Llei Mordassa.

9. Instar al Govern de l’Estat a derogar la Llei d’estrangeria i exigir el tancament del CIEs.
Així com depurar dels cossos policials les pràctiques de les batudes per perfils ètnics que
realitzen els cossos policials

10. Exigir al PSC-PSOE la modificació que proposa la PAH de la Lecrim per tal que no
afecti la mesura proposada a famílies vulnerables sense alternativa habitacional que viuen
en pisos de grans tenidors

11. Modificiar l’articulat dels desordres públics agreujats per tal que aquest no serveixi per
criminalitzar la protesta.

10. Exigim al govern de l’Estat que continuï amb l’impuls i el desenvolupament i destini
una major dotació pressupostària a la Llei de Memòria Històrica i la reparació de les
víctimes del franquisme.

11. Dignificar, per tal d’oferir més visibilitat als espais dedicats a la Memòria Històrica de la
ciutat, com ara el d'homenatge a José Berruezo, i agilitzar els tràmits per complir amb
l’acord de destinar una plaça pública a Celestí Boada. Que es creï un espai digne
d'homenatge a totes les víctimes i persones represaliades de la nostra ciutat pel feixisme
durant la Guerra Civil, la dictadura i el feixisme a Europa.


