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En les eleccions municipals del 2011, el partit d'extrema dreta Plataforma per
Catalunya (PxC), amb una forta ideologia racista i xenòfoba, va aconseguir un total
de 67 regidories a 39 municipis de Catalunya. Arreu del territori PxC ha aprofitat la
seva presencia als ajuntaments per intentar normalitzar el discurs de la por i fins i
tot l'odi cap a la població migrada.
En canvi a les eleccions municipals del passat 24 de Maig de 2015, PxC i altres
formacions amb ideologies similars (algunes escissions de la pròpia Plataforma)
van obtenir 35.800 vots menys que en els anteriors comicis. La dreta més extrema,
el feixisme i el racisme han vist reduïda la seva representació institucional
notablement: A dia d'avui PxC té 8 regidories a 5 municipis( el segon pitjor resultat
de la seva trajectòria: 5 al 2003, 17 al 2007).
Entre les causes de la davallada hi ha l'augment de participació electoral als
municipis on PxC tenia representació municipal. A llocs on la participació ha
disminuït o s'ha mantingut respecte al 2011, Plataforma per Catalunya, malgrat
perdre força, torna a obtenir regidories (Salt -2'32% 2 regidors, Mataró +0'61, 1
regidor).
Una altra causa de la davallada de les formacions feixistes és la lluita activa i la
oposició ferma a aquestes ideologies. Clarament destacable en aquest sentit és la
feina d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) que ha liderat la lluita
antifeixista amb campanyes informatives per desemmascarar PxC com
#NoVotisPxC i la “Declaració de candidatures contra el feixisme i la xenofòbia”.
Des del CNJC,






Celebrem la davallada de regidories feixistes.
Reafirmem que per combatre el feixisme i el racisme no n’hi ha prou amb
ignorar-lo, cal afrontar-lo unitàriament.
Felicitem UCFR i totes les entitats que han treballat en aquest sentit.
Reafirmem el nostre compromís amb UCFR i altres espais unitaris en la
lluita contra el racisme i la xenofòbia.
Tot i centrar-nos en PxC ja que tenen actualment representació als consistoris,
combatríem amb la mateixa contundència altres organitzacions d'extrema
dreta i racistes que volguessin tenir representants electes.
Proposta presentada per l’àmbit d’entitats polítiques del CNJC
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