Manifest Antifeixista Sant Just Desvern
El següent manifest sorgeix del consens entre diverses organitzacions polítiques i entitats
del nostre poble per tal de donar resposta a les continuades agressions feixistes que s'estan
produint a Sant Just.
En els darrers anys, diferents col·lectius i persones s'han vist afectades
problemàtica:

per aquesta

Inicialment, va aparèixer simbologia i expressions nazis i franquistes als carrers de Sant
Just, i diferents organitzacions independentistes es van convertir en objectiu d'atacs
feixistes, patint llançaments d'ous als seus actes.
Després de l'1-O, la problemàtica va escalar amb la impunitat i carta blanca de “l’a por ellos"
i, en aquesta dinàmica, es produïren diferents agressions: Amenaces a la gent que
encartellava en solidaritat amb els presos polítics, llançament de pedres i assenyalament de
cases amb simbologia independentista, atacs reiterats al cau on fins i tot van intentar entrar,
etc.
La passada nit de cap d'any, durant la festa de la revetlla a la Bonaigua, un jove del poble
va ser atacat per l'esquena al crit de "independentista de mierda". L'agressor el va tirar a
terra mentre l’escanyava pel coll. Aquella mateixa nit una altra persona va rebre les
següents amenaces per part del mateix: “sabemos qué partido votas”, “sabemos en qué
grupos de telegram estás”. No hi va haver cap actuació policial ni de seguretat malgrat el
què succeïa.
La manca d'una resposta contundent del consistori i de l’alcalde, aliè a la problemàtica i
cometent el greu error d'atribuir aquests atacs a "baralles entre joves", ha derivat en una
situació d'impunitat on aquest grupuscle de feixistes es dedica a anar de "cacera" a les
festes del nostre poble cometent múltiples agressions físiques per motius ideològics.
Els agressors feixistes són un conjunt de joves que pertanyen a diferents grups ultres de
l'Espanyol i del Barça i que, freqüentment, s'ubiquen al Casal de Joves, produint-hi
nombrosos problemes. A més a més, darrerament han participat a les manifestacions
feixistes de Plaça Artós, i hi ha imatges seves cometent agressions físiques. Ens preocupa,
entre d'altres coses, que algunes d'aquestes persones hagin fet d'entrenadors de futbol en
equips infantils d'entitats esportives del poble.
Hem d'entendre els fets relatats anteriorment dins d'un context on l'extrema dreta està
ascendint a escala mundial, de manera que ens trobem davant d'un fenomen de masses
que no hem d'atomitzar ni menysprear.
En aquesta línia, proposem una resposta unitària antifeixista i apostem per un seguit de
punts:
- Visibilitzar les nombroses agressions feixistes i socialitzar-les com una problemàtica que
ens afecta a tots els veïns i veïnes.
- No deixar impune cap agressió feixista i donar suport a les persones afectades.

- Vetar els agressors feixistes als diferents espais, com ara les festes del poble, on sovint
cometen agressions, i al Casal de Joves.
- Exigir a l'ajuntament que actuï conseqüentment a la moció aprovada per unanimitat
(novembre 2019) de declaració de municipi antifeixista i que compleixi els acords de la
mateixa.
El conjunt de col·lectius d'aquest manifest ens comprometem a fer front al feixisme i a
treballar conjuntament en aquest sentit, encoratjant a altres entitats i persones a prendre-hi
partit.
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AEIG Martin Luther King
ANC Sant Just
ARRAN Sant Just - Sant Feliu
CDR Sant Just
CAL Sant Just
Dimonis apagallums de camablanca
El Drac de Sant Just
ESPAI LILA
Esplai Ara mateix
La Sala Casal Popular de Sant Just Desvern
LOUD MUSIC
ÒMNIUM CULTURAL
SEPC Sant Just
SUMATE
PLATAFORMA ALCALDIA REPUBLICANA
CUP Sant Just
ERC Sant Just
JUNTS PER CATALUNYA Sant Just

