
 

 

DAVANT 

VOX , 

QUE FER ?

INTRODUCCIÓ 

Aquest document pretén donar i recopilar respostes a 

preguntes sorgides en diferents debats de diferents espais. 

1. La irrupció institucional de VOX (eleccions andaluses i enquestes de properes 

eleccions municipals i europees i generals i autonòmiques) no canvia res ? “és el 

mateix que el PP o Cs." ? 

2. “No cal fer campanya contra VOX, perquè és fer-los publicitat” ? 

3. "En comptes de denunciar VOX, cal denunciar a VOX, PP i C’S” ? 

4. “Si denunciem a VOX fem bons a PP i C’s” 

5. “Però VOX és feixista ? En que és diferència extrema dreta de feixisme ? 

6. "En comptes de denunciar VOX, cal presentar i defensar el nostre programa, que 

té les millors propostes polítiques, socials , econòmiques, culturals i institucionals” ? 

7. No cal estudiar a VOX, ja sabem que són “els fatxes de tota la vida, i que abans 

eren del PP” ? 

8. Finalment: QUÉ FER ? 
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L'increment de l'extrema dreta. La irrupció de 

VOX. Anàlisi de nou escenari i noves 

coordenades d'actuació en la lluita contra el 

feixisme i el racisme 

 

NOU ESCENARI POST-IRRUPCIÓ INSTITUCIONAL DE VOX. 

QUE ESTÀ PASSANT ? 

La irrupció institucional de VOX, el 2D a Andalusia, i després a totes les 

enquestes d’intenció de vot a les properes quatre convocatòries 

electorals,  va produir i continua produint 

•  Un estat de shock en la societat 

•  Una sorpresa i desorientació en analistes i articulistes 

d’esquerres, dels mateixos mitjans digitals d’esquerres en que hi 

treballen i de les esquerres acadèmiques, culturals, socials i 

polítiques. Com qual boxejador que comença a rebre cops de 

puny, adopta una posició totalment defensiva i no és capaç de 

reaccionar 

•  Una paràlisi de por desmobilitzadora 

•  Un estat psico-polític de desmotivació i de derrota 

 

Tres factors afegits a la irrupció institucional de VOX han agreujat aquests 

estat psico-polític de desmotivació, desmobilització  i derrota 

a) la capacitat qualitativa, de les i els  12 Diputats/des de VOX,  

de decidir a qui li atorga la majoria parlamentaria  per 

formar govern  i condicionar les polítiques d’aquest govern a 

qui investeix.  

b) El trencament postelectoral, per part de PP i C’s, de la 

practica de la dreta liberal i cristianodemòcrata institucional 
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europea, des de la postguerra mundial, d’ establiment de 

cordó sanitari / mur de contenció a l’extrema dreta. 

c) Aquesta capacitat qualitativa decisiva es va expandint per a  

les enquestes d’intenció de vot a les generals, a diferents 

comunitats autònomes i a un ventall ampli de municipis. 

 

Immediatament després del 2D veiem com la irrupció de VOX i la seva 

influència contamina al conjunt de la política:  discurs i agenda.  

Aquesta contaminació ha afectat al mateix govern i al PSOE, en polítiques 

migratòries, de refugiats, de seguretat i de reconeixement de drets 

democràtics. 

NOU ESCENARI: 

1. VOX ha irromp per quedar-se. Que ho faci en un cicle mig/ llarg 

de temps, no vol dir assumir la seva “normalització”, ans al 

contrari. 

2. La fi de l’ampla aliança democràtic-republicana. A continuació 

del 2D, el bloc dominant va gestant l’ imaginari col·lectiu  d’ 

amortització de govern Sànchez i  de les seves aliances 

democràtic-republicanes, amb la combinació de tres factors :  

•  El capgirament a Andalusia com a shoch, desorientació, desànim 

i desmobilització 

•  El resultat 2D andalús com a final d’un cicle polític (de canvi) i 

inici d’un cicle contrari (reaccionari)  

•  la publicació pots-electoral 2D, d’ altres noves enquestes 

electorals, referenciades a eleccions municipal i generals, amb el 

gens innocent titular  “majoria de centre dreta”, tornant a i 

normalitzar a VOX, i amb la voluntat de crear i/o aprofundir en 

una pensament d’inevitabilitat i resignació. 

Les enquestes com a instrument de generació d’ estat psico-

socio-polític de “crònica d’una mort anunciada” (la del cicle 

mínimament progressista que neix amb el triomf de la moció de 

censura a Rajoy) o crònica d’una irreversible victòria d’ aquesta, 

“normalitzada”,  “majoria de centre dreta” i, en definitiva, la 
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creació d’un imaginari col·lectiu  d’ amortització de govern 

Sànchez i  de les seves aliances democràtic-republicanes. 

 

3. HIPOTESI I: PP, Ciutadans i Vox s'uniran per intentar governar a 

tot Espanya. Que els resultats electorals el hi permeti, avui per 

avui, no és descartable  

 

4. HIPOTESI II: forta pressió de l' IBEX35 per a forçar un nou cicle 

institucional de govern C's-PSOE , generant el relat de la 

necessitat de posar fi a la influència política  "dels dos extrems 

radicals" : Vox i Podemos (Unidas Podemos) -confluencies 

 

Tant la HIPOTESI I com la HIPOTESI II, tenen en comú: 

•   l’ objectiu compartit per la oligarquia, i les seves 

representacions polítiques, de finalitzar l' aliança de Sánchez 

amb les forces democràtiques republicanes, que van obrir via a 

la moció de censura a Rajoy. 

•  via lliure a  un nou Super155 per Catalunya. Suspensió indefinida 

(no ja control) de les institucions d' autogovern catalanes 

 

VOX HA IRROMP INSTITUCIONALMENT, QUE HA PASSAT ? 

En l’ona negre del increment de l’extrema dreta a Europa i al Món, 

Espanya ha deixat de ser una excepció. Catalunya, amb previsible menys 

intensitat, també deixarà de ser-ho. 

Ja abans de la jornada electoral andalusa, A diferència d’altres països, on 

la dreta liberal es desmarca, sense pal·liatius, de l’extrema dreta, a l’ Estat 

espanyol,  la dreta extrema ha comprat el discurs i l’agenda de l’extrema 

dreta. 

La nova extrema dreta encorbatada ha estat “normalitzada” 

(“blanquejada” és un terme inadequat, des d’un posicionament 

antiracista)  per la dreta extrema a la campanya de les eleccions 

d’Andalusia 
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És allò mateix que, a França, va fer la dreta de Sarcozy, a diferència de la 

dreta de Chirac.  

I, també a França, l’extrema dreta va contaminar, i ho continua fent,  a 

tota la política francesa, incloent al PSF.  

UN REPAS A LA HISTÒRIA DE L’EXTREMA DRETA A L’ESTAT ESPANYOL 

L’ extrema dreta globalitzada té unes característiques genèriques: 

Xenofòbia, Racisme Misoginia, LGTBIfobia, Islamofòbia, Gitanofòbia, 

Esquerrofòbia 

L’EXTREMA DRETA A L’ESTAT ESPANYOL 

Del postfranquisme a la irrupció de VOX (mediàtica primer i institucional 

després, com a conseqüència de la primera), el mapa de l’extrema dreta 

espanyola era molt fragmentari, fet d’una multitud de grups i grupuscles 

dispersos. 

Al període 1975-2000, des del postfranquisme (o Transició-Transacció) fins 

al 2000, a diferència de les extremes dretes d’altres països europeus, l’ 

extrema dreta espanyola no es renova. Continua sent la mateixa extrema 

dreta de requeté, boina i braç alçat que al 39. Fuerza Nueva era un 

artefacte encara franquista i per això no té recorregut dins el nou context.  

A les eleccions generals del 28-Octubre-1982, en que arrasa Felipe 

Gonzàlez, l’ extrema dreta franquista de Fuerza Nueva, liderada per  Blas 

Piñar, va perdre la representació parlamentària. Arrel d’això, l’extrema 

dreta espanyola va entrar en un desert institucional. 

Tot i que mantenia, i manté, presència i influència, als aparells de l’ Estat i 

al món empresarial 

A la primera dècada del 2000, arriba la primera renovació d’aquest 

discurs, amb el naixement de Plataforma per Catalunya, de Josep Anglada, 

que trenca amb el passat i s’agafa a nous arguments, com l’odi als 

immigrants.  
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El  2001 Anglada funda el partit feixista Plataforma Vigatana.  Com a 

resultat de la cobertura mediàtica i la proliferació del seu discurs, l'any 

2002 Anglada va fundar Plataforma per Catalunya 

A les eleccions al Parlament de Catalunya de 28 de novembre de 2010, va 

obtenir 75.321 vots a tot Catalunya (2,4%), a poc d’assolir la representació 

parlamentària  

A eleccions municipals a Catalunya de 2011, PxC va obtenir 65.905 vots i 

un total de 67 regidors. Va mantenir la presència en alguns dels 

ajuntaments on ja tenia representació i entra a nous Ajuntaments: 

Hospitalet de Llobregat, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de 

Llobregat, Viladecans, Sant Adrià de Besòs, Igualada, Tortosa, Salt, Sant 

Andreu de la Barca, Santa Perpètua de Mogoda, Olesa de Montserrat, 

Esparreguera, Amposta, Les Franqueses del Vallès, Tàrrega, Mollerussa, 

Badia del Vallès, Ripoll, Roquetes, Polinyà o Calaf. 

A les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, Plataforma per 

Catalunya va passar de 67 a 8 regidors. A Vic, ciutat de creació del partit, 

aquest va obtenir 106 vots (0,71%) sense assolir representació, quelcom 

que va fer encara més visible la decadència dels seus resultats electorals. 

L’ endossament electoral de  Plataforma per Catalunya està directament 

relacionat amb el naixement d’ UCFR (Unitat Contra el Feixisme i el 

Racisme) , que va néixer com a moviment-xarxa, per respondre a 

Plataforma per Catalunya, des de la societat civil organitzada.  

D’aleshores ençà, fins a la irrupció mediàtica de VOX, els diversos intents 

de crear un nou partit potent de l’extrema dreta, no havien reeixit. 

En bona part per l’efecte imant que per als votants de l’extrema dreta ha 

tingut sempre el PP. El PP aconseguia l’objectiu que el vot d’extrema dreta 

no es dispersés 

Amb el salt a la política espanyola de C’S, aquest partit i el PP i  han 

competit per atraure aquest vot de l’extrema dreta. 
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ESTUDIAR A VOX, NECESSÀRI PER A DERROTAR-LO 

Vox es va inscriure al registre de partits polítics al desembre de l'any 2013, 

5 anys abans de la irrupció institucional andalusa. A les eleccions al 

Parlament Europeu 2014, amb Aleix Vidal quadrat com a cap de llista, va 

traure més de 244.000 vots i li van  faltar molts pocs per aconseguir 

representació a l'eurocambra.  

Durant mesos hi va haver cada dimecres davant de la Subdelegació del 

Govern espanyol a Barcelona una petita manifestació de militants de Vox 

reclamant l'aplicació de l'article 155, quan ningú sabíem què és el 155. 

Aquesta proposta l'assumeix Ciutadans com a pròpia i l'acaba aplicant el 

Partit Popular 

Ara, amb VOX, estem davant altre nova renovació de l’extrema dreta. No 

es presenta com uns nostàlgics del franquisme sinó que parlen d’unitat 

d’Espanya, d’aplicació d’un 155 dur i d’il·l egalització dels partits 

independentistes.  

VOX te trets característics comuns amb l’extrema dreta europea i global i 

algunes característiques pròpies: 

•  Autodeterminofòbia i re-centralisme radicalitzat antiautonomista, 

amb una concepció uninacional-imperial de “reconquesta” 

•  Una expressió autòctona del racisme i la xenofòbia:   

> molt enfocada contra la població, especialment la classe obrera, 

negre, àrab i islàmica.  

> amb un enfoc d’integració, subordinada, de la població 

llatinoamericana i gitana.  

> I, a diferència del feixisme del segle XX, sense component 

antisemita, sinó més aviat prosionista.  

Destaquen doncs, en VOX, un discurs i una proposta contra la gent 

treballadora i ciutadana racialitzada (de pell àrab o negra),  contra el 

moviment feminista  i contra les dones, contra totes les expressions de 

llibertat afectiu-sexual i contra les organitzacions d’esquerres, sobiranistes 

i de radicalitat democràtica. 
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La quarta onada feminista (que treu milers de dones al carrer i planta cara 

a l'explotació global que les dones i els seus cossos i capacitats) està reben 

una reacció patriarcal i neomasclista que es tradueix política, electoral i 

institucionalment en la nova extrema dreta, amb VOX. 

Però VOX és feixista i d’extrema dreta o només d’extrema dreta ? 

VOX no té les connotacions d’un partit feixista o neonazi (holocaust, 

Novecento...) . 

VOX és un Partit d’ extrema dreta ultraliberal (com Bolsonaro) , no 

d’extrema dreta obrerista/social (Le Pen i Salvini). 

Però, sense ser VOX un partit feixista, si acull persones i col·lectius 

feixistes. 

A Catalunya, la immediata autodissolució de Plataforma per Catalunya per 

a integrar quadres i afiliats a VOX, significarà que el feixisme tindrà força 

pes a VOX Catalunya. 

La irrupció mediàtica de VOX  

Per què ara tothom, i no abans,  ha descobert Vox?  

Per que assenyalar-los i desemasacarar-los no és pas donar-lis publicitat 

Per què ara tothom, i no abans,  ha descobert Vox? Que ha passat ? 

Podem apuntar dos factors: 

1. irresponsabilitat mediàtica i  

 

2. manca d'estratègia política d'altres partits:  

•  PP i C’s per girar cap a la dreta extrema, “normalitzant” VOX i 

assumint part de la seva agenda.  

•  El PSOE-A Susanista per fer una campanya de baixa intensitat i 

pensar que li afavoririen més tres candidatures a la seva dreta 

que dos. 

 

Des de la transició, els mitjans de comunicació insisteixen a situar el PSOE 

com una opció política d’esquerres i representen el límit dins “la 
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centralitat democràtica”. Han tergiversat tant la informació, han desplaçat 

tant l’opinió cap a la dreta i han  silenciant tant a les veus crítiques 

(impedint un debat plural i realment democràtic), que han aconseguit fer 

creure a les seves audiències que IU, Podemos, UP, ECP, En Marea son, 

així se’ns  dibuixa, esquerra radical desfermada i irresponsable  

Pel contrari, amb VOX, la majoria dels mitjans, han reproduït nit i dia els 

seus discursos amb cobertures acrítiques. 

Per que no és el mateix posar un micròfon a un(a) dirigent d’ extrema 

dreta perquè hi aboqui el seu discurs d’ odi, que qüestionar amb una 

entrevista l’ideari d’aquest(a) mateix(a) dirigent.  

Ni és el mateix donar cobertura mediàtica a un acte d’un partit feixista i/o 

d’extrema dreta que denunciar, a través del periodisme, la seva activitat 

contra els drets humans i els drets es llibertats fonamentals. 

Ara, des del 14 de febrer, amb l’ inici del judici de l’ 1 Octubre, VOX, en 

tant que actua com a acusació popular, té un publireportatge televisiu 

diari. Tota una intensa precampanya i campanya televisiva camí de les 

urnes d’abril i maig. 

Quan els mitjans de comunicació, i les televisions en directe, parlen 

diàriament de VOX, assenyalar-los, desemmascarar-los com a extrema 

dreta que son,  no és fer-los propaganda, és evitar que siguin una opció 

política “normalitzada” i implantada al nostre barri, al nostre districte, a 

Barcelona, a Catalunya i arreu de l’ Estat. 

L’ ABSTENCIÓ: ALIADA INVOLUNTARIA DE VOX 

Amb el 43,44% d' Abstenció a les eleccions d’ Andalusia, la suma PP + C’s + 

VOX té el recolzament del 27,65% de la ciutadania andalusa amb dret a 

vot. 
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"En comptes de denunciar VOX, cal presentar i defensar el nostre programa, que té 

les millors propostes polítiques, socials , econòmiques, culturals i institucionals” ? 

LA CAIGUDA O LA FÍ D’ALGUNES HIPOTESI: 

Amb determinats anàlisi electorals: 

* a França, transvasament de vots d’esquerres (particularment vots 

comunistes) a vots a l’extrema dreta   

* a Catalunya, 82.000 vots de Plataforma per Catalunya al tradicionalment 

anomenat ‘cinturó roig’ de l’àrea metropolitana de Barcelona, 

es generava el següent relat: 

•  “amb la caiguda de l'estat del benestar i el fracàs de la 

socialdemocràcia és quan i on penetra l'extrema dreta”  

•   “l’ extrema dreta penetra quan i on l'esquerra ha fracassat”  

Si fos així de simple, tindríem les següents conclusions: 

1. la responsabilitat de combatre l’extrema dreta és de les 

esquerres, i no del conjunt de la societat.  

2. les esquerres tenen prous instruments institucionals i 

comunitaris com per combatre radicalment les desigualtats 

socials i el feixisme i el racisme 
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3.  un programa electoral antiausteritat i antineoliberal, valent i 

potent, d’esquerres i un bon relat són la millor arma contra el 

feixisme i el racisme 

i la pregunta és:  

Hi ha prou amb un antifeixisme i antirracisme d’esquerres (ja no 

diguem-ne d’ “antifa clàssic (de l’esquerra radical)” ) o ens cal 

un “antifeixisme i antiracisme del 99%” ? 

 

Que ens diu al respecte, el resultat de les eleccions andaluses ? 

Les dos majors organitzacions que conflueixen a Adelante Andalucia (IU i 

Podemos) tenen forces arrels locals i força combativitat. 

Adelante Andalucia no es presentava com a opció d’esquerres 

d’alternança de govern, dins el Règim i amb un programa dolç , sinó com a 

força d’alternativa rupturista, republicana i constituent,  amb un programa 

potent i valent que connecta amb les necessitats materials de les classes 

treballadores i populars andaluses  

Ni amb un fort arrelament organitzatiu, un bon programa i una bona 

campanya, Adelante Andalucia ha pogut canalitzar vot descontent, ni 

seduir de l’opció abstencionista ni impedir la irrupció decisiva de VOX. 

Andalusia, com nosaltres, necessita un antifeixisme i un antiracisme del 

99% 

DAVANT VOX QUE FEM ? 

Davant la nova extrema dreta, davant VOX, quina resposta ? 

 

A l'extrema dreta se la combat: 

1)  estudiant-la, assenyalant-la, desemmascarant-la .  
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2) amb moviments unitaris, democràtics, plurals i transversals 

que organitzin i mobilitzin massivament i pacíficament 

contra el feixisme i el racisme.  

3) amb la coordinació estatal de campanya contra VOX, que els 

desemmascari i que organitzi protestes unitàries, pacifiques 

i massives a cada acte que pretengui organitzar VOX o 

qualsevol altre organització que comparteixi el seu ideari      

4) exigint als mitjans de comunicació ètica i responsabilitat 

periodística. Prou de publireportatges a l’extrema dreta.                

I les esquerres socials i polítiques, que hauríem de fer ? 

Si contribuïm a un antifeixisme i un antiracisme del 99% i no tenim prous 

instruments institucionals i comunitaris per derrotar austeritat i 

desigualtats, les esquerres socials i polítiques, que fem ? 

 

1) tenir i mantenir una acció política, una agenda i un relat 

propi, lluny de contaminacions d'agenda i discurs de 

l'extrema dreta 

 

2) afrontar les profundes arrels de l'abstenció electoral, que 

permeten a dreta extrema i extrema plantejar-se acords de 

govern  amb tant sols el 27,65% de suport. 

 

3) treballar als barris, centres d'estudi i de treball, construint 

vida comunitària, xarxes de suport mutu, autoorganització 

popular alternativa i experiències d' apoderament. 

 

4) generar participació transformadora quotidiana que derivi 

en  construir de consciència.  

 

5) Una agenda pròpia d’esquerres no contaminada, també vol 

dir combatre el racisme cultural, social i institucional.  

 

6) Defensar els drets civils i polítics de tota la ciutadania. No hi 

ha prou amb campanyes que recordin i/o promocionin el vot 
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d’aquelles persones migrants, que per provenir de països 

amb tractat de reciprocitat amb l’ Estat espanyol, tenen dret 

a vot a les eleccions municipals. Cal reivindicar i exigir el dret 

a vot i el dret a la participació política del conjunt de la 

ciutadania. 

 

7) Contribuir a enfortir al moviment feminista, que també ho 

és  d’antiracista i antifeixista. Ara més que mai, el moviment 

feminista és un gegantí  dic de contenció de l'extrema dreta.  

 

QUE FEM DAVANT VOX A L’ESPAI PÚBLIC ? 

 PACTE POLÍTIC I SOCIAL: No cedir ni l'espai públic ni equipaments 

públics municipals a grups / organitzacions que, trencant la 

convivència, promoguin l'odi i / o discriminació dalt esmentats.  
 

 El mateix dia en que VOX presenta sol·licitud d’ocupació de via 
publica, presentar altre sol·licitud d’ ocupació de via pública al 
mateix espai. 
 

 Ocupar, pacíficament i prèviament l’ espai públic que té previst 
utilitzar VOX. Realitzar en aquest espai activitats culturals, lúdiques i 
festives. 
 

 Encerclar pacíficament, per aïllar, l’entorn de l’ espai públic que té 
previst utilitzar VOX 
 

 omplir de cartells, el dia abans, la zona al voltant (el barri) on VOX 
tingui previst muntar tenderol.  
 

 Repartir al voltant de ’ espai públic que té previst utilitzar VOX, 
cartells i octavetes explicant que és VOX (assenyalar i 
desemmascarar) 
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 Gravar les activitats de VOX, per si en les mateixes es produeixin 
actuacions susceptibles de demanda penal per comissió de delictes 
d’odi i/o discriminació. 

 

Expulsar a l’extrema dreta i al feixisme dels nostres barris forma 

part de la memòria històrica 

Cada barri i cada districte té la seva memòria històrica. 

•  Nou Barris va expulsar recentment a l’organització feixista 

Democràcia Nacional. En la transició havia expulsat a Fraga, 

havia impedit a AP obrir cap local i havia tombat tenderols 

de grups feixistes 

•  El Clot va expulsar el feixisme del Casal Tramuntana 

 

QUE FEM DAVANT ELS RELATS DE VOX I L’EXTREMA DRETA ? 

RELAT RACISTA: 

Donar suport a les tasques de: 

•  Les organitzacions de persones “migras” 

•  Les organitzacions de defensa de drets: SOS Racisme, 

COF (Coordinadora Obrim Fronteres), Caravana Obrim 

Fronteres, Tanquem, CIES, Stop Mare mortum,.. 

•  Els instruments institucionals i socials, com la campanya 

antirumors 

RELAT MASCLISTA I LGTBIfòbic: 

•  Donar suport al moviment feminista  

•  Donar suport al moviment LGTBI 

•  Defensar els espais com l’ Observatori 

QUE FEM DAVANT VOX A LES XARXES SOCIALS ? 
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Les i els màxims experts en anàlisi de xarxes socials i de la 

presència de l’extrema dreta a les xarxes, lluny de la unanimitat, 

encara discuteixen entre si i quina resposta és la més efectiva. 

A continuació descric la pràctica del moviment unitari UCFR 

Catalunya, a les xarxes socials davant l’extrema dreta: 

⬤ no contestar però denunciar, i no entrar al joc 

⬤ Blocar i avisar a l’empresa propietària de la xarxa, perquè també 

denunciïn i bloquin 

⬤ No compartir directament quan volem assenyalar: fer captura 

de pantalla . Les captures de pantalla de piulades (twits) han 

d’incloure data i hora (les captures de pantalla que no inclouen 

data i hora, no es consideren fiables) 

⬤ No compartir mitjans digitals de l'extrema dreta, les visites els 

ajuden a finançar-se, captura de pantalla o mitjà alternatiu 

⬤ Evitar generar més tràfic i visites a les seves pàgines i piulades 

⬤ Evitar la polèmica directa, que els genera més tràfic estadístic a 

les xarxes 

⬤ No fer servir els seus (hashtags  (coixinets) a menys que 

estiguem segurs d'ocupar - los totalment (és a dir omplir-los de 

contracampanya)  

 

 

Per llegir més: publicacions que estudien la seva metodologia de 

l’extrema dreta a les xarxes socials i la seva permeabilització: veure 

ANNEX 1 

 



16 

 

 

 

Annexes 
Tot seguit trobareu 4 Annexes 

ANNEX 1 

EXTREMA DRETA, VOX I XARXES SOCIALS 

La estrategia de Vox en redes sociales: ya es el primer partido en 

Instagram, la plataforma con más jóvenes 

La página web de la formación política es la más visitada de los 

partidos en España desde septiembre 

https://elpais.com/politica/2018/12/12/actualidad/1544624671_005462.html 

Así capta Vox a los más jóvenes 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20190107/asi-capta-vox-jovenes-

memes-instagram-7232683 

¿Cómo capta Vox a los jóvenes? 

https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2019/01/07/1049265/como-capta-

vox-jovenes.html 

Vox y los jóvenes: vence a PP y Cs juntos en Instagram 

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/vox-y-los-jovenes-vence-a-

pp-y-cs-juntos-en-instagram_594506_102.html 
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El auge de Vox en redes sociales como preludio de su éxito 

electoral 

https://inspirinas.com/2018/12/17/el-auge-de-vox-en-redes-sociales-como-

preludio-de-su-exito-electoral/ 

Alucinante: Vox es el partido que mejor conecta con los jóvenes 

en las redes sociales 

https://shangay.com/2019/01/12/alucinante-vox-es-el-partido-que-menor-

conecta-con-los-jovenes-en-las-redes-sociales/ 

 

Instagram 

VOX se dispara y saca un tercio de seguidores a Podemos en la 

red social de los jóvenes 

https://okdiario.com/espana/2019/01/11/vox-dispara-saca-tercio-seguidores-

podemos-red-social-jovenes-3565438 

 

Trump: “No estaría aquí si no fuera por las redes sociales” 

https://elpais.com/internacional/2017/10/22/estados_unidos/1508692311_2823

97.html 

Les claus de l’auge de Jair Bolsonaro al Brasil 

https://www.rac1.cat/programes/via-lliure/20181028/452592971101/brasil-

eleccions-bolsonaro-extrema-dreta.html 

El clan Bolsonaro, nuevos reyes de las redes sociales 

https://www.elpais.com.uy/mundo/clan-bolsonaro-nuevos-reyes-

redes-sociales.html 

Las redes sociales, el nicho donde se refugia el ultraderechista 

Bolsonaro 
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http://www.abc.com.py/internacionales/las-redes-sociales-el-nicho-donde-se-

refugia-el-ultraderechista-bolsonaro-1739418.html 

 

 

Por qué criticar directamente a Vox en redes sociales en realidad 

le beneficia 

https://www.eldiario.es/tecnologia/Vox-redes-sociales_0_855664790.html 

¿Por qué triunfa tanto la extrema derecha en las redes sociales? 

https://www.lavanguardia.com/economia/management/20170214/422867490/e

xtrema-derecha-triunfa-en-redes-sociales.html 

Las redes sociales, aliadas de la ultraderecha 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181206/453373305962/redes-

sociales-ultraderecha-manipulacion-fake-news-vox-brexit-donald-trump.html 

L’extrema dreta als mitjans: qüestionar-la, desmentir-la o 

comprar-li el relat? 

https://www.media.cat/2018/10/11/extrema-dreta-mitjans-comunicacio/ 

La islamofòbia creix a internet amb l’avenç de l’extrema dreta 

https://www.arabalears.cat/societat/islamofobia-creix-internet-avenc-

extrema_0_2172982804.html 

ANNEX 2 

MANIFESTACIÓ unitària del 23 de març: "Aturem l'extrema 

dreta, #stopVOX. Un món contra el feixisme i el racisme".  

QUE FER ? IMPULSAR L’ ORGANITZACIÓ I L’ORGANITZACIÓ 

Des de fa anys, UCFR (Unitat Contra el Feixime i el Racisme) 

Catalunya ha convocat Manifestació, a Barcelona, contra el 

feixisme i el racisme, al voltant de la data del 21 de març, 
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proclamat, el 26 d'octubre de 1966, per l'Assemblea General de 

Nacions Unides, com a Dia Internacional de l'Eliminació de la 

Discriminació Racial, en record de la matança de Sharpeville (Sud-

àfrica el 1960) i en la qual la policia va obrir foc contra una 

manifestació antiapartheid, assassinant a 69 persones, totes elles 

persones negres, recordant que la discriminació racial constitueix 

un atemptat contra la dignitat humana i reafirmant, que els 

principis d'igualtat i no discriminació formen part dels drets 

humans fonamentals. 

 

La Manifestació d'aquest any, 2019, adquireix una significació 

especial, per perill del creixement de l'extrema dreta / del 

creixement de VOX, del seu relat, de la seva agenda i de la seva 

capacitat de contaminar el conjunt de la política.  

La Manifestació convocada per UCFR per al proper #23Març té 

per eslògans "Aturem l'extrema dreta. #stopVOX. Un món sense 

feixisme ni racisme". 

 

 

Cal desplegar el màxim d'esforços possibles perquè la 

Manifestació de Barcelona sigui una expressió massiva rebuig del 

poble de Catalunya als valors, projecte, agenda i relat de l'extrema 

dreta en general i de VOX en particular. 

 

Desplegar el màxim d'esforços possibles cap al #23M: 

• desplegar activitat pròpia i unitària de foment de la 

Manifestació. Especialment en la setmana del 26 de febrer al 4 de 

març. Que poden ser, alhora, activitats de suport al moviment 

feminista i al moviment contra el feixisme i el racisme 
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• Proposar, i treballar amb altres entitats i organitzacions, per fer-

ho efectiu, per realitzar convocatòries prèvies als nostres barris per 

anar  col·lectivament a la Manifestació: 

•  Columna de manifestació del barri al Pg Gràcia per 

confluir amb la Manifestació (a tall d’exemple Nou Barris) 

•  Cita prèvia a (parades de <M>etro 

 

• Treballar, conjuntament amb altres companys i companyes, i 

altres entitats i organitzacions,  la distribució dels cartells i 

fulletons que convoquen a la Manifestació 

 

• Participar a les reunions preparatòries de la Manifestació ,en l’ 

extensió, la logística i l'organització global de la Manifestació 

 

• Regidors/es, Consellers/es de Districte, treballar conjuntament al 

seu grup municipal i aquests amb altres grups municipals, a portar 

de forma conjunta a les Juntes de Portaveus, als Plens dels 

Ajuntament i Consells de Districte, AMB, Consell Comarcal del 

Barcelonès i Diputació de Barcelona, la proposta de 

commemoració institucional del 21 de març, fer-ho de forma 

consorciada amb les entitats socials i culturals dels seus municipis 

i a aprovar la Declaració Institucional, impulsada per UCFR i 

acordada a la Trobada Estatal #26G. Declaració Institucional que 

dóna suport a la Manifestació del #23Març i pren compromisos en 

defensa de la convivència i els drets humans i contra els discursos 

i les pràctiques d'odi i/o discriminació. 

 

•  Extensió catalana i estatal: trametre a Catalunya En Comú (i 

aquesta a Unidas Podemos i En Marea) i a les candidatures 
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municipalistes del canvi, a ser actors facilitadors de 

constitució i/o reforçament d'instruments unitaris i plurals 

que convoquin, arreu de l'estat, Manifestacions o altres 

mobilitzacions pel #23Març, que a la vegada li donin 

continuïtat al naixement i/o creixement de moviments 

unitaris contra el feixisme i el racisme. 

 

•  En tant que una de les caracteritzacions de l'extrema dreta 

en general, i de VOX en particular, l'agressiva defensa del 

patriarcat i un atac als drets de les dones i al moviment 

feminista, interrelacionar 8M i 23M, i donar suport actiu a la 

vaga feminista i mobilitzacions del pròxim 8 de març. 

L'extrema dreta patriarcal ataca al feminisme. Totes som 

feministes. Totes aturarem VOX. 

 

ANNEX 3 
PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
Acordada a UCFR Catalunya i a la Trobada de Coordinació Estatl contra l’ extrema dreta 

Amb motiu del 21 de març, Dia 

Internacional contra la discriminació racial 

 
PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
El 26 d'octubre de 1966 l'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març 
com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, en record de la matança de 
Sharpeville (Sud-àfrica el 1960) i en la qual la policia va obrir foc contra una manifestació anti-
apartheid, assassinant a 69 persones ), totes elles persones negres, recordant que la 

discriminació racial constitueix un atemptat contra la dignitat humana i reafirmant, que els 

principis d'igualtat i no discriminació formen part dels drets humans fonamentals. 
L'Estat espanyol està molt lluny de plasmar les recomanacions dels organismes internacionals 
(incloent a la Comissió Europea i el Consell d'Europa) contra el Racisme i la Xenofòbia. 

A més, la situació a les fronteres segueix sent de barbàrie: les devolucions en calent a la 
frontera sud, la vulneració dels drets dels refugiats i les refugiades, les morts a la 
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Mediterrània... i també el racisme impregnat en la nostra societat: la islamofòbia als mitjans, 
les identificacions per perfil ètnic o les persecucions policials. 

Juntament amb això, volem expressar la preocupació per l’alarmant resultat de les eleccions 
andaluses —amb la pujada del partit d'extrema dreta, VOX—  que se suma a les victòries de 
Trump als EUA i de Bolsonaro al Brasil, al costat de  l’ augment electoral  institucional de 
l’extrema dreta a Europa i Asia, les mobilitzacions feixistes arreu d’Europa i l'auge dels 
discursos d'odi a escala mundial. 
Tot això evidencia el que feia temps que des de molts espais es venia anunciant: el creixement 
de l’extrema dreta és una realitat i cal fer-hi front. 

L'administració local, com a administració de més proximitat a la ciutadania, ha de garantir, 
juntament amb altres administracions, polítiques públiques que garanteixin la cohesió social, 
la convivència, la igualtat i l'efectivitat de drets (drets fonamentals, drets humans, drets 
socials, drets individuals i drets col·lectius) i llibertats. 

Per tot això, l'Ajuntament de ........ ...es compromet a:  
1. Prevenir i denunciar fets i situacions que suposin odi i / o discriminació a persones i / o 
col·lectius per raó del seu lloc d'origen, ètnia, sexe / gènere, orientació sexual, creença 
religiosa i / o diversitat funcional . 
2. Prevenir i combatre pràctiques de racisme institucional en el conjunt de l'administració 
municipal i de les seves treballadores i treballadors públics incloent les policies locals, així com 
denunciar les pràctiques de racisme institucional que observi i / o conegui es produeixin en 
altres administracions. 
 
3. No cedir ni l'espai públic ni equipaments públics municipals a grups / organitzacions que, 

trencant la convivència, promoguin l'odi i / o discriminació dalt esmentats4. Realitzar una 
celebració institucional, el 21 de març, i proposar i fomentar, de manera proactiva, que les 
entitats de la nostra ciutat, l'organització d'un conjunt d'activitats, en la setmana del 16 al 23 
de març, concloent, en aquest últim dia amb la participació en la manifestació, unitària i plural, 
contra el feixisme i el racisme, que tindrà lloc a ............., convocada.......... . (A Catalunya: 
UCFR)  

 

ANNEX 4 

MANIFEST de CONVCATÒRIA 

Manifestació 23M #StopVox 

https://www.facebook.com/events/278943799441474/?active_tab=about 

 

L’alarmant resultat de les eleccions andaluses —amb la pujada del partit d'extrema 

dreta, VOX— se suma a la victòria de Bolsonaro al Brasil, les mobilitzacions feixistes 

arreu d’Europa i l'auge dels discursos d'odi a escala mundial.  

 

Tot això evidencia el que feia temps que des de molts espais es venia anunciant: el 
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creixement de l’extrema dreta és una realitat i cal fer-hi front.  

 

A més, la situació a les fronteres segueix sent de barbàrie: les devolucions en calent a 

la frontera sud, la vulneració dels drets dels refugiats i les refugiades, les morts a la 

Mediterrània... i també el racisme impregnat en la nostra societat: la islamofòbia als 

mitjans, les identificacions per perfil ètnic o les persecucions policials. 

 

Però de res serveix el derrotisme, és hora de demostrar que nosaltres som més. Hem 

vist que el discurs que demana silenci i inacció davant el feixisme, per no donar-los 

propaganda davant les campanyes i violències, ha fracassat i que només organitzant 

una resposta unitària des de baix se l’ha aconseguit aturar arreu. 

 

És aquí on rau el sentit de la mobilització del 23 de març, una mobilització 

internacional que denunciï, de forma coordinada i unitària, l’auge del feixisme i les 

polítiques racistes de barbàrie, a més dels discursos d’odi —islamofòbia, rromafòbia, 

masclisme, LGTBIfòbia...— que serveixen com a cultiu del feixisme i la ultradreta.  

 

La construcció d’aquesta mobilització també ens porta a teixir aliances internacionals, 

per colpejar de forma conjunta al feixisme que, malgrat tingui una expressió peculiar a 

cada país o regió, també s’està organitzant internacionalment i comparteix trets 

comuns.  

 

La proposta d'una mobilització internacional antirracista i antifeixista es va llançar a la 

conferència del moviment germà grec (KEERFA) i es va concretar a les jornades 

antifeixistes a Londres, del moviment germà britànic Stand Up To Racism.  

 

La crida internacional l'han signada els moviments unitaris d'una dotzena de països; es 

preveuen manis a desenes de ciutats d'arreu del món. 

 

■ Cap espai per a la ultradreta i el feixisme: ni VOX ni qui defensa les mateixes 

polítiques! Que no ens enganyin malgrat portin corbates! 

 

■ Prou impunitat cap a les agressions feixistes! 

 

■ Prou criminalització de l’antifeixisme! Totes som antifeixistes! 

 

■ Obrim fronteres! Cap persona és il·legal! 

 

■ Cap pas enrere en la igualtat: no al masclisme, no a la LGTBIfòbia! 

 

■ Per una societat antirracista: stop islamofòbia, rromafòbia i negrefòbia!  
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Crida internacional:  

https://ucfr.cat/2019/01/07/un-mon-contra-el-racisme-i-el-feixisme-16m/ 

*/*/*/*/ 

Pere Fernàndez i Armengot 
 
Membre del Nucli de coordinació d’ UCFR – Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme (Catalunya)  
 


