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CAMPANYA LA LLUITA CONTINUA:

26 anys després del seu assassinat, Guillem Agulló continua éssent un símbol de la lluita i la

resistència  antifeixista.  Però  aquest,  com  malauradament  tants  d’altres,  és  un  cas

desconegut per a gran part de la societat.

“La Lluita Continua” és una  campanya d’impacte social i polític  que pren com a punt de

partida la figura de Guillem Agulló i Salvador, el seu assassinat i posterior judici del cas per a:

- Promoure la memòria de Guillem Agulló.

- Denunciar la impunitat de l’extrema dreta durant els darrers 40 anys a l’Estat.

- Reivindicar la històrica lluita antifeixista a casa nostra.

- Alertar sobre l’auge de renovats discursos xenòfobs i racistes que s’han instal·lat de nou i

per desgràcia en el centre del debat polític i social.

D’aquesta  manera,  i  amb el  cas  de  Guillem Agulló  com a  punta  de  llança,  “La  Lluita

Continua” dóna veu a totes aquelles persones, col·lectius i grups socials que han patit -i
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pateixen-  la  xacra  de  l’odi,  la  xenofòbia,  el  racisme,  la  persecució  política  i  la

discriminació al nostre país, i de retruc, a Europa i el món.

ACCIONS:

- Un concert organitzat per Propaganda pel Fet! i el Barnasants a l'auditori de Barcelona,

previst per dijous 26 de març de 2020, i un concert a València previst per al mes d'abril de

2020,  coincidint  amb  l'aniversari  de  l'assassinat  de  Guillem  Agulló.  Amb  la  presència

confirmada de: JAZZWOMAN, AUXILI, XAVI SARRIÀ,  FELIU VENTURA, SMOKING SOULS,

MIQUEL GIL,  i  ROBA ESTESA.  Durant  les properes setmanes es desvetllaran els  darrers

artistes que participaran als concerts.

-  Una pel·lícula ("La mort de Guillem"), dirigida per Carlos Marques-Marcet (guanyador

d'un Goya i 3 premis Gaudí, entre d'altres, i autor de projectes com "10.000KM", "Tierra Firme",

"13 dies d'octubre", "Els dies que vindran", "En el corredor de la muerte"), que inicià el seu

rodatge el 25 de novembre. Estrena prevista setembre 2020.

- Un cicle de debats i conferències apadrinat per mitjans com Crític, Vilaweb, CTXT, el Diario

i la Directa (amb xerrades com: "Cordó sanitari a l'extrema dreta: Mesures concretes"; "El cas

de Guillem Agulló"; "Feminisme i feixisme"; "Relació entre mitjans de comunicació i auge de

l'extrema dreta"), que se celebraran a Barcelona i València, previstos pel primer trimestre de

2020. D'aquest cicle, que se celebrarà a Abaixadors 10, n'hauria de sortir un codi de bones

pràctiques  per  fer  front  a  l'extrema  dreta.  Entre  les  ponents  i  participants  amb  qui  estem

pensant comptar es troben Pastora Filigrani, Laia Serra, Alba Sidera, Gemma Garcia, Montse

Santolino,



Laura Aznar, Alba Sidera, Júlia Bertran, Irantzu Varela, Bel Olid i Ainhoa Nadia entre d'altres.

- La presentació del llibre “Guillem” de Núria Cadenes, editat per Ara Llibres. (abril 2020).

-  La actualització, renovació i restyling d'un web de crims d'odi a l'estat espanyol durant

els darrers 20 anys que porta el periodista Miquel Ramos. (abril 2020).

EL FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA:

Una campanya d’impacte i comunicació d'aquestes característiques és ambiciosa, també pel

que  fa  al  pressupost.  Malgrat  la  implicació  de  col·lectius,  empreses  i  cooperatives  com

Propaganda pel Fet!, Barnasants, Som Batabat, Lastor Media i SUICAfilms, ens cal un impuls

econòmic que ajudi a “La Lluita Continua” a esdevenir una campanya exitosa.

La campanya de microfinançament s’ocuparà, en aquest cas, de finançar: l'organització dels

concerts; l'organització de les xerrades i debats; l’elaboració dels materials gràfics que faran

possible la visibilitat de “La Lluita Continua”; i la campanya de mitjans necessària per arribar a

un segment elevat de població. Així també, reforçarà el finançament del llargmetratge “La mort

de Guillem”, ja cobert parcialment gràcies a les pre-vendes efectuades a À Punt Mèdia, i TVC, i

al suport de l’Institut Valencià de Cultura i l'Institut Català de les Empreses Culturals.

El microfinançament és molt més que un sistema per recollir aportacions econòmiques. S'ha

convertit en un model de coparticipació, de col·laboració entre creadors, públic i usuaris. És una

eina que aconsegueix que cadascuna de les persones, col·lectius, associacions prescriptores

esdevingui la millor  ambaixadora per al  projecte,  fent  d’altaveu perquè “La Lluita Continua”

arribi  allà on cap campanya de comunicació pot  arribar.  Aquest  vincle  és,  per a nosaltres,

transcendental, perquè volem que el record de Guillem i la lluita contra el l'ultradreta arribin tan

lluny com sigui possible.

* * *

La campanya de Verkami acaba el proper 7 de gener, ajuda’ns a fer possible “La lluita

continua”!!


