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Un òrgan central de propaganda és l’instrument fonamental 
de qualsevol projecte polític que aspiri a ser majoritari a la 
societat. El seu paper és definir l’estratègia, delimitar les 
línies de treball i els àmbits de debat i de lluita, centralitzar la 
intel·ligència, cohesionar el discurs i l’organització al voltant 
d’unes idees marc. Per a una organització revolucionària de 
la classe treballadora, 
a q u e s t p a p e r é s 
encara més estratègic i 
vital. No hi ha projecte 
p o l í t i c q u e p u g u i 
desenvolupar-se sense 
un òrgan central de 
propaganda: l’activitat 
dels instruments de 
c o m u n i c a c i ó i e l 
d i n a m i s m e d e l a 
in formació en una 
organització són els 
millors indicadors de la 
seva salut democràtica 
i de la vigència del seu 
projecte polític. !
Tot procés polític ha 
tingut el seu mitjà de 
p r o p a g a n d a d e 
referència, que ha 
guiat l’estratègia i la 
tàctica del conjunt del 
moviment. La Revolució 
Russa va tenir l’Iskra, la cubana va tenir el Granma. Les 
revolucions bol ivar ianes més recents han t ingut 
progressivament més i millors mitjans de propaganda a 
mesura que s’han anat desenvolupant. Qui pot negar el 
paper que han tingut Telesur i l’Agència Bolivariana de 
Noticias en l’aixecament de les noves democràcies populars 
a Amèrica Llatina? !
L’Avant va ser una de les primeres tasques que vam 
emprendre els i les comunistes quan el 1982 vam fundar el 
PCC. Com a publicació orgànica, la seva sort ha estat 
sempre estretament vinculada a la del conjunt del partit. 
Com a capçalera, ha intentat ser un instrument del sector 
més conscient de la classe treballadora catalana i aportar un 
posicionament crític dels esdeveniments i de l’evolució de la 
societat en mans de l’hegemonia liberal. És lògic que amb 
aquestes pretensions, hagi estat sempre una publicació 
minoritària. Però no per això, menys important. !

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya es troba immers 
en el procés constituent d’una nova organització comunista 
de Catalunya que portarà a la desaparició dels actuals 
òrgans d’expressió del partit i a la seva reformulació per part 
de la nova organització. En conseqüència, l’Avant com a 
capçalera del PCC potser deixarà d’existir. Serà tasca de la 

n o v a o r g a n i t z a c i ó 
determinar els seus 
n o u s ò r g a n s 
d’expressió i les seves 
c a p ç a l e r e s d e 
referència. Serà, per 
tant, tasca de tots els i 
les comunistes definir 
la metodologia i la 
composició de la nova 
redacció, així com el 
paper i l’objectiu dels 
nous instruments de 
p r o p a g a n d a . É s 
aquesta una tasca en 
l a q u e j a p o d e m 
començar a caminar. !
En aquest sentit, des 
de la redacció de 
l’Avant posem tot el 
nostre coneixement i 
experiència al servei 
d’aquesta nova tasca i 

fem una crida al conjunt 
de les cèl·lules comunistes de totes les organitzacions a 
començar a treballar en els nous instruments d’agitació i 
propaganda, en el nou òrgan central d’expressió que haurà 
de tenir el nou partit sorgit d’aquest procés històric. És el 
moment que el conjunt de comunistes de Catalunya 
enfrontem el repte de construir una nova capçalera 
comunista de referència per a la classe treballadora del país. 
Una capçalera que sàpiga donar resposta a les necessitats 
de comprendre la realitat que ens envolta, de destapar les 
falses informacions i la manipulació informativa, de 
centralitzar la intel·ligència de les classes populars en la 
construcció d’una alternativa socialista a capitalisme 
criminal. Una capçalera que sàpiga ser la veu que la classe 
treballadora necessita, que connecti les lluites disperses, 
que aplegui les resistències al capitalisme en un únic front 
social. !
la redacció de l’Avant !

Una veu per a la classe treballadora
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L’Avant va néixer l’abril de 1982 com a òrgan d’expressió del 
Partit dels i les Comunistes de Catalunya. Des dels seus 
inicis, l’Avant ha estat sempre una tasca col·lectiva del 
conjunt de la militància, un treball en equip que comença a 
les cèl·lules i acaba a les cèl·lules, després d’implicar tota 
l’organització. Com a òrgan d’expressió d’un partit 
comunista, l’Avant sempre ha tingut una doble vessant: la 
interior, com a instrument d’organització de persones, de 
debat intern i de cohesió del discurs per al conjunt de la 
militància, i l’exterior, com a portaveu del posicionament dels 
i les comunistes de Catalunya a la societat catalana. !
Durant els seus 32 anys de vida, l’Avant ha tingut sis 
directors/es que han enfrontat el repte tirar endavant una 
publicació nacional i de classe, contra tota mena d’obstacles 
i amb molts pocs recursos tècnics i econòmics. Joan Tafalla,  
Jordi Miralles, Adelina Escandell, Sandro Maccarrone, Felipe 
L. Aranguren i Joan Samit han fet de l’Avant, amb el seu 
esforç i dedicació, una capçalera de referència per als 
sectors més conscients de la classe treballadora catalana. !
El número 1000 de l’Avant situa aquesta capçalera entre les 
publicacions històriques de la premsa política del nostre país 
i la converteix en una de les revistes de més edat de la 
premsa política que s’edita avui. !
A l’igual que el conjunt de la premsa escrita, l’Avant ha 
hagut d’adaptar-se a l’evolució de la societat. Des de l’any 
2007, la publicació va començar a editar-se en format web 
sota el domini www.avant.cat. L’any 2011 es va abandonar 
definitivament l’edició impresa de la qual només 
s’imprimeixen alguns números destacats. Tanmateix, la 
revista es distribueix en un doble format: web i PDF. El 
format PDF permet la impressió descentralitzada de la 
publicació en impressores convencionals, per la qual cosa, 
és habitual trobar versions impreses de l’Avant a les seus del 
partit o a diferents espais dels moviments socials i populars 
on els i les comunistes militem. !
El desenvolupament de les TIC també ha influit en la mateixa 
organització de l’Avant. Actualment l’Avant està dirigit per 
una comissió dels responsables d’Agitació i Propaganda de 
tot el partit que és oberta a tota la militància. La major part 
de l’organització de la redacció es porta a terme a través de 
llistes de correu, la qual cosa ha contribuit a una major 
fluidesa i a una economització dels recursos de què 
disposem. !
la redacció de l’Avant 

Breu relat de vida d’una capçalera històrica  
de la classe treballadora catalana
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Quan va neixer el PCC ara fa 33 anys, aquest semblava un 
projecte condemnat per la historia a no reeixir, ja llavors 
molts creien que la perspectiva d'un gran partit comunista 
era revisable o censurable. 
 
A pesar de tot el projecte del PCC va tirar endavant i avui si 
mirem enrera veiem que les seves aportacions a la Unitat de 
la classe treballadora i de les esquerres han fet forat en 
moltes altres persones i formacions polítiques. 
 
Va parlar-se molt en aquells moments de prosovietisme, 
però menys d'altres raons mes profundes que van formar 
part de la crisi comunista dels 80, la participació de les 
bases del partit en les decisions de la direcció del PSUC i la 
crítica dels acords establerts en el periode de la transició 
democràtica.  
 
Avui a la llum de la crisi capitalista del 2008 sembla clar que 
un projecte revolucionari, que un partit comunista es 
necessari, partit comunista entès com a fàbrica d'idees i 
intelectual col.lectiu que estableix una perspectiva 
estratègica vers el Socialisme. També sembla clar que 
aquesta organització comunista no es un instrument de 

mediació electoral o sindical, sinó un "instrument de 
perspectiva revolucionaria". 
 
Vivim temps de convulsió política i social i desde les 
esquerres podriem caure en l'equivocació que això ens 
afecta menys que a la dreta. Les dretes demostren encara 
una gran capacitat d'unitat per aconseguir els seus objectius 
i de fet han pilotat tant les causes de la crisi del 2008 com 
les propostes ara per la seva sortida, i sempre en contra dels 
interessos de la classe treballadora i els sectors populars. 
 
Les esquerres tenim també l'oportunitat per aprofitar el 
moment de canvi actual per desenvolupar les actualitzacions 
i les sumes necessàries per enfortir-nos com opció real 
d'alternativa i aquí els i les comunistes tenim molt a dir. 
 
Els i les comunistes com deien Marx i Engels al Manifest no 
som una cosa a part de la societat i de la nostra classe i per 
això patim i vivim les seves contradiccions, avenços i 
retrocessos, però estem obligats a cercar, organitzar i 
proposar estrategies que ajudin precisamente a la nostra 
classe i al voltant d'ella al nostre poble a aconseguir els seus 
interessos. 

Avant 1000, mil flors comunistes  
de lluita i esperança 
Joan Josep Nuet
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És per això que cal un gran partit comunista a Catalunya i es 
per això que no podem   contentar-nos amb la divissió i 
disgregació actuals de tants i tantes comunistes i hem de 
redoblar l'esforć per la Unitat Comunista necessària. 
 
Els comunistes hem jugat un paper destacat a la història de 
Catalunya i conservem un llegat que hem de fer creixer, no 
som només nosaltres, camarades com Joan Comorera, 
Gregorio López Raimundo, Pere Ardiaca o Josep Miquel 
Céspedes ens contemplen i hem de saber estar a l'alçada. 
 
Es per tot això que arribar al número 1000 de l'Avant es una 
Festa i una fita. 1000 números donen per fer una bona 
retrospectiva de lluita i compromís dels darrers 33 anys de la 
nostra història on trobarem homes i dones plens d'entrega i 
ferma voluntat de lluita. Segur que també trobarem errors i 
fins i tot algún sectarisme, però de les equivocacions 

comeses a la nostra història també se n'apren i en ocasions 
encara més que dels èxits. 
 
Ara l'Avant i el PCC estem vius, vius políticament per sumar i 
per lluitar, amb d'altres, això si, amb molts d'altres que avui 
també volen sumar i lluitar amb nosaltres, i diem això desde 
la modestia del que som i del que aportem, però desde 
l'orgull del projecte comunista al qual mai, mai renunciarem 
 
Visca la Classe Treballadora 
Visca l'Avant 
Visca Catalunya 
 
 
Joan Josep Nuet 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L’aparició, el 28 de maig de 1982 del nº 1 d’ Avant, òrgan 
del PCC, fou una anomalia en la transició. O millor dit, en la 
transacció que transformà “la ruptura democràtica” en 
“reforma suplicada”. Avant fou l’òrgan d’una gent que es va 
rebel·lar aquell cambalache. Avant criticava de manera 
rotunda tots i cadascun del eixos d’aquell canviar-ho tot per 
a que rés no canviés: els pactes de la Moncloa, la 
monarquia, la Constitució del 78, l’enterrament de la 
memòria històrica, l’entrada a l’OTAN, l’entrada al Mercat 
Comú, el sindicalisme, les nuclears...  !
Però Avant fou molt més que l’òrgan d’un discurs crític. 
Avant donà expressió escrita a un acte d’autonomia cultural 
de classe: la voluntat d’organitzar les idees i les persones 
comunistes a les fàbriques, a les empreses i en els barris. 
Avant fou, també vehicle setmanal de formació, de cultura 
comunista. I nogensmenys, fou vehicle d’internacionalisme 
proletari. !
Feia anys que no repassava la meva vella col·lecció d’Avant. 
Hi he retrobat quelcom més que  tots i cadascun dels temes 
mencionats: hi he retrobat una amplíssima llista de 
signatures dels comunistes que hi escrivien. Em refereixo a 

treballadors manuals e intel·lectuals que ompliren aquelles 
planes amb informacions, amb reflexions, amb propostes. 
He retrobat, també, les fotografies d’en Santi Romero que 
sovint son més eloqüents que els textos. !
El meu limitat paper durant vuit anys, fou mirar de coordinar 
aquella experiència de periodisme revolucionari. No hauria 
pogut fer res, si no fos pel treball entusiasta d’un reduït i 
heroic (sí, heroic!) equip de redactors, dels teclistes i dels 
muntadors, de l’administració i dels nombrosos difusors que 
feien arribar Avant als barris i a les empreses. Avant fou 
doncs, una tasca col·lectiva. !
Ser membre d’aquell col·lectiu, treballar al seu costat, 
aprendre tantes coses de tots els seus membres, ha estat 
l’experiència més enriquidora i gratificant de la meva vida 
política.  !

Mil vegades: Avant! 
Joan Tafalla
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Vull començar compartint que, per raons personals, no hem 
serà possible ser-hi present en la commemoració del 
número 1000 d'Avant i el record al company Josep Miquel 
Céspedes, ja que es va modificar la primera data de l’acte, 
en que s'havia programat l’activitat. !
Avant ha arribat el número 1000. Encara recordo quan el 
secretari general Marià Pere va proposar-me que passes 
dels CJC al Partit i que assumís la direcció del periòdic. La 
meva resposta va ser "si jo no soc periodista?" i l'argument 
que va utilitzar en Marià per a convencem va ser: "hem de 
fer de l'Avant el periòdic de la unitat de les esquerres”. !
Unitat de les esquerres, si. Una dels trets d'identitat del PCC 
i que va marcar l'estratègia del Front d'Esquerres i la tàctica 
a desenvolupar en cada conjuntura en funció de les 
necessitats del nostre poble, del moment concret i  de la 
correlació de forces. !
Aquell Avant era el de  la redacció composada pel Francesc 
Font, Joan Samit, Pep Valenzuela, Eva Balart i Joana Marine, 
i de desenes de persones que escrivien de manera regular. 
Aquell era l'Avant de col·laboradors com l'Antonio Moral i la 

gent que plegava el setmanari, del Joan Manuel Caballero i 
Jordi Miró.  Era l'Avant  de la xarxa de companys i 
companyes que feien de corresponsals i dels que garantien 
una distribució i cobrament (cal dir desigual) pel territori i 
sectors. Era aquell Avant que buscava autofinançar-se i amb 
presència pública a la Festa d'Avant a Montjuïc i a d'altres 
festes de periòdics comunistes (Perpinyà, París, Lisboa 
o Madrid). És a dir, un Avant compromès amb la Unitat de 
les Esquerres i que tenia el repte d'autoorganitzar-se, per a 
ser més útil a la política del PCC. !
Avui estem al 2014. Des del primer número d’Avant i fins 
avui ens ha tocat viure moments especials i il·lusionants, i 
situacions complexes i decepcions al Partit, a Catalunya i al 
món. Però avui els comunistes i les esquerres tenim el repte 
de contribuir a donar resposta a una cruïlla marcada per una 
sortida insolidària a la crisi, la voluntat majoritària del poble 
de Catalunya d’autodeterminar-se i el deteriorament de la 
democràcia. Una sortida que, desitjo, sigui pensant i actuant 
en favor de la majoria del nostre poble. 
   !

Avant, número 1000 
Jordi Miralles i Conte
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L’Avant ha arribat al número 1000. Un bon motiu de 
celebració. Qui porta ara la redacció em demana que, com a 
antiga directora, expressi el que va significar. Avant i PCC 
una relació estreta i simbiòtica. La història d’un lligada a la 
de l’altre. Perquè l’AVANT no volia ser un setmanari de Partit, 
però hi reflectia la seva vida, objectius i anàlisi. Unitat de les 
esquerres, unitat de treballadores i treballadors i lluita per la 
pau, eixos del setmanari. Rellegeixo titulars d’editorials i 
d’articles: “Calen propostes concretes als problemes que 
pateix la gent” “Una nova situació complexa i apassionant”, 
“Europa sí, però no així” que ara podríem reescriure. 
L’AVANT, eina de lluita ideològica, amb vocació d’explicar les 
notícies i la història des d’una perspectiva d’esquerres. 
L’AVANT defensor del dret d’autodeterminació dels pobles i 
que sempre va posar èmfasi en la Qüestió nacional. 
L’AVANT obert a qualsevol persona o entitat d’esquerres que 
volgués fer sentir la seva veu. Ressò de les lluites al 
moviment obrer. Personalment, una època apassionant, 
amb la complicitat i el treball de la redacció: la Joana Mariné, 
el Pep Valenzuela, el Joan Samit,  el David Fernández, la 
Sílvia Cruz. I també de persones col·laboradores (en podria 
anomenar moltes, però no hi cabrien): el Miquel Àngel, la 
Maribel, la Ma Àngels i el Joan; Gràcies. 

I un a punt especial: Quan em van nomenar, les dones del 
Partit, algunes que coneixia, però moltes amb les que no 
havia coincidit mai, em van felicitar i em van fer arribar la 
seva satisfacció que una de les seves fos la directora del 
setmanari del Partit. Orgull de conjugar el vermell i el lila.  !

Mil números de l’Avant 
Adelina Escandell
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Jo vaig ser director de l'Avant el 2006. El context el marcava 
el Govern d'Esquerres i Catalanista, el mal anomenat 
tripartit. A part dels normals canvis, l’increment de temes a 
tractar per seccions, el nou paper, la major participació dels 
CJC, l'eix va ser obrir la premsa a persones que no fossin 
necessàriament del partit, centrar-se en el treball de suport a 
EUiA i ICV, sense per això deixar d'elaborar autocrítica. Un 
òrgan que elaborés un discurs obert a la societat. Més 
cultura plural i internacionalisme.  !
En aquest temps vaig aprendre moltes coses i em vaig 
recolzar en un Consell de Redacció que avui semblaria 
impensable. Gràcies a tots per la seva ajuda, especialment a 
Alexia Guilera, responsable de la Redacció. Salut i vida. 
                                      

Va ser curt però intens 
Felipe L. Aranguren
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Durant la història de l’Avant, la publicació ha anat 
afegint algunes col·laboracions de la militància que mica 
en mica s’han consolidat com a columnes fixes d’opinió 
i anàlisi.  !
És el cas de les D4d3s P4rl3n, una participació sobre 
economia que va aportar-nos importants elements per a 
comprendre l’evolució del sistema capitalista.  !
És el cas de la Ratera de Toni Barbarà, qui  amb la fina ironia 
que el carateritza, ens ha deleitat sempre amb reflexions 
interessants sobre Europa, Salut o justícia social, sense 
perdre mai l’humor.  !
No podem deixar de banda la important contribució 
d’Àngels Martínez Castells al coneixement col·lectiu de 
l’organització, ni les aportacions del professor Miquel Àngel 
Sòria al nostre patrimoni col·lectiu cultural i literari amb la 
seva columna Les Arrels.  !
Les més recents contribucions sobre Cuba i Amèrica Llatina 
de Salva Torres o els grans articles de Maribel Nogué i Felip, 
Ciutadana Demoeus, acaben de conformar el que coneixem 
com les Columnes de l’Avant. !
Amb el desenvolupament de la versió web de l’Avant, 
aquestes columnes van passar a ésser blocs independents i 
com a blocs, han agafat vida plena i autonomia pròpia, 
sense abandonar mai el seu esperit original. 

De les columnes de l’Avant als blocs

Toni Barbarà !
La Ratera !!

http://laratera.avant.cat

Àngels Martínez Castells !
Punts de Vista 

http://angelsmartinezcastells.avant.cat 

Miquel Àngel Soria !
Les Arrels !!

http://miquelangelsoria.avant.cat/ 

Maribel Nogué i Felip !
Ciutadana Dempeus !!

http://ciutadanadempeus.avant.cat/

Salva Torres !
Les Arrels !!

http://salvatorres.avant.cat/
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L’any 2004 vam perdre prematurament, amb només 41 
anys, el camarada Josep Miquel Céspedes, en 
“Jotaeme”. !
Aquest gener es va complir el 10è aniversari de la mort 
de Josep Miquel Céspedes, destacat militant comunista 
de Sant Adrià de Besòs. Céspedes va ser el primer 
secretari general dels Col·lectius de Joves Comunistes, 
la Joventut del PCC. Va ser escollit regidor d’Educació i 
Solidaritat per EUiA l’any 2003 en aquesta ciutat obrera. 
L’escola bressol d’aquest municipi porta el seu nom. La 
Fundació Pere Ardiaca va dedicar l’any 2006 la 
publicació d’un llibre en homenatge a Josep Miquel 
Céspedes amb el títol “Jotaeme: la joventut del 
comunisme”. Els testimonis següents són fragments 
d’aquuest llibre. !
La publicació està disponible per a la seva lliure 
descàrrega a l porta l Comunistes.cat (ht tp: / /
publicacions.comunistes.cat) i en la seva versió física a 
través de la llibreria de la Fundació.  

“En Josep Miquel era una persona singular. Això es pot dir 
de tothom, evidentment, ja que tots i totes som únics i 
diferents. Però ell, que ha estat un home amb una caràcter 
fort i molt ferm amb les seves conviccions, ho acompanyava 
amb una manera de ser propera i planera, i amb una certa 
dosi d’innocència que el feia més entranyable i bona 
persona”. !
Jordi Miralles Compte !!
“Les organitzacions són allò que fan els seus membres. I 
treballar am Josep Miquel Céspedes et feia sentir part d’una 
organització important. Ell ho era de seriós. En el treball. En 
els compromisos. En les propostes. Desplegant una 
seriositat rigorosa i plena d’ambició col·lectiva. Atent al 
detall. Previsor. Però fent que aquesta seriositat contagiés un 
optimiste conscient”. !
Raimon de Cara 

Josep Miquel Céspedes, 
l’exemple militant
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“Quan Jotaeme va arribar a Sant Adrià es va presentar al 
local del Partit com un militant de base més. Es va posar a la 
disposició de l’organització per si s’havien d’enganxar 
cartells o anar a reunions, d’una manera molt modesta i 
sense intenció de formar part de la direcció local. Per aquell 
llavors ell treballava a Polinyà, amb l’alcaldesa Mari Carmen 
Gámez. Molt aviat el nostre propòsit va ser reorganitzar el 
partit a Sant Adrià i posar-lo a ell al capdavant, ja que ens 
feia falta un lideratge d’aquelles característiques”. !
Gregorio Chamizo !
“Céspedes tenia la capacitat de poder plantejar, parlar i 
proposar coses molt interessants sobre temes totalment 
diferents. Per exemple, si es parlava de salut, Céspedes 
tenia la informació necessària que li permetia fer propostes 
com les de qui tingués amplis coneixements de medecina, i 
succeïa el mateix en àmbits com l’educació o l’urbanisme. 
Moltes vegades es passava fins les cinc de la matinada 
llegint documents i cercant informació”. !
Rosa Maicas Roca !
“Era difícil dir-li que no en qualsevol proposta perquè tenia 
sortides per a tot, però a mi m’agradava el seu plantejament 
de la política com espai de construcció de teixit social, de 
participació i repolitització de la ciutadania. Compartíem la 
visió que una transformació social començava per un 
subjecte polític informat, format i actiu”. !
Gregorio Belmonte 

!!
“Céspedes em va comunicar que s’anava a presentar a les 
eleccions i que, per ètica, deixava els seus càrrecs a la 
Plataforma d’Entitats i Veïns de la Mina. Aquella va ser una 
demostració de principis i integritat. Potser li hagués estat 
molt útil mantenir-se a la Plataforma per als seus interessos 
polítics, però ell va anteposar la seva ètica i els seus valors”. !
Rosa Maicas Roca !

Jordi Miralles, Pere Ardiaca i Josep Miquel Céspedes

Portada del llibre Jotaeme editat per la Fundació Pere 
Ardiaca
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!!!
“Tots els projectes que ell va començar s’han continuat de 
forma milimètrica. JM no feia mai un projecte personal, 
sempre de forma col·lectiva, fent-ne a tothom partícep. Es 
discutien tots els assumptes totes les vegades que feia falta, 
llavors el projecte es convertia en col·lectiu. D’aquesta 
forma, el tema la ciutat educadora continua exactament 
igual, seguim amb l’impuls que ell li va donar. Hem 
aconseguit l’Escola bressol al marge esquerra del riu, per la 
que tants anys hem lluitat. De fet, en un ple de l’Ajuntament 
de Sant Adrià es va decidir que l’escola porti el seu nom, és 
l’Escola Bressol Josep Miquel Céspedes. !
Gregorio Chamizo !!
“La gran herència que m’ha deixat ha estat haver-lo conegut 
i aquestes ganes de lluitar contra qualsevol injustícia, contra 
tot allò que no es bo per a la gent més humil, per a la gent 
treballadora”. !
Rosa Maicas Roca !!!
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“En el terreny de la política, evidentment des de la nostra 
manera d’entendre-la, hem estat uns comunistes que fèiem 
política de joves (primer) i uns comunistes que contribuírem 
a impulsar la unitat de les forces polítiques d’esquerres (més 
tard). És en aquest sentit que vull destacar la nostra manera 
de fer política, un seguit d’aspectes troncals que la 
caracteritzaren. Uns elements definitoris que em porten a 
afirmar que vàrem aconseguir, en la manera de fer, la marca 
cejotace (la manera de fer dels Col·lectius de Joves 
Comunistes, CJC). Una marca que, des del meu punt de 
vista, continua sent creïble i útil en les lluites de present pels 
comunistes i, també, per a les forces de l’esquerra 
transformadora.  !
Un primer d’aquests elements definitoris era cercar, i si calia 
crear, sempre espais unitaris, marcs unitàries des de la 
proposta i la mobilització per a defensar el drets de les 
persones. El segon, que tota mobilització i tota acció social i 
institucional, suposin avançar en un major nivell 
d’organització popular estable. El tercer, acompanyar 
paral·lelament el treball unitari amb un perfil propi i propostes 
pròpies de les nostres formacions polítiques (fossin els CJC, 
el PCC o EUiA). I el quart, que el treball fet suposi (perquè 
s’ha programat) que noves persones s’incorporin de manera 
organitzada a la lluita política per a la transformació social 
afiliant-se a les nostres formacions polítiques.  

!

Aquestes quatre qüestions per a nosaltres eren, i són, de 
manual. Són l’abc per a una organització revolucionària, 
d’ahir i d’avui, si vol ser útil a la seva gent i, especialment, a 
la seva classe. Són les bases necessàries per avançar en la 
defensa dels drets de les persones, per continuar la lluita en 
millors condicions, per trencar la massa sovint resignació de 
l’esquerra institucionalitzada i per defugir d’aventures molt 
sorolloses temporalment però estèrils.”  !!
Jordi Miralles i Conte !

Céspedes, inquiet i valent
Un article de Jordi Miralles i Conte !
Fa 7 anys escrivia aquestes paraules sobre en JM Céspedes. Unes paraules que són plenament 
vigents i un nou reconeixement:
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!

15 de març de 2014 
a les 20 h al Casinet d’Hostafrancs 

Rector Triadó, 53, Barcelona - Metro: L1-Plaça de Sants

Acte 
Lliurament de carnets 

Homenatge a JM Céspedes 
Presentació de l’Avant 1000
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