
Estem en guerra contra els  especuladors  i els polítics  que 
han creat aquesta crisi, contra els  qui dicten les  retallades 
socials, contra els qui ens  condemnen a l'atur i el treball 
precari, contra els  qui desnonen famílies, contra els qui 
tanquen escoles  i hospitals, contra els que privatitzen els 
serveis  i els recursos. Estem en guerra  per protegir el treball 
digne, l'educació, la salut, la  universitat, les pensions, el dret 
a l'habitatge, els serveis  públics  i universals  que hem 
conquistat amb segles de lluita. Estem en guerra contra  el 
capitalisme, a favor d'un sistema més just, més  intel·ligent, 
més humà: pel socialisme.

Estem en guerra contra els oligarques  i els  corruptes, contra 
la dictadura del pensament únic neoliberal, contra el règim 
autoritari dels monopolis  internacionals, contra la immoralitat 
del benefici ràpid i el frau fiscal de les grans  fortunes, contra 
el clientelisme corrupte que tot ho contamina, contra la 
perversió dels interessos públics  amb els  privats, contra  el 
control de les  corporacions  i la repressió reaccionària  de 
l'Estat. Estem en guerra  per construir una democràcia, per 
un govern del poble al servei de la majoria treballadora, per 
una societat de persones  lliures, per unes  institucions 
transparents. Estem en guerra contra la tirania de la 
corrupció, a favor, d'un sistema més representatiu, a favor 
d'un nou marc: per una veritable democràcia.

Estem en guerra contra l'Espanya  imperialista borbònica, 
contra els  reaccionaris  i els  franquistes, contra l'Espanya 
dels  cacics  i les creuades històriques, contra l'Espanya 
centralista  i autoritària, contra l'Espanya dels  feixistes i els 
genocides, contra l'Espanya de l'OTAN i la Comissió 
Europea. Estem en guerra per una Catalunya lliure i 
sobirana, per la  memòria històrica, pel dret a  aprendre i 
utilitzar la nostra llengua, per l'exercici del dret a 
l'autodeterminació, pel dret a  decidir democràticament el 
nostre destí com a poble. Estem en guerra  per una 
República  Catalana, per una unió federal, lliure i igualitària, 
amb la resta de pobles d'Espanya i d'Europa. 

Estem en guerra contra  l'Imperialisme, contra el control 
econòmic, ideològic i militar, contra la  injerència i l'extermini, 
contra els  mercenaris i els  fanatismes, contra  la manipulació 
informativa, contra  les  guerres  per petroli, contra l'espoli dels 
pobles. Estem en guerra per la llibertat dels  pobles  i les 
nacions, per Síria i per Catalunya, per la solidaritat i 
l'internacionalisme, pels  drets  humans. Estem en guerra, a 
favor de la sobirania i la diplomàcia. És  una guerra  antiga, 
una lluita de classes. Estem en guerra contra  la  guerra, en 
guerra per la pau.
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Són cinc els  grups  més  visibles  que conformen l'oposició, 
encara que tres són els més  importants: el Consell de 
Coordinació de la Revolució Siriana, que rebutja  la 
intervenció militar i la violència, assumiria 
un diàleg amb el govern per a  una 
transició pacífica; el Front Popular per al 
Canvi Democràtic que també rebutja la 
intervenció estrangera, agrupa partits  de 
l 'esquerra, nacional istes  àrabs; i , 
finalment, el més bel·ligerant, el Consell 
Nacional Sirià, amb el suport de Turquia, 
Qatar i els  saudites, amb el suport dels 
Germans  Musulmans, i que es proclama com l'ala política de 
l'Exèrcit Lliure de Síria. Aquest bloc aposta per una 
intervenció militar estrangera.

Alineats  en suport al canvi de règim a Damasc hi ha els 
principals  poders polítics  i religiosos  sunnites  de l'Orient 
Mitjà, liderats  per l'Aràbia Saudita i Turquia. Menys 
públicament es troba la xarxa internacional coneguda com 
Els  Germans Musulmans, un centre sunnita que està 
assistint moltes -si no la a  majoria- de les forces 
militaritzades de l'oposició siriana, especialment en 
fortaleses sunnites  com Homs. I, donant suport a  les forces 
regionals  liderades pels  sunnites, estan l'OTAN, els  Estats 
Units  i els  seus  aliats. Rússia  i la Xina van vetar una  resolució 
del Consell de Seguretat de les  Nacions Unides, 
acuradament elaborada, el seu objectiu era  el president 
Bashar Al-Assad i la justificació per a  una posterior agressió i 
intervenció militar exterior. També 
els  països  de l'ALBA han realitzat 
una declaració condemnant les 
ingerències estrangeres i en 
defensa de la  independència  i la 
sobirania de Síria.

El règim feudal ista  d'Aràbia 
Saudita, de Qatar, i el govern 
proatlantista de Turquia, envien 
instructors  militars, assessors i 
armes a Síria sense necessitat 
d'una resolució del Consell de 
Seguretat de les Nacions  Unides. 
El moviment dels  Germans Musulmans pot arribar al poder a 
Síria i ocupar el lloc d’Assad. Tot pot donar com a  resultat 
una massacre sagnant d’alauites  i una confrontació entre 
sunnites  i xiïtes  a  l'Orient Mitjà. A tota aquesta situació cal 
afegir-hi la constant amenaça de les  més de 50 bases 
militars dels  EUA al voltant de Síria  i l’Iran, que protegeixen 
els  interessos  de la  indústria petroliera i energètica dels 

EUA i els països de l'OTAN. Síria és una  peça  més  en 
l'escalada bèl·lica  dels  EUA contra els països enemics 
d'Israel (l’Iraq, l’Afganistan, Líbia, ara Síria, després l’Iran).

Tot i la complexitat de la situació política 
interna i externa, el Partit dels  i les 
Comun i s t es  de Ca ta l unya (PCC ) 
condemna la repressió per part del Govern 
sirià  contra la població, demana el 
cessament immediat de la violència  i la 
retirada de l'exèrcit i els  tancs  sirians de les 
ciutats  i el cessament de qualsevol 

violència dels opositors  al Govern i la retirada de mercenaris  i 
assessors militars estrangers de territori Sirià.

El Partit dels i les Comunistes  de Catalunya (PCC) considera 
que s'ha de buscar una solució política  a la crisi a través 
d'un diàleg nacional sense exclusions  en el qual s'abordin 
efectivament les  legítimes  aspiracions democràtiques  i 
socials del poble sirià, afirmant que un empitjorament de la 
situació podria comportar conseqüències  imprevisibles  per a 
tota la regió.

El Partit dels i les Comunistes  de Catalunya (PCC) considera 
que el destí de Síria  ha de correspondre exclusivament al 
poble sirià, sense ingerències  estrangeres ni intervencions 
militars; es manifesta fermament en contra de l'ús de la 
«responsabilitat de protegir» com a excusa per justificar la 
intervenció militar, aquesta  rotundament en contra dels plans 

de dividir el país.

El recent exemple d'intervenció a 
Líbia, i la posterior transició, ha de 
fer reflexionar forces  que es 
reclamen d'esquerres i de progrés 
perquè no tornin a donar suport a 
noves aventures bèl·liques i de 
d e s t r u c c i ó , q u e r e s p o n e n 
únicament a ls  interessos  de 
l'imperialisme dels Estats Units  i 
dels països de l'OTAN.

El Partit dels  i les  Comunistes  de 
Catalunya  (PCC) acorda traslladar aquest comunicat a les 
seves  organitzacions  perquè facin conèixer a la militància la 
seva  posició sobre el conflicte, conscients  de les  dificultats 
d'explicació objectiva en un món tan mediàtic com el que 
vivim, en què un cop més  els  mitjans  de comunicació 
esbiaixen i tergiversen la informació sobre Síria.
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Declaració del PCC sobre la situació a Síria
La situació a Síria, que va arrencar la primavera del 2011 amb la repressió violenta de les primeres manifestacions 
per part de les forces militars i de seguretat sirianes, s'ha anat agreujant amb la posterior aparició de grups armats, i 
la ingerència més que provada d'agents relacionats amb alguns països de l'entorn. El vessament de sang ha estat 
continu.

El destí de Síria ha de 
correspondre exclusivament 
al poble sirià, sense 
ingerències estrangeres ni 
intervencions militars



El president de la 
Generalitat i líder de 
CiU, Artur Mas, fa 
pocs dies va anunciar 
q u e d a v a n t u n a 
possible negativa de 
Rajoy a autoritzar la 
consulta o referèndum 
s o b r e 
l'autodeterminació de 
Catalunya, el tema 
s ' a p l a ç a r i a 
indefinidament i la 
legislatura s’esgotaria 

fins  el 2016 quan, això sí, tindríem eleccions plebiscitàries  i, 
és clar, hauríem de votar a  CiU pel bé del país... Quina barra! 
Primer va  intentar ensarronar al poble de Catalunya amb la 
seva  petició de "majoria extraordinària" i ara amb les 
"eleccions plebiscitàries", ensenyant sempre l'esquer de la 
consulta. Perquè avui queda demostrat que és un esquer de 
CiU per entabanar patriotes  i mentrestant anar manant i anar 
retallant.

Es  per això que la Diada ha de reforçar, amb una 
mobilització unitària i inclusiva, la majoria social d'entre el 
75-80% que vol decidir lliurament el seu futur i que rebutja 
q u a l s e v o l p r o p o s t a d e 
recentralització o de quedar-nos 
com estem.

El Govern de CiU però no 
descansa: fins  a 2.000 milions 
d'euros  més  en retallades en 
sanitat, educació o política social i 
sense passar pel Parlament. Amb 
uns  pressupostos  prorrogats, ara 
ja es  retalla per decret, ja no cal 
donar ni explicacions. I a sobre tot 
això passa quan CiU està  ben 
e s q u i t x a d a d e c a s s o s d e 
corrupció de tota mena i pelatge.

A Catalunya existeix un espoli de 
classe. Sense la desfiscalització 
votada per CiU i el frau fiscal 
d'aquí, no tindríem que retallar ni 
un bri de polítiques  socials i si a 
més  tinguéssim un finançament 
just, llavors  fins i tot podríem 
invertir. Això sí, tindríem que 

plantar-nos  davant del PP, de l'estat central i de la Troica i 
això és  massa sobirania per CiU. Ells  volen la  de fireta, la  de 
predicar però al final foc d'encenalls.

Ens cal un nou país, ben diferent a la mediocritat a que ens 
condemna CiU i tots  aquells  que li donen suport. Ens cal 
una veritable República Catalana, entesa alhora com un 
estat propi que ens  permeti redissenyar les  relacions amb la 
resta de pobles  d'Espanya i Europa i un estat social i 
democràtic, on el projecte es desenvolupi per la majoria  del 
país i no per una part privilegiada i oligàrquica del mateix.

Aquest es  el repte de l'esquerra catalana, trencar 
definitivament el cordó umbilical que ha anat teixint la dreta 
nacionalista els darrers 30 anys  i volar lliures  i només 
constrenyits pel pensar i les necessitats del nostre poble.
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Massa sobirania per Artur Mas
Un article Joan Josep Nuet, secretari general del PCC i coordinador general d’Esquerra Unida i Alternativa publicat 
a Catalunya Press el 6 de setembre de 2013.

A Catalunya existeix un espoli de classe. Sense 
la desfiscalització votada per CiU i el frau fiscal 
d'aquí, no tindríem que retallar ni un bri de 
polítiques socials i si a més tinguéssim un 
finançament just, llavors fins i tot podríem 
invertir.



Per Juan Medina, militant del PCC 

Al meu entendre, aquesta  afirmació pressuposa dues  idees 
que poden confondre més que ajudar a  un procés  de 
convergència: la primera  delimita  implícitament la unitat 
comunista a  les  famílies  de tradició psuquera. La segona 
suggereix que la ruptura  del PSUC va ser un error o una 
conseqüència de debats no resolts.

Tot i que mai vaig militar al PSUC, em puc reconèixer en el 
Partit fundat al juliol de 1936 com a secció de la 
Internacional Comunista. Dit això, el problema rau a crear un 
imaginari col·lectiu sense cap base real. No podem refundar 
aquel l part i t perquè cada 
moment històric i cada espai 
geopol í t ic ha  e laborat un 
moviment revolucionari i un 
intel·lectual col·lectiu d'acord 
amb el seu temps. En 1905 els 
camperols  i obrers revoltats  i els 
primers  soviets van ser el 
gresol- juntament amb uns 
pocs  marxistes  russos- d'un 
nou PSDR (bolxevic). Una 
dècada després, les  trinxeres 
d'Europa es dessagnen i milers 
de treballadors  es  mobilitzen 
reclamant pau, terra, treball ...; 
aquells  llots  van forjar desenes 
d e p a r t i t s - a n o m e n a t s 
comunistes  i obrers-agermanats 
p e r u n i d e a l c o m ú . L a 
descomposició dels  imperis 
a s i à t i c s  v a a i x e c a r a l s 
camperols xinesos  en una 
marxa de milers  de quilòmetres. 
L a l l u i t a a n t i c o l o n i a l i 
antiimperialista, l'experiència del 
moviment guerriller a  la  serra i 
les  vagues  estudiantils a la 
universitat van ser les bases 
sobre la qual es va crear el 
1965 el Partit Comunista  de 
Cuba. I així podríem seguir ..., és 
el moviment el que crea l'òrgan i no a l'inrevés.

El suggeriment de tancar les velles  ferides dels  últims 30 
anys, més enllà  d'una bona intenció, amaga moltes  vegades 
un error estratègic; confondre la  unitat comunista amb la 
unitat de l'espai de l'esquerra  que representa la coalició 

ICV-EUiA, o enfrontar-ho com un problema identidari. 
Aquesta confusió ha acabat sempre per debilitar l'esquerra i 
fracturar l'espai comunista. No tinc cap dubte que un espai 
comunista fort pot ser resolutiu per a  la  formació d'un nou 
referent sociopolític que aglutini l'esquerra  transformadora 
catalana. Però sense apriorismes i situant el paper de cada 
espai. Els partits  comunistes no poden ser mai ostatges  dels 
processos  o coalicions  electorals; senzillament perquè la 
seva funció és diferent.

Per tant el procés d'unitat no és una estratègia ordida per al 
retrobament d'una part dels  hereus  (PSUC-viu, PCC, ICV) 
del PSUC, perquè la seva història de llums  i ombres  pertany 

a l seg le XX (que segons 
Hobsbawn va de 1914 a la 
d è c a d a d e l s  9 0 ) i h e m 
convingut que volem constituir-
nos  com un espai comunista 
del segle XXI. I això perquè 
estem davant d'un canv i 
d'època  on el capitalisme 
pretén augmentar el guany 
arrasant el gènere humà i els 
recursos del planeta. Per tant, 
el que avui està en discussió és 
l a re - f undac i ó d ' un nou 
paradigma revolucionari.

Acabo el tema del PSUC amb 
una anècdota i amb una 
referència al PCE. 

Sobre el PCE, també puc dir 
que encara que no vaig militar 
mai en ell, forma part de 
l'herència biològica que em va 
deixar el meu pare. Alguns 
personatges estan explicant 
interessadament que el nou 
partit serà un satèl·lit desvalgut 
del PCE. Més enllà de les 
tensions històriques  entre el 
PSUC i el PCE, el procés  obert 

per construir un partit comunista 
a Catalunya parteix de la plena sobirania del subjecte (el 
poble treballador català) i de la seva relació històrica amb 
altres subjectes. Això forma  part de la tradició històrica 
PSUC-PCE, on les tensions mai van ser en clau Catalunya-
Espanya sinó per diferències  polítiques  o estratègiques. Ara, 

que jo sàpiga no es planteja cap canvi en aquesta visió 
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Sobre el procés d'unitat comunista obert a Catalunya
Després d'una declaració política i la posada en escena d'instruments unitaris, el PCC i el PSUC-viu obren a 
Catalunya un procés a la unitat a les fraccions, espais i persones que se senten comunistes, amb el noble objectiu 
de construir un partit comunista fort, capaç de contribuir a derrotar el capitalisme. Alguns companys expliquen i 
escriuen que l'objectiu de la unitat és "refundar el PSUC i tancar les ferides dels últims trenta anys". 



de germanor de lliure adhesió.
L'anècdota: Un comunista que havia  estat el màxim 
responsable de la revista Mundo Obrero relatava la 
desaparició de l'escena política del PSUC com una operació 
de taxidermista. Es  tractava  de clavar una  agulla  al coleòpter 
(PSUC) i deixar que amb el temps  s'anés morint per dins, 
mentre la seva aparença externa, als  ulls  de la gent, no 
s'alterava. A part de molta generositat i humilitat, el nou 
espai comunista té com a repte recollir la tradició del 
pensament materialista, de la  dialèctica i de la  filosofia de la 
praxi com a anàlisi per entendre i transformar la realitat. Però 
sobretot té el repte de retroalimentar el seu bagatge cultural 

amb les noves xarxes i moviments socials.

Quan l'anomenada crisi econòmica s'ha  transformat en una 
qüestionament sostingut del propi règim pactat en la 
Transició: corrupció, sistema judicial, Estat autonòmic, 
monarquia, bipart idisme, drets  socials, l l ibertats 
públiques  ..., el sentit dels comunistes  és  formar part, i algun 
cop ser hegemònics, de les  marees que pretenen una 
ruptura democràtica per obrir un nou procés  constituent. Per 
tant, el programa de la majoria és  el nostre. Cap canvi social 
rellevant es  va fer amb un programa polític que ocupés  més 
d'un foli.

El nostre programa és  el de la ruptura  democràtica per 
construir el socialisme, però quin és el paper del Partit. El 
paper del Partit també es defineix fent. Amb tot, per la meva 
experiència  en els últims anys  crec que no podem ser un 
lobby de poder de cap referent electoral, sindical o 
institucional. El Partit és un intel lectual col·lectiu amb 
capacitat pròpia i amb independència de qualsevol poder. 
Una de les  funcions  centrals  ha de ser la lluita d'idees, 
constituir consciència de classe per donar poder al subjecte 
revolucionari.

No oblidem que l'objectiu constituent d'un partit comunista 
és fer la  revolució. La democràcia  interna i el com ens 
organitzem és  un tema que requereix d'una dosi 
d'autocrítica i de debat important.

Estem davant d'un procés  que ha d'obrir les  finestres de 
totes  i tots  els  comunistes, amb un únic veto: als  arribistes  i 
als  pessimistes històrics, i amb un únic objectiu: donar a 
l'esperança fonamentació científica.

Tornen a sonar tambors  de guerra a  Pròxim Orient, el 
bombardeig a  Síria  dels Estats  Units, amb suport dels seus 
aliats  europeus, sembla ja imminent. La propaganda de 
guerra imperial ista segueix saltant-se la legalitat 
internacional, on les  no provades acusacions  d’utilització 
d’armes químiques argüides per Estats  Units, casualment el 
país  que les ha  utilitzat repetidament a la  història, semblen 
ser suficients per passar per sobre dels informes  dels enviats 
especials de la ONU.

Tant els fa que el seu bombardeig només servirà per 
reforçar les posicions d’Al Qaeda i de mercenaris 
terroristes finançats per les potències occidentals i 
regionals com les petromonarquíes d'Aràbia Saudita o 
Qatar.
Com ja es va demostrar a la Guerra d'Iraq el 2003, o 
més recentment a L íb ia , les “ in tervenc ions 
humanitàries” no han servit per resoldre cap conflicte, 
ans el contrari no han fet sinó augmentar-los.

La intervenció nord-americana no es farà per defensar a 
la població civil, sinó per reforçar els seus interessos 
geoestratègics a la zona, augmentant el sofriment de la 
població civil i causant una desestabilització major en la 
regió amb conseqüències desastroses.

Ens solidaritzem plenament amb els nostres camarades 
de l'Unió de Joves Comunistes Khaled Bakdash, que en 
a q u e s t s m o m e n t s e s t a n c o m b a t e n t c o n t r a 
l'imperialisme i el fonamentalisme islàmic, així com amb 
el sofriment de tot el poble siri, en aquests moments tan 
difícils que estan passant.

Des dels CJC-Joventut Comunista de Catalunya i Joves 
Comunistes apostem per la sortida pacífica i negociada 
del conflicte, sense ingerències estrangeres.

Per altre banda, ens preocupa també, com una part 
important de l'esquerra catalana, que es va mobilitzar 
frontalment en contra la guerra d'Iraq, avui en dia pren 
posicions bel·licistes i s'alinea directa o indirectament 
amb l'OTAN i el fonamentalisme islàmic.

Avui com ahir, NO A LA GUERRA!

CJC-Joventut Comunista de Catalunya
Joves Comunistes
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Cap canvi social rellevant es va fer amb un programa 
polític que ocupés més d'un foli.

Comunicat conjunt de Joves 
Comunistes i CJC-Joventut 
Comunista de Catalunya 
davant l'imminent intervenció 
imperialista a Síria



Aquest fet reflecteix la magnitud de l'impacte que les 
polítiques neoliberals  han tingut en la societat europea, des 
de que per primer cop van ser implantades de la  mà de 
Margaret Thatcher el 1979 al Regne Unit.

Amb la perspectiva històrica que ens permet el moment que 
vivim, no hi ha  dubte que els  darrers  30 anys a  Europa hem 
estat víctimes  de l'atac 
m é s l l a r g a m e n t 
planificat contra la 
Classe Treballadora 
de tota la història. 
U n a e s t r a t è g i a 
desenvolupada amb 
tots els mitjans  per 
a c a b a r a m b l e s 
conquestes  socials 
de tot el segle passat 
en tres  fases: Guerra 
Freda, derrocament 
del referent soviètic i 
imposició del deliri 
liberal. Per a poder 
fer front a la URSS, el 
capitalisme europeu 
v a h a v e r d e f e r 
m ú l t i p l e s 
concessions  a la 
C l a s s e O b r e r a 
europea i presentar el 
seu model de societat com la realització d'una utopia social 
sota la pompa de grans  valors  com Democràcia i Estat del 
Benestar. Tanmateix, havent debilitat de tal manera 
l ' a l t e r n a t i v a s o c i a l i s t a , a q u e l l e s 
concessions  s'han tornat completament 
innecessàries.

Una dada significativa per sostenir 
aquesta argumentació és  que fins  i tot en 
els  períodes  de bonança econòmica la 
desigualtat de les rendes no ha deixat de 
créixer. Fins  l'esclat de la crisi hipotecària 
de 2008, els serveis socials van esmorteïr 
la percepció negativa d'aquest augment del creixement de 
les  desigualtats. Dit d'una altra manera, els  més rics  eren 
desorbitadament més rics  però l'existència del serveis 
públics  mantenia  oculta aquesta realitat, perquè es tractava 
d'uns serveis  que mai abans havien tingut un abast i una 
implantació tan important. No obstant això, el capitalisme ha 
entrat des del 2008  en una  nova fase a Europa. La 

destrucció de totes  les  cobertures  socials  a la Classe 
Treballadora és  l'objectiu immediat del sistema econòmic. 
Per a fer-ho, la Classe Capitalista no necessita posar en risc 
la seva producció, ha  emprès un camí decidit i sense retorn: 
la desindustrialització del sud d'Europa i l'ofegament dels 
Serveis Socials. D'aquesta manera, arrebata als pobles la 
seva  riquesa: traslladant la  producció i deixant amplis 

sectors  de la població 
en l'atur i la misèria, 
sense cap refugi, 
disponibles  per al 
f u t u r c o m a m à 
d'obra barata.

Ta l c o m i n d i c a 
l'informe anteriorment 
citat, "l'atur i la crisi 
múltiple del poder 
a d q u i s i t i u d e l s 
a s s a l a r i a t s , h a 
provocat que les 
rendes del treball 
perdin pes  en e l 
repartiment del valor 
del producte social 
en una  mesura que 
e n s r e t r o t r a u a 
è p o q u e s m o l t 
l l u n y a n e s . L a 

i n f o r m a c i ó q u e 
proporciona  la comptabilitat nacional del quart trimestre del 
2011, reflecteix que la participació de les rendes 
empresarials en el PIB  de l'economia espanyola  va superar 

l'any passat a la remuneració conjunta  de 
tots  els assalariats, culminant un llarg 
procés  de retrocés que es  va iniciar fa més 
de tres dècades".

Es  demostra així com l'empobriment de la 
població europea ha estat el veritable 
objectiu de les  polítiques  liberals portades 
a terme per la  Democràcia  Cristiana i la 
Socialdemocràcia europea. I cal sol·licitar a 

aquests la seva responsabilitat en els actuals  assumptes. 
L'augment d'aquesta  desigualtat s'ha portat a terme a 
través de dos  factors principals: d'una banda, amb 
l'augment de les diferències  entre les rendes del treball més 
altes i les  més  baixes, de l'altra, amb la instauració d'una 
fiscalitat regressiva  en la qual els  més  rics  són els  qui menys 

paguen.
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La desigualtat planificada
Segons indica l'estudi del projecte Barómetro Social de la Fundació Ioé "La diferència entre la renda de les classes 
altes i baixes s'ha eixamplat paulatinament a Occident des de mitjans dels vuitanta. Dades publicades per 
l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) indiquen que el fenomen ha estat 
gairebé generalitzat". 

Es demostra així com 
l'empobriment de la població 
europea ha estat el veritable 
objectiu de les polítiques 
liberals portades a terme per 
la Democràcia Cristiana i la 
Socialdemocràcia europea.



Pel que fa a  les  rendes, assenyala l'informe que, "entre els 
mateixos  treballadors s'està eixamplant l'abisme entre els 
que més guanyen (directius o "treballadors capitalistes")  i les 
retribucions mitjanes de la resta  dels  empleats. Un directiu 
d'EUA guanyava 30 vegades més que un empleat mitjà en 
1979; avui arriba  110 vegades. A Espanya aquesta 
polarització salarial també s'ha manifestat. En el cas 
espanyol, per al conjunt 
de les  empreses que 
formen part de l'Ibex 
3 5 , e l s o u d e l s 
executius  més ben 
p a g a t s  s u p e r a 
noranta vegades  la 
r e m u n e r a c i ó d e 
l ' e m p l e a t m i t j à . 
Resulta sagnant que 
- donat l'elevadíssim 
n i ve l l d 'a tu r i l a 
contenció salarial a 
què s 'ha sotmès 
l'assalariat mitjà-en 
els  últims quatre anys 
d e c r i s i l e s 
remuneracions dels 
m e m b r e s d e l s 
c o n s e l l s 
d'administració de 
les  grans  empreses i 
dels  equips de direcció 
hagin vist augmentar d'aquesta manera les seves 
remuneracions  totals. I el que és pitjor, les  remuneracions 
estratosfèriques  dels directius  no tenen connexió amb 
l'evolució dels resultats  de les  seves 
empreses ni tampoc amb la  remuneració 
que ofereixen als accionistes i propietaris".

En relació a la  fiscalitat, afirma l'informe 
que "una altra de les  causes  de l'augment 
de la desigualtat són les  reformes 
regressives  que el neoliberalisme ha 
realitzat continuadament en el sistema 
tributari. L'evolució del tipus  impositiu mitjà 
que ha d'afrontar el 0,1% dels  més rics ha 
anat disminuint progressivament des  de la dècada dels 
seixanta als  EUA, sent-segons Krugman-un dels  principals 
factors  determinants de la "gran divergència" en l'evolució 
de la renda de les  diferents  classes socials, rememorant els 
altíssims  nivells  de desigualtats de principis del segle XX (el 
que es  va denominar el període de la  Gran Divergència). 

Al nostre país, amb uns tipus impositius  en l'IRPF menors 
que als països  del nostre entorn, la tendència ha  estat 
similar: una disminució progressiva del tipus aplicat a  les 
rendes més elevades".

Conclou el citat informe que "el neoliberalisme ha resultat ser 
el camí més  curt per aconseguir en el segle XXI els  pitjors 

resultats en matèria  de 
desigualtat des  de 
finals  del segle XIX". 
Tanmateix, com a 
comunistes, tenim 
l ' o b l i g a c i ó 
d 'assenya la r que 
hem denunc i a t i 
c o m b a t u t e l 
neoliberalisme des 
del seu naixement, 
que hem denunciat i 
combatut cadascun 
dels  seus  enganys 
durant més de tres 
dècades, mentre ens 
acusaven des  de 
tants sectors  de ser 
ortodoxos i d'estar 
fora de la  realitat. 
D e s p r é s d e t o t , 
teníem raó i la  crítica 

situació social que 
enfrontem és el resultat d'una estratègia  planificada, en la 
qual la socialdemocràcia ha tingut un paper clau. Aquesta 
constatació, dóna força al nostra argumentari i al nostre 

programa de Classe. La sortida  de la crisi 
passa per la inversió total de les 
tendències  salarials  i la implantació urgent 
d'una fiscalitat progressiva i això només  és 
possible en el marc d'un procés, en el 
qual, les  forces populars  arrebatin el poder 
polític a les  corporacions  i utilitzin els 
poders  de l'Estat per aplicar límits  a 
l'acumulació de la riquesa i garantir-ne la 
redistribució.
PA
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Com a comunistes, tenim 
l'obligació d'assenyalar que 
hem denunciat i combatut el 
neoliberalisme des del seu 
naixement, que hem 
denunciat i combatut 
cadascun dels seus enganys 
durant més de tres dècades
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Número 1: Nosaltres, la Classe Treballadora
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