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Carta del 13è Congrés del PCC
de mudança i ebullició social i política, de crisi de règim
polític i reapertura de les possibilitats per una Ruptura
Democràtica. El gran repte que tenim els comunistes és
actualitzar el nostre projecte, projectant-lo cap al futur,
perquè sigui útil al nostre poble en les noves condicions.

Cap al 13è Congrés del Partit dels i les
Comunistes de Catalunya, per la ruptura
democràtica, per la unitat dels i les
comunistes

La gestió neoliberal de la gran crisi del capitalisme
financiaritzat, que suposa la recomposició capitalista
sobre l'acumulació per despossessió dels béns públics i
els drets socials conquerits, està acabant radicalment i
definitiva amb qualsevol vestigi del pacte social de
postguerra entre capital i treball. Aquest pacte es va
donar en un context de victòria antifeixista, poderosos
moviments obrers i la por al socialisme encarnada en la
URSS, i va permetre la constitució dels estats
democràtics i socials de dret a Europa Occidental, amb
drets socials (educació, sanitat, jubilacions, negociació
col.lectiva...),
vigoroses polítiques públiques i
planificació econòmica amb la plena ocupació masculina- com a objectiu polític (fins els anys setanta),
democràcia limitada i aliats als EUA, la principal potència
capitalista i imperialista.
El Regne d'Espanya, denominació oficial de l'estat, va
construir-se sobre la base de la continuïtat del domini de
les oligarquies sobre l'estat i sobre la vida econòmica,
acceptant drets socials i una democràcia parlamentària
limitada, així com el règim autonòmic com a solució de
compromís per la qüestió de les nacionalitats.La
monarquia represerntava la garantia d'aquesta
continuïtat oligàrquica i la incorporació a la OTAN la fi a
qualsevol desenvolupament alternatiu en un sentit
democràtic. La seva inserció a la Unió Europea va fer
que la seva economia s'especialitzés en ser receptora
de capital centroeuropeu, destinat a l'especulació
urbanística, i alhora consumidora dels seus productes
industrials, i que l'oligarquia espanyola pogués tenir el
seu espai a l'economia mundial.

El 1982 es fundava ell Partit dels i les Comunistes de
Catalunya. Era expressió d'una voluntat de no acceptar,
de resistir i de mantenir viva la flama d'un projecte
rupturista en temps de Transició. El seu projecte era el
Front d'Esquerres i requeria d'unitat dels treballadors,
unitat de les esquerres i unitat dels comunistes. Sorgia a
Catalunya, on l'antifranquisme era clarament hegemònic
i era difícil d'empassar que tot plegat acabés en una
reforma política coronada. Ha estat una experiència
política molt rica, amb encerts i errors, però que lluny de
"disolverse como un azucarillo" ha travessat, a
contracorrent, 32 anys d'història d'aquest país.

!

Les retallades de drets socials, de llibertats per part dels
governs, així com l'atur i precarietat massius, la crisi
hipotecària, efectes d'aquesta aposta de les elits per
una gestió neoliberal de la crisi utilitzant el deute públic i
la supervisió de la Troika com a mecanismes de
justificació i coerció, han provocat una crisi d'hegemonia
en què les expectatives sobre el present i el futur de la
majoria del poble, així comi la ideologia que les

!

El 19 i 20 de juliol tindrà lloc el XIII Congrés del Partit
dels i les Comunistes de Catalunya i ho fa en uns temps
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sustentava, han fet fallida. La mobilització social, amb
esment especial al que va suposar el 15M com a
emergència d'un nou llenguatge i unes noves formes de
comunicació i organització (on les xarxes socials i les
TICS han jugat un paper central), han produit un procés
de politització popular intens que ha generat multitud
d'iniciatives i projectes en tots els àmbits (econòmic,
social, cultural i polític), el que anomenem Nova Política.
El concepte de democràcia és central per aquesta Nova
Politica: democràcia real i en tots els àmbits, sense
limitacions, no només entesa com a procés decissori de
la majoria, sinó també com a conjunt drets que
garranteixin l'existència material. És un concepte que
connecta i coincideix plenament amb la nostra
concepció de socialisme com a aprofundiment de la
democràcia en totes les esferes de la vida política,
econòmica, social i cultural.

processos constituents, que doni solucions a la
democratització de l'estat, la democratització de
l'economia i el dret d'autodeterminació dels pobles. Una
ruptura democràtica amb expressions i repercussions a
nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, a nivell Europeu i
a nivell internacional, quatre àmbits autònoms de la
lluitat de classes íntimament relacionats que es
retroalimenten en positiu i en negatiu.

!

El règim intenta i dóna passes per fer una reforma per
poder succeir-se a sí mateix, per això és el moment
d'apostar per la construcció d'amplis moviments polítics
i socials per portar a terme aquest projecte de Ruptura
Democràtica que trenqui la cadena de dominació
oligàrquica i austericida. És aquest el sentit que li donem
als conceptes com Nou Espai a Catalunya i Bloc Social i
Polític a l'Estat Espanyol, no per gestionar des de
l'esquerra en els marges del règim de la Transició, sinó
com a instruments de processos constituents que el
desbordin democràticament.

!

A Catalunya, el descontent provocat pel tancament
constitucional a un desenvolupament federalitzant del
model autonòmic que suposa la Sentència del Tribunal
Constitucional del 2010 sobre l'Estatut de Catalunya,
sumada al malestar per la
voladura dels aspectes
socials del règim, han propiciat el sorgiment
d'un
moviment sobiranista molt potent, majoritari i
hegemònic, que exigeix el dret a decidir del poble de
Catalunya. Certament, el govern de Catalunya ha
intentat instrumentalitzar-lo per distreure l'atenció del
seu compromís amb les polítiques neoliberals i les
retallades, però amb èxit limitat (continuen al govern,
però cada cop el seu suport electoral és menor). Per
contra, l'arrelament popular i el potencial destituent
d'aquest moviment és inqüestionable, així com la
legitimitat del dret a decidir o dret a l'autodeteminació
d'un poble. Els comunistes catalans estem plenament
compromesos amb aquest moviment, exigim la
realització de la consulta del 9 de novembre. Entre els
nostres principis està l'internacionalisme, el federalisme i
el dret a l'autodeterminació dels pobles i proposem la
República Catalana lliurement federada a una República
dels Pobles d'Espanya i en una Europa dels Pobles.

En aquest procés polític, els comunistes pensem que
tenim un paper a jugar i que està lligat al paper de la
classe treballadora, una classe treballadora que està
esquarterada pels canvis de model productiu del
capitalisme financer, la profunditat de la crisi, l'escletxa
generacional - amb una joventut, així com les dones, els
treballadors migrants i cada cop més sectorscaracteritzada per l'atur i la precarietat - i la crisi de
legitimitat de les seves organitzacions, amb un
sindicalisme que s'aferra a un model de concertació
que és impossible en un context de ruptura del pacte de
classes. Cal construir, reconstruir la classe com a
subjecte, amb un ampli procés de politització i
organització en el marc del moviment democràtic
popular en marxa.
I per dur a terme totes aquestes tasques, pensem que
cal un instrument al servei del poble i de la classe que és
el partit comunista, un nou partit comunista a l'alçada
dels temps. Per això fem una crida a la unitat dels i les
comunistes de Catalunya, per construir en el curt plaç
aquest projecte més possible i necessari que mai.

!

Aquest estat de coses han portat a una impugnació i
pèrdua de legitimitat de les institucions polítiques i a una
crisi de règim polític sorgit de la Transició en què tots els
debats de fons es reobren i torna a planejar la
possibilitat d'una ruptura democràtica, per mitjà de

!
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Aportacions al 13è Congrés
editorials keynessianes per part de molts mitjans de
comunicació fins ara obertament liberals, en la
penetració de punts de vista marxistes en àmbits
intel·lectuals on durant dècades havien estat satanitzats,
en un creixent debat en tots els àmbits sobre la
necessitat d’una ruptura amb el sistema establert.
Davant l’evidència d’una involució social i democràtica,
les classes populars han recuperat formes d’organització
i mobilització pròpies del moviment obrer que estaven
abandonades, fent créixer fronts sectorials de
resistència i de denúncia dels efectes criminals del
capitalisme. Això ha comportat el ressurgiment de la
consciencia de classe i la revitalització de l’activitat
política de les classes populars, però sota el paraigües
de moviments ciutadans i al marge dels
partits i sindicats que tradicionalment han
servit d’instruments per a la lluita política, ja
que són percebuts com còmplices de l’estat de
coses. La maduresa assolida en ben poc temps
per moltes organitzacions populars de resistència
com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca o
per moviments de masses com el del Dret a
Decidir a Catalunya és la prova més rotunda de la
renovada dinàmica política que inunda la societat per
totes bandes. La maduresa dels moviments no és
només organitzativa, sinó també política i ideològica:
s’origina com una reclamació de democràcia i justícia i
aspira a articular-se com un programa de la majoria,
amb un clar component de classe i socialista. El
programa dels moviments socials supera ja el de la
mateixa socialdemocràcia i exigeix un gir de 180 graus
en la funció de l’estat. La societat reclama un Estat
democràtic al servei de la majoria treballadora, que
s’enfronti a les classes dominants i limiti el seu poder
amb polítiques fiscals i legislatives igualitàries.

APORTACIÓ DE LA CÈL.LULA PABLO DE LA
TORRIENTE

!
La Democràcia, punt dèbil del Capitalisme
!

Mai el capital ha estat tan poderós com en aquesta fase
de l’imperialisme però, al mateix temps, mai ha estat tan
vulnerable com en l’actualitat. Com més s’estén la
doctrina del lliure mercat i la democràcia parlamentària,
més contradictòries es revel·len ambdues i impossibles
de conjugar. Com més riquesa es concentra en poques
mans, més contradiccions socials esclaten. Com més
evoluciona tecnològicament per a estendre
el seu control, més es desenvolupen les
tecnologies per a combatre’l. Com més
dictatorial es revel·la, més aprofundiment
democràtic exigeix el poble. El punt dèbil de
l’imperialisme avui és precisament la seva
màscara de democràcia, la contradicció
impossible de resoldre entre l’aspiració social de
la majoria i la realitat tirànica d’una societat
controlada per oligopolis especulatius. El punt flac
d’aquesta relació dialèctica és la prova del rotund fracàs
del sistema per a caminar cap als objectius de llibertat i
abundància que promet. Aquest punt flac és la garantia
de misèria, repressió i austeritat per a la majoria, en un
context de progrés social, desenvolupament tecnològic i
avenços científics sense precedents en la història. El
capitalisme ha fet de la democràcia el seu estendard i
l’ha estès pel globus terraqui, paradoxalment, la
democràcia es revolta ara contra el lliure mercat,
cansada de la seva farsa evident. El capitalisme ha fet
de l’abundància del crèdit i el consum la prova d’èxit del
seu model econòmic, tanmateix ara imposa estalvi i
austeritat, mentre condemna a la pobresa i la
desprotecció social a àmplies capes de la població que
havien conquistat una qualitat de vida digna.

!
!

Convergència del Front Social i el Front Democràtic

!
!

Ara és el moment que aquesta concepció radicalment
democràtica i social de l’estat es tradueixi en un
programa de la majoria i que el conjunt de moviments
socials conflueixin en una estratègia política
revolucionària. És en aquest sentit que la vertebració
d’un projecte polític social, de classe, convergeix en
objectius i subjectes amb la vertebració d’un Front
Democràtic. La confluència entre la vindicació
d’aprofundiment democràtic de la majoria ciutadana i el

Crisi de l’hegemonia ideològica del liberalisme
Les contradiccions de l’imperialisme s’han accentuat
com a conseqüència de la crisi especulativa del 2008,
precisament perquè aquesta i les polítiques d’austeritat
posteriors han portat al límit la tensió social i han
debilitat l’hegemonia ideològica del liberalisme. Aquesta
crisi de valors es manifesta en l’adopció de línies
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desenvolupament d’un programa socialista que legisli
contra l’acumulació de capitals i la corrupció de les
institucions sobiranes és, avui, el centre de qualsevol
estratègia revolucionària. L’estratègia de la classe
treballadora contra l’Imperialisme ha de ser, doncs,
l’aprofundiment democràtic, perquè aquest porta
inevitablement a la confrontació de classe, tal com han
demostrat àmpliament el processos democràtics
revolucionaris bolivarians de la darrera dècada. No es
pot construir una democràcia veritable sense enfrontarse obertament als oligopolis internacionals que controlen
la maquinària dels estats, els recursos econòmics i
militars, els aparells de propaganda mediàtics. Vincular
democràcia i socialisme i decantar una majoria social al
voltant d’aquesta idea tan senzilla però tan profunda és
el centre de la batalla ideològica que enfrontem avui.

social. Sense aquestes garanties no acceptem que es
pugui parlar de democràcia.

!
!

Necessitat de nous instruments per a la lluita de
classes
L’evolució de la societat posa de manifest la necessitat
d’una transformació radical dels instruments de lluita de
les classes populars i de les seves organitzacions.
A q u e s t a t r a n s f o r m a c i ó é s u n re q u i s i t p e r a l
desenvolupament d’un programa polític que vetlli pels
interessos de la majoria i que sigui capaç de conquistar
la maquinària de l’Estat, per així invertir la seva funció
opressora. Aquesta transformació és un pas lògic en
l’evolució recent del moviment obrer i ha de servir per
vertebrar el conjunt de lluites sectorials de resistència en
un front polític, al voltant d’un programa de
transformació social i ruptura democràtica. Les
estructures organitzatives de la classe treballadora a dia
d’avui es demostren a tothora superades per la realitat.
Els partits progressistes i els sindicats de classe actuals
responen a estructures dissenyades per a un context de
pacte social que s’ha esvaït per sempre. Cal enfrontar el
repte de transformar els instruments organitzatius de la
classe treballadora per a adequar-los. Aquesta
transformació significa abandonar una visió dels partits
completament centrats en la mediació política i la
promoció de polítiques socials en l’àmbit parlamentari,
per a recuperar l’essència dels partit revolucionaris.
Significa superar la visió dels sindicats de classe com a
gabinets jurídics i grups d’influència per a recuperar la
seva funció original d’instrument de resistència
econòmica. Significa, en definitiva, abandonar el
còmode institucionalisme per a construir organitzacions
completament integrades en els moviments socials, que
treballin en la construcció d’un contrapoder popular. El
repte que tenim al davant és el de ser capaços de
reformular les organitzacions de la classe treballadora
per a recuperar la seva essència revolucionària original i
vertebrar un moviment polític que aglutini el conjunt de
lluites disperses.

!
!

Una democràcia més enllà del parlamentarisme
El concepte de democràcia, del grec clàssic govern del
municipi o gover n del poble, ha evolucionat
paral·lelament a la societat. Defensar avui un programa
d’aprofundiment democràtic significa assumir un
programa profundament radical i revolucionari. Allò que
la classe treballadora i la majoria de la societat exigim de
la democràcia va molt més enllà del parlamentarisme
burgés, dels cicles electorals i de l’hipòcrita bipartidisme
de conservadors i socialdemocràtes que practiquen les
mateixes polítiques neoliberals. Democràcia avui
significa democràcia econòmica, la capacitat per a
decidir les polítiques productives per damunt dels
interessos de la banca i les multinacionals. Democràcia
avui significa transparència, és a dir, rendició de
comptes. revocabilitat dels càrrecs, lliure accés a la
informació i democràcia interna en les organitzacions.
D e m o c r à c i a a v u i s i g n i fi c a D r e t a D e c i d i r,
autodeterminació, independència per al federalisme i
l’establiment de mecanismes de participació ciutadana i
responsabilitat compartida sobre les decisions
col·lectives, referèndums vinculants, iniciatives
legislatives populars, autodeterminació, federalisme,
municipalisme, descentralització i assemblearisme.
Democràcia avui significa igualtat: igualtat de punt de
partida, igualtat de drets, igualtat d’oportunitats, igualtat
davant la llei, igualtat en l’accés a l’educació, la salut i
els serveis públics, no discriminació per raons de
gènere, aspecte físic, procedència geogràfica o classe

!
!

Necessitat d’una organització revolucionària
El poder de la classe treballadora rau en la seva
capacitat d’organització. Des de la Revolució Industrial,
el moviment obrer s’ha organitzat en defensa dels seus
6

interessos acumulant experiència de lluita i una immensa
riquesa de coneixement. Aquesta intel·ligència és la
base sobre la qual cal que es reformulin les
organitzacions de classe. Per avançar en la construcció
d’una alternativa democràtica al capitalisme, cal
desenvolupar i estendre una ideologia alternativa al
liberalisme, a la classe dominant. És necessari aplegar a
la majoria de la societat al darrera d’un programa polític
socialista i coordinar les lluites en una estratègia de llarg
termini. Aquesta tasca no pot estar en mans
d’organitzacions polítiques sotmeses als circs electorals
i parlamentaris, no pot delegar-se als fronts de
resistència, ni als sindicats, ni als moviments socials.
Aquesta tasca és necessària per a la vertebració d’una
alternativa social i només la pot portar a terme un partit
revolucionari de la classe treballadora. Un partit que ha
de ser, en primer lloc, de classe, conformat pels sectors
més conscients de la classe treballadora i en el qual ha
de tenir un paper central la classe treballadora industrial
pel seu paper indubtablement estratègic en la societat
moderna. Un partit que ha de ser científic, dirigit per la
raó i capaç d’entendre la realitat sense perjudicis, una
organització que ha de ser l’avantguarda intel·lectual de
la societat. Un partit amb memòria històrica, capaç de
fer pròpia sense complexes totes les experiències de la
classe treballadora internacional en la seva lluita
d’emancipació, capaç d’aprendre críticament dels
encerts i dels errors. Un partit que ha de ser
revolucionari, conformat per una militància compromesa
fins el final amb el derrocament de l’ordre establert pel
capital, capaç de resistir els atacs ideològics i la
repressió dels estats tirànics. Un partit nacional, amb un
m a rc d e l l u i t a c l a r i u n p ro j e c t e v i a b l e d e
desenvolupament nacional, en el nostre cas, un projecte
nacional per a Catalunya. Un partit amb una estratègia
global, connectat amb el conjunt de lluites d’alliberament
de tot el planeta, capaç de fer front a l’imperialisme. La
classe treballadora necessita articular un partit
revolucionari i aquest només pot ser un partit comunista.

companyia, però també a les persones dependents que
sol·liciten d’assistència. Quan els dos membres de la
parella són militants en una família, quan a més també
ho són els avis i les tietes, fet que acostuma a ser
habitual, la militància acaba comportant seriosos
problemes de conciliació. Per desgràcia, a l’igual que en
l’àmbit laboral, són les dones les més perjudicades
d’aquesta situació ja que carreguen de manera
generalitzada la tasca de cuidadores per motius
sobradament coneguts que aquí no entrarem a analitzar
en profunditat. El que volem assenyalar és la necessitat
de superar els pronunciaments i els discursos per
començar a implementar mecanismes reals que
permetin compatibilitzar al màxim la militància i l’activitat
familiar.

!

Considerem que aquesta és una qüestió política i que no
és menor. Ho és, no només per a permetre la igualtat
d’oport unitat s de part icipació a l’in terior d e
l’organització, sinó també, de cara a la infància, als fills i
les filles dels i les comunistes. La infància és el futur i els
infants aprenen tan del nostre exemple com de les
nostres paraules. Si volem que els nens i nenes d'avui,
que seran les dones i homes del demà, entenguin la
importància de militar en una organització comunista,
hem de tenir un partit que assumeixi el repte d'adaptar la
seva organització a les necessitats reals de les persones
que en formem part. Cal que el conjunt de l’organització
faci seva aquesta necessitat i col·labori, en la mesura
que la realitat ho permeti, en posar els mitjans que facin
possible aquesta participació.

!

Així mateix, pensem que tenim la responsabilitat
d'educar els nostres infants segons uns valors
socialistes i per fer-ho han de tenir l'oportunitat de poder
participar amb els seus familiars del que representa
formar part d'una organització comunista. No ens
referim, evidentment, a participar en les reunions al nivell
d’adults/es, sinó a que la presència d’infants sigui
natural en molts àmbits de l’organització i que aquesta
tingui en consideració les seves necessitats. Pensem
que és important establir mecanismes que permetin als
nens i les nenes sentir la militància dels seus pares i
mares com una vivència positiva ienriquidora, i no com
una separació obligatòria, que els condemna a estar tot
un matí o una tarda lluny dels seus amb algú altre.

!!
Annex sobre la conciliació familiar i militant
!

Les maratonianes jornades laborals imposades pel
sistema capitalista ens separen moltes hores de les
nostres famílies. El distanciament perjudica sobretot a la
infància, qui necessita especialment de la nostra

!
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Fem una proposta per tal que la nostra organització
prengui seriosament aquest tema i impulsi messures
valentes, com ja es van impulsar durant la República,
que demostrin que veritablement som l'avantguarda de
la classe treballadora també en un àmbit tant d'actualitat
com és el de la conciliació familiar. Existeixen tota mena
de fòrmules que es poden desenvolupar a diferents
nivells, segons les possibilitats: l’encaix horari, els grups
de treball telemàtic per evitar les reunios presencials
innecessàries, la col·laboració de la militància per a
tasques rotatives d’atenció a grups d’infants durant les
reunions, la instal·lació de petits espais lúdics segurs a
les seus dels locals. Són només algunes idees que es
poden portar a terme sense recursos i amb una mica
d’implicació del conjunt de l’organització i que tindrien
dos efectes positius immediats: possiblitarien la major
implicació de les persones cuidadores i seria positiu de
cara als nostres infants.

APORTACIÓN DE LA CÉLULA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE BARCELONA

!

Sobre la discusión de los materiales hay varias
cuestiones surgidas en el debate que queremos
trasladar a los órganos de dirección del partido.

!

- En el documento se echa en falta un informe - balance
del trabajo realizado y de cómo hemos concretado las
propuestas aprobadas en el XII congreso, que
esperamos sea incluido en el informe del secretario
general.

!

- También se tiene la sensación, de que se hace pocas
referencias al papel del partido y a su recorrido histórico
en los diversos procesos de la historia mas reciente. Así
como de poner punto y a parte hacia un nuevo partido,
que a nuestro entender no puede renunciar a la historia
del PCC.

!
!

-En este sentido saludamos y compartimos de forma
mayoritaria la aportación de los CJC a los documentos.
- Echamos en falta una propuesta organizativa para el
nuevo partido, ya que si hay una idea que todos
conocemos sobre una nueva organización, pero no
reflejada en los documentos, lo que impide el debate de
la militancia y sus posibles aportaciones, fruto de la
discusión colectiva.

!

-Sobre la unidad de los comunistas, entendemos, que si
bien el proceso que se dará en septiembre, es un paso
importante, no deberíamos magnificarlo sino darle
naturalidad a la incorporación de una serie de
camaradas al partido, ya que quedan muchos
comunistas con y sin partido con los que trabajar de
cara a conseguir su incorporación y poder realizar un
congreso constituyente que recogiera el mayor número
posible de camaradas, en este sentido creemos que no
tenemos que apresurarnos sin cumplir dichos objetivos.

!

- El conjunto del documento a nuestro entender esta
demasiado condicionado `por la coyuntura y los
resultados de las elecciones europeas, creemos que se
magnifican los movimientos sociales o las nuevas
formaciones políticas, surgidas en estas europeas con
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un fuerte componente interclasista, y por ejemplo no se
hace referencia a las tres huelgas generales convocadas
por las organizaciones sindicales ni al trabajo realizado
por el partido en este sentido. Así como hablamos de
ruptura democrática, nou espai o republica catalana de
forma un tanto triunfalista, cuando la realidad hoy es de
recomposición, de acertar en la propuesta y trabajar
para concretar el front d´esquerres como propuesta
estratégica tal y como hemos venido defendiendo.

APORTACIÓN DE LA CÈL·LULA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE TARRAGONA

!
POR EL REARME IDEOLÓGICO
!

Primero queremos saludar entusiasmados el objetivo del
partido en buscar la unidad de los y las comunistas
catalanes en una misma organización, sin dejar de lado
la preocupación y el recelo de muchos camaradas que
vivieron la fractura.

!

La clase obrera del siglo XXI todavía de forma
mayoritaria vota o a la social democracia PSOE-PSC o
al PP-CIU o Ciudadans, y debemos de reconocer que
tenemos un déficit de cara a como hacer llegar nuestras
propuestas políticas e ideológicas a una parte
importante de la clase obrera.

!

Desde nuestro anterior congreso han transcurrido poco
más de cuatro años, un tiempo breve pero que han
estado marcados por la sistemática perdida de los
derechos tanto sociales como laborales y que se da bajo
la enorme influencia del sector financiero no solo lo
económico sino también en lo social político y cultural.

!

- NO se hace balance del trabajo de los comunistas en
EUiA ni se plantean propuesta de cara a que papel tiene
que jugar EUiA en este proceso, así como valorar si
tenemos que pasar de que EUiA sea un frente electoral a
una organización implantada en la sociedad.

!

El desarrollo y profundización de los políticos
neoliberales por sus representantes institucionales, hoy
el partido popular y anteriormente el PSOE han supuesto
hambre y desesperación para el conjunto de la
población.

!

- Respecto a apartado de movimiento obrero creemos
que el punto 6.3.1.1 se tiene que retirar del informe, ya
que desde nuestro punto de vista esas reflexiones no
pueden formar parte de un documento de tesis.

!
!

Saludamos el trabajo elaborado para el congreso, pero a
la vez insuficiente.

!

- Proponemos que en la resolución general del congreso
se haga referencia a los cientos de sindicalistas
procesados por participar en la huelga general, y el
apoyo a la campaña “Vaga no és delicte”.

Hay que resaltar que el material aclara muy bien la
naturaleza de la crisis del sistema capitalista y esto es
una tarea esencialmente ideológica que ayuda a los
trabajadores a entender las causas del desastre
económico del capitalismo.

!!

!

Se trata por lo tanto de relacionar muy íntimamente los
ataques que se ve sometido el trabajador y su familia y
la criminal naturaleza del propio sistema. Supone llegar a
la raíz de las guerras imperialistas, del saqueo y
destrucción del planeta, de la concentración de la
riqueza, la enorme pobreza, la crisis del sistema
parlamentario y de la ideología burguesa.

!

En este sentido consideramos que la crisis del sistema y
sus consecuencias crean condiciones objetivas para ir
avanzando hacia el socialismo.

!
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Ahora bien la necesidad objetiva del socialismo no se
convierte en una convicción subjetiva en la cabeza de la
gente de forma espontánea puede (y debe) ser creadas
porque esas condiciones son las que hacen posibles las
victorias revolucionarias.

continuidad y relevo imprescindible en una dirección
comunista.

!

Seguimos apostando y defendiendo el sistema celular
porque es la que vincula directamente al partido; a sus
organismos superiores con los trabajadores, la que
traslada la línea del partido a cada barrio, a cada
empresa, la que construye partido, la que construye
poder popular.

!

Teniendo en vista esto, la célula de los comunistas de la
construcción de Tarragona, creemos que este proceso
tendría que incluir los temas capitales que definen
nuestra ideología:

!

!

!

!

Decimos que estaríamos en el momento de rediscutir la
política hacia el movimiento sindical (relación con
C.C.O.O.).

la orientación política,
la estructura orgánica y
la vida interior del partido.

Los comunistas no podemos limitarnos a formas y
métodos puestos en marcha por cúpulas que cada vez
están más lejos de las y los trabajadores, quienes los
pactos, el mal menor, el inmovilismo son parte de su
concepción sindical.

Seguimos reafirmando los valores y principios del
Marxismo y Leninismo, teniendo en cuenta esto, es
imprescindible rediscutir el modelo organizativo que nos
habíamos dado, no es de recibo en un partido
comunista que aspira junto con otros ir construyendo
una alternativa al capitalismo, que no esté a la altura de
responder a mínimas exigencias.

!

Hay un vacío ideológico en el sindicato, hace demasiado
tiempo la actividad intelectual brilla por su ausencia y
con ella el activismo en la calle, la clase trabajadora esta
huérfana políticamente. Esperamos frente a todo esto
que no nos callemos porque el silencio nos
puede convertir en cómplices.

!
!

No se trataría de algo meramente teórico, sino
profundamente político.

!

Es conveniente recordar que el tema de la
organización para Lenin era una cuestión
política ligada muy estrechamente a la concepción
de la estrategia revolucionaria.

Los comunistas asumimos el marxismo y
leninismo como base ideológica, orgánica y como
teoría para la praxis revolucionaria y la
transformación de la sociedad.
Por lo tanto la política institucional puede ser
necesaria, pero siempre tiene que quedar relegada
a un papel subordinado de la tarea verdaderamente
prioritaria: concienciación, y la movilización social.

!

Podemos llegar a coincidir que el partido es un
instrumento de los comunistas para la revolución,
pero hay un distanciamiento, una disuasión entre el
discurso y la acción. Reconstruir la convicción
revolucionaria pasa a ser materia prioritaria a resolver,
creemos que la concepción del partido no está hecha
carne en muchos de nosotros y se refleja en una serie de
problemas que condicionan su desarrollo.

!

Las instituciones como objetivo deben estar en el
terreno táctico no estratégico, debe ser una herramienta
que actúe como altavoz de la lucha en lugar de
amordazarla.

!

!
!
!!

El comité central a todo esto no es ajeno, parte de sus
miembros mantiene rasgo de ajenidad sobre la vida del
partido. La dirección como colectivo debe ser un
elemento central de transformación partidaria, con
instrumentos de formación política -ideológica para sus
cuadros, y una política de cuadros que apunte a la

Y para terminar reafirmamos junto a Marx que:
Los filósofos no han hecho más que interpretar de
diversos modos el mundo, se trata de transformarlo.
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no com a dret universal de les persones, en detriment de
la qualitat de l’educació pública i dels valors
democràtics.

APORTACIÓ DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ

!

!

Per a una educació pública i una societat
democràtica

Des que governa CiU, el pressupost en educació ha
caigut un 22% respecte al pressupost general de la
Generalitat. Al 2004 representava un 18%, mentre que al
2014 ha representat d’un 14,24% del pressupost global.
i representa un 30% menys per alumne. Un altre
exemple, és el decreixement del 68,75% en el foment de
llars d’infants municipals i del 49,67% pels
Conservatoris i escoles de música o dansa locals

!

Una forma de valorar un sistema social és veure el tracte
que dóna a la infància i a la joventut, i també la
consideració per l’educació al llarg de la vida d’una
persona, que l’ha de fer progressar personal i
professionalment, i que per tant, també ha de significar
un avenç pel conjunt de la societat.

!

D’altra banda, en un moment d’augment d’alumnat, el
nombre de professorat ha disminuït: de 71.650 el 2011 a
68.969 el 2014.

Al llarg de la història, l’educació, que és dret universal, i
que és una poderosa eina d’emancipació ha estat sovint
instrumentalitzada per a tenir el control ideològic de la
societat. A Europa, les polítiques neoliberals continuen
promovent la visió mercantilista de l’educació, dins el
marc d’atac a les polítiques públiques, amb
privatitzacions de concepte en l’ens públic i, també, a
través del suport econòmic als ens privats.

!

Qui rep les conseqüències d’aquestes lleis i les
retallades és l’educació pública perquè els pressupostos
destinats als centres privats concertats segueixen
augmentant en la proporció que decreix el control sobre
ells.

!

!

Certament, l’educació és una eina de futur, però quina
educació i quin futur s’està configurant si les decisions
sobre polítiques socials en democràcia estan al servei de
l’economia, la impulsada per la classe dominant?

Els governs de CiU i PP, si bé discrepen sobre el tema
lingüístic, comparteixen la visió ideològica neoliberal i
mercantilista de l’educació.

!

!

En el cas del PP, també es dota d’estratègies
recentralitzadores que no respecten el fet que Espanya
és un Estat plurinacional, pluricultural i plurilingüe: així
ho evidencia el ministre d’ensenyament, Wert, quan
afirma que la seva intenció és “españolizar a los
catalanes”. El PP incita a la fractura social inventant-se
l’enfrontament lingüístic, quan la llengua sempre ha estat
a Catalunya mitjà de cohesió social i així s’ha treballat
des de les escoles amb la immersió lingüística.

Amb l’excusa de la crisi, des de l’arribada al govern del
PP, s’han retallat 5212 milions d’euros. Si a finals de
2012 la inversió pública educativa espanyola decreix en
gairebé 8000 milions d’euros, la despesa educativa pel
2015 es situarà al voltant del 3,9%, i això significarà el
retorn als anys 80.

!

Però a més el govern del PP ha desenvolupat una nova
llei educativa, la LOMCE, que sorgeix sis anys després
de la llei educativa anterior, sense que ni una sola
generació d’estudiants hagi completat un pla d’estudis, i
sense una necessària avaluació de l’anterior. La seva
aprovació suposa un atac sense precedents a l’educació
pública, en cinc àmbits diferents: lingüístic, de cohesió
social, competències autonòmiques, finançament públic
i participació.

!

Són les retallades i les lleis neoliberals les que
provoquen realment la fractura social, no només per les
conseqüències que afecten directament el món
educatiu, sinó també pels efectes en l’habitatge,
alimentació... D’aquesta manera es potencia més la
xenofòbia que la interculturalitat i solidaritat necessàries
per una convivència en Pau de la realitat diversa.

!

!

A Catalunya, el govern de CiU amb la llei d’educació
catalana (LEC) i les retallades en matèria educativa,
també potencia l’educació com a instrument de mercat i

Els valors duen a accions. Les accions demostren
valors: La LOMCE i la LEC han de ser contestades des
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de la mobilització, perquè evidencien la intencionalitat de
les polítiques dels governs del PP i CiU, que van en
contra dels valors que, al nostre entendre, són propis de
l’educació pública i les societats avançades:

lleis, de nous decrets... I per fer tots els canvis, no
només no es compta amb els i les professionals de
l’educació , dels i les estudiants, ni de les famílies, sinó
que no es fa cap avaluació científica i rigurosa per tal de
fer un diagnòstic encertat de quina és la situació real de
cada territori i de cada centre educatiu. És una
demostració que el pensament científic queda relegat al
res per aquests governs. Afavoreixen l’empobriment
intel·lectual i cultural. Caldrà insistir doncs en l’etapa
infantil i juvenil en crear estímuls prou interessants
perquè l’alumnat experimenti, faci recerca, mantingui la
ment oberta, tingui dubtes que l’ajudin a comprendre el
món i voler-lo transformar per a la millora social, en lloc
de creure’s i consumir a ulls tancats tot allò que passa
pels seus ulls i orelles.

!

Democràcia. L’escola pública és un bon espai per a la
vivència del diàleg com a forma participada d’arribar a
acords positius per a la societat, en canvi ambdues lleis
menyspreen aquest valor afavorint el model de gestió
jeràrquica i privatitzadora. A Catalunya, el decret de
direccions i el desplegament de la LOMCE respecte a la
composició i funció dels Consells Escolars en són una
mostra,

!

Pau. Es retallen sous i condicions laborals a
professionals d’educació mentre es destinen diners a
l’empresa de la guerra, diners que podrien ser molt útils
per a la millora de l’educació pública i per treballar valors
importants com la solidaritat i la Pau, o la formació en
aquests àmbits, entre d’altres.

!

Però l’educació no està aïllada del que passa socialment
i també “s’aprèn”. És curiós observar com, a causa de
l’estat de crisi actual, entre d’altres, s’instal·la el
sentiment de por, afavorit per una programació televisiva
que, tot i els positius programes de reflexió, ciència,
coneixement de la història..., inclou i incrementa en
horari de més audiència, programes d’opinió i debats a
crits, sèries sobre fets sobrenaturals, amb models de
persones conformistes, basats en l’esclavatge sexual
cap a les dones... La realitat sempre supera la ficció,
però aquesta darrera pot emboirar la visió de la primera.
Creativitat i fantasia no contradiuen el ser realista i amb
pensament científic per voler lluitar per una societat
millor. Aquestes lleis educatives formen part d’una
estructura de reformes social i laborals dins del
pensament únic de la dreta espanyola i catalana, que
emmalalteix la societat, provocant com a estats de
normalitat, els estats depressius, estats de bloqueig,
d’evasió de la realitat per no sentir el patiment real... En
definitiva, deixar de construir, de crear, de viure
saludablement. I això, dificulta encara més les accions
educatives en els espais educatius.

!

Laïcitat. Es destinen diners a l’Església catòlica,
directament i a través de subvencions a centres
educatius privats (alguns d’èlit o que segreguen
l’alumnat pel criteri del sexe) que, de dedicar-se a més a
ocupació, recursos i millor formació del personal dels
centres educatius públics i als municipis, podrien donar
una major qualitat educativa per a tothom.

!

Esperit crític i sentit responsable del treball col·lectiu. Cal
recordar que aquestes lleis educatives van lligades a
d’altres polítiques del PP i CiU que expressen la intenció
de trencar amb la participació dels i les treballadores en
l’organització del treball i que pretenen acabar amb el
sindicalisme de classe, gràcies al qual, tot i les
dificultats, al llarg de la història, ha aconseguit millorar
les condicions laborals i la qualitat de vida de totes les
persones de la nostra societat. D’altra banda, la manca
d’actitud d’escolta cap a la comunitat educativa, cap a
la societat civil per part de la majoria absoluta del PP,
evidencia la manca d’acceptació de la crítica i el no
reconeixement de polítiques nefastes. La raó absoluta
mai ha estat amiga de la democràcia, la cooperació i el
treball compartit, que a les escoles es procura.

!

Coeducació. Pel PP i CiU aquest és un concepte a fer
desaparèixer, fins al punt que ni tant sols l’escolarització
mixta, que és necessària però no té perquè significar
coeducar, es pren en consideració. Des del principi
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, la manca de
visió coeducativa és una involució en els avenços que
des del feminisme s’han aconseguit per a les dones i els
homes d’aquesta societat, tant a nivell de reconeixement

!

Pensament i rigor científic. El PP i CiU argumenten que
la crisi obliga a prendre mesures d’austeritat, de canvi de
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del paper de les dones en la història, la cultura, la
ciència, el quotidià..., com d’organització laboral, familiar
i personal, de participació en els diferents àmbits de la
vida social i personal. Però què s’ha d’esperar de
governs que no donen importància al fet que la societat
està formada per dones i homes, que no tenen en
compte l’atur afecta de forma desigual a la meitat de la
població?

per investigació, innovació, formació sòciopedagògica i
del lleure per a una educació integral, orientació i
formació professional, avaluació transparent de tot el
sistema educatiu, creació i gestió pública de centres
públics de 0-3... i pel manteniment i creació
d’infrastructures educatives.

!

Treballar per la qualitat i l’equitat, significa canviar el xip
cap a una cultura de més justícia i solidaritat. Cal un
sistemes potent d’avaluació del sistema educatiu i del
context social, previ a qualsevol canvi legislatiu, i no tant
el retorn a revàlides per a l’alumnat que no faciliten
l’aprenentatge motivador, pràctic i reflexiu necessari sinó
la mera preparació d’exàmens per superar etapes, un
factor antipedagògic total.

!

Educació al llarg de la vida. Les retallades i les lleis
educatives del PP i CiU deixen en precari a la canalla
més petita, amb menys recursos per a les escoles
bressol, de 0 a 3 anys, i el tancament d’algunes d’elles,
de la mateixa manera que succeeix amb els centres
d’estudis artístics. Deixen de banda a les persones, que
per manca de creació d’ocupació, es troben a l’atur i
cerquen en la formació una oportunitat d’aprofitament
del temps per a millorar els seus coneixements mentre
no es resituen en el mercat de treball: oferta insuficient
de places públiques i plantilles en l’educació per a
persones adultes en les diverses vessants (instrumental,
formació ocupacional o professional, llengües...), que no
permet cobrir tota la demanda ni derivarà a centres
privats, donada la despesa econòmica que això suposa.
Amb l’augment de quotes universitàries i la desocupació
en el sector d’educació informal, tampoc es pot garantir
el dret a l’educació d’aquelles persones que volen
seguir-se formant o que volen tenir accés als diferents
nivells formatius, o que requereixen d’una l’acollida i
integració sociocultural (de reciprocitat) com la població
nouvinguda i immigrada.

!

Cal canviar la cultura de la subvenció, del xec escolar,
de la beca, de l’externalització d’empreses de serveis de
dubtós control per part de l’administració, del
paternalisme institucional que tot ho resol... per la
cultura de la participació democràtica en els centres i
entorns educatius (famílies, associacions del barri...),
dels impostos alts per a qui més té, dels pressupostos
potents per a l’educació pública que compensin
desigualtats i cobreixin en cada moment allò que faci
falta per a criatures, joves i persones adultes diferents,
de manera que la igualtat d’oportunitats sigui una
realitat.

!

L’educació pública és el motor de la qualitat del sistema
educatiu i és imprescindible per configurar un model
social i econòmic basat en el coneixement, la seva
aplicació i els valors democràtics. El sistema educatiu és
un dels factors de reproducció social però, en una
societat democràtica, cal que proporcioni la màxima
qualitat per tal que també signifiqui la millora present i
futura de la societat. El PP i CiU, amb les seves lleis i
retallades, amb la presa de decisions unilaterals, sense
escoltar la societat civil, ataquen l’educació pública i, per
tant, la democràcia.

!

Qualitat i equitat per a una societat diversa. En els
documents oficials sobre educació s’utilitzen aquests
conceptes, però en realitat, es potencia la privatització
dels serveis educatius i la precarietat del sistema i les
condicions laborals dels i les professionals, es dóna un
mateix tractament a necessitats diferents de
treballadors/es i persones usuàries, i es cerquen formes
jeràrquiques per damunt del consens social i polític i la
inversió necessària per aquesta qualitat. D’aquesta
manera, es posa en perill la ja devaluada qualitat de
l’educació pública i les seves potencialitats. Cal una
aposta de finançament públic potent per a l’educació
pública i comunitària (més enllà de l’escola, amb els
plans educatius entorn) que permeti una major equitat (a
cadascú allò que necessiti). Això vol dir més ingressos

!

L’educació ha de ser una prioritat social i política i, com
a comunistes, entenem que segueix sent indispensable
acabar amb la doble xarxa (pública i privada
concertada): cal el pressupost necessari per a l’educació
pública en totes les seves vessants (centres educatius
públics, polítiques educatives municipals, formació
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universitària...) perquè és la única que pot garantir
l’exercici del dret a l’educació en condicions de qualitat,
igualtat, equitat i cohesió social. La LOMCE i la LEC són
favorables a la xarxa privada en detriment de la pública,
que és l’espai de tothom.

i desmantellen l’educació, especialment la pública, com
fan també amb la resta dels serveis públics.

!

Miri, els dos problemes que avui té Catalunya en l’àmbit
educatiu són, per una banda, l’amenaça que suposa la
LOMCE, i, per altra banda, les retallades. I les dues són
responsabilitats directes del Partit Popular i també del
Partit Popular de Catalunya.

!

L’educació és també instrument d’emancipació. La seva
qualitat és responsabilitat de tota la societat. És
necessari el treball col·lectiu per aconseguir-ho. Per això,
cal millorar la coordinació interna dels i les comunistes,
cal seguir generant debat en el sí de la comunitat
educativa i social, cal seguir organitzant accions
unitàries que sumin la força dels diferents sectors i
espais (professionals, estudiants, famílies, AMPA,
associacions veïnals, plataformes locals...). La unitat de
la classe treballadora és motor de canvi per una
educació pública de qualitat i per una societat sana,
solidària i equilibrada.

!

L’amenaça que suposa la LOMCE no només per l’atac
despietat contra el català com a llengua vehicular de
l’ensenyament públic; si, abans, amb la moció
presentada per la senyora Marina Geli sobre
l’avortament tots teníem la impressió que havíem tornat
a l’època franquista, ara, amb aquesta seva, amb la
moció que vostès plantegen, tenim la certesa que són
vostès qui ens volen situar en aquesta època. I, si per
vostès fos, potser fins i tot es replantejarien tancar
aquest Parlament i no poder discutir del que és la realitat
del nostre país. La LOMCE amenaça, com dic, no només
la llengua; amenaça també la igualtat d’oportunitats
perquè és una llei feta a mida de les classes altes.
Amenaça també l’estat autonòmic perquè és una llei
recentralitzadora. I amenaça, fonamentalment, els valors
pedagògics en l’àmbit educatiu perquè és una llei
ideològica i no és, com han de ser les lleis d’educació,
una llei pedagògica.

!
!
ANNEX EDUCACIÓ
!

Intervenció de Joan Mena a la moció subsegüent del PP
sobre el compliment de les resolucions judicials sobre el
bilingüisme en el sistema educatiu (23/05/2013)

!

!

Si. Gràcies i bon dia a tots i a totes. Miri, començava la
senyora Cuevas dient que si el govern del PP governés
Catalunya tindríem un sistema educatiu trilingüe. Jo
dubto molt que això sigui així; espero que el Partit
Popular mai no governi Catalunya, pel nostre bé. Però el
que sí que li puc assegurar, senyora Cuevas, és que si el
Partit Popular governés Catalunya, avui una llengua com
l’aranès no es podria haver expressat amb dignitat en
aquest hemicicle. Perquè és el que vostès defensen en
el parlament que presideixen que és el Congrés de
l’estat espanyol on veten totes les llengües intentant
amagar la realitat plurilingüística que té també l’estat
espanyol.

Però és que l’altre element que entenem des d’ICV-EUiA
que també posa en perill l’escola, i especialment l’escola
pública, com són les retallades de les quals, per cert, el
grup del Partit Popular també n’és responsable. Si avui
tenim uns pressupostos, prorrogats però pressupostos,
que retallen sense escrúpols en l’educació, especialment
la pública, també és responsabilitat de vostès, senyora
Cuevas, que van pactar aquests pressupostos amb
Convergència i Unió. I aquests són els pressupostos que
avui permeten tancar escoles públiques a Catalunya,
que avui permeten tancar línies públiques a Catalunya
amb la voluntat ideològica al darrera també del Partit
Popular. Per tant, senyora Cuevas, no acceptarem
demagògies.

!

Per tant, amb aquesta moció que presenta el Partit
Popular torna a intentar desviar l’atenció dels que són
els autèntics problemes que té avui l’educació, i
especialment l’educació pública a Catalunya. La voluntat
del Partit Popular és que mirem cap a una altra banda,
mentre vostès, el govern del Partit Popular, es carreguen

!

I acabaré fent una reflexió personal. Escoltin, em posaré
a mi mateix com a exemple; no vull posar ningú. Miri, jo
sóc fill de dos immigrants andalusos que van venir
d’Andalusia, concretament de Granada, als anys
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seixanta. Vaig néixer a un barri, alguns diputats que hi ha
aquí de Sabadell el coneixen perfectament, que és el
barri de Torre-romeu, on el 99,9% de la població som
castellanoparlants. Sóc fill de la immersió lingüística,
perquè el meu pare, immigrant andalús, la va defensar
contra el franquisme i, avui, em veig jo en aquesta
tribuna del Parlament defensant la immersió lingüística
contra el PP que representa els valors d’aquests que
també es volen carregar l’escola pública.

APORTACIÓN DE LA CÉLULA DE BARBARÀ

!

La célula de Barberà del Vallès, en las reuniones
celebradas el 13 y 20 de marzo, y el 8 de abril de 2014, y
ante el inicio del proceso congresual del Partit dels i les
Comunistes de Catalunya, ha desarrollado su debate
alrededor de tres cuestiones básicas: ¿cuáles son las
tareas propias del Partido Comunista en todos los
ámbitos de organización?, ¿cuál es el modelo de
organización para dirigir las luchas de la clase
trabajadora? ¿cómo llevamos a la práctica la política del
Partido? La siguiente aportación es el fruto de estos
debates.

Dit això, senyora Cuevas, no defenso la immersió
lingüística per una qüestió de banderes, ni per una
qüestió d’identitats; defenso la immersió lingüística per
un motiu molt senzill: per la igualtat d’oportunitats.
Escolti’m, avui, li puc garantir, que el fill d’uns
immigrants andalusos, gràcies a la immersió lingüística,
té la mateixa igualtat d’oportunitats que el fill de la
burgesia. I això és un gran avenç com a país per a
Catalunya.

!

¿Cuáles son las tareas propias del Partido
Comunista en todos los ámbitos de organización?
El partido, como intelectual colectivo, debe cumplir con
una misión fundamental, como es el debate político e
ideológico que permite el posicionamiento estratégico
de los y las comunistas, y la dirección de la movilización.
El Nou Espai, como concreción en el momento actual
del Front d’Esquerres, debe ser un movimiento para la
democracia, y no una estructura institucional que
funcione como un partido que encierra a otro partido,
como en la práctica sucede con EUiA o lacoalición
ICVEUiA.

!

Para poder realizar este debate estratégico, es
imprescindible cumplir una segunda tarea: el
análisis de las condiciones de la clase
trabajadora y las
formas de lucha,
con el objetivo de
hacer que la clase
trabajadora sea el eje
vertebrador de los cambios, y
que el Partido sea vanguardia. La
formación y promoción de cuadros es
otra tarea fundamental, y es el Partido
quien puede desarrollarla de manera
global.

!

Finalmente, las tareas organizativas y
de finanzas son imprescindibles para
el funcionamiento del Partido, y es
preciso dedicarles los recursos
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necesarios para que el resto de tareas puedan cumplirse
colectivamente.

APORTACIÓ DE LA CEL·LULA DE BADALONA

¿Cuál es el modelo de organización para dirigir las
luchas de la clase trabajadora?
En primer lugar, es preciso entender el Partido como
instrumento, basado en el modelo histórico del PSUC,
partido nacional, de la clase trabajadora y basado en el
centralismo democrático como expresión de coherencia
y debate del conjunto del partido, de arriba a abajo y de
abajo a arriba. Un partido por la ruptura democrática, el
establecimiento del poder del pueblo, expresión que
tradicionalmente se ha caracterizado como dictadura del
proletariado.

Observacions sobre el document

!

!

- Creiem que hi ha reiteració en el text, una excessiva
xerrameca en el bon sentit de la paraula. així mateix
trobem a faltar una autocrítica del paper que en aquests
últims temps
.- Entenem el Moviment Obrer com un moviment social
que des de la nostra perspectiva de classe
ideològicament parlant té com a principal objectiu la
TRANSFORMACIÓ SOCIAL i ELIMINACIÓ DE LES
CLASSES SOCIALS.
El MO, es dota d'organitzacions de tot tipus, culturals,
socials, sindicals, en moltes ocasions les i els
comunistes han confós en MO amb el Moviment
Sindical, organització - instrument que confronta el
Capital-Treball en un espai molt concret-Relacions
Laborals-Empresa i ha abandonat la confrontació en
l'espai social.
- Així mateix trobem a faltar una autocrítica del paper de
les i els comunistes tant en el MO com al MS, creiem
que el desarmament ideològic de la Classe Obrera té
molt a veure amb el desistiment conscient o inconscient
dels que han liderat aquests instruments .
-Trobem a faltar reivindicacions històriques com ara el:
a / El repartiment del la Jornada Laboral que en l'actual
context de globalització i mecanització dels mitjans de
producció no pot quedar-se a les 35 hores sinó que hem
d'anar a l'aspiració de les 30 hores setmanals.
b / Control democràtic de les empreses, això significa la
participació dels/les treballadors en els consells
d'administració de les empreses i sectors estratègics
des dels Serveis públics com l'educació o la salut
pública, Serveis Socials, així com l'energia, llum, aigua,
gas, transport, habitatge ..
c / Jubilació als 60 anys i en determinats sectors i per a
determinats col·lectius 55 anys.
d / Eliminació de tot tipus de discriminació per raó de
gènere, sexe, edat o religió.
i/Reforma Fiscal que s'ajusti als nostres principis
ideològics.
. - I en el context més immediat l'acompanyament en la
lluita i combat per la Derogació de les actuals Reformes
Laborals i de Pensions.

!

El modelo de organización por federaciones ha tenido
unos resultados negativos. El Partido de la clase
trabajadora debe organizarse en base a la actividad
humana, pero su estructura debe buscar la globalización
de las luchas y los ámbitos de movilización. Las células
deben organizarse en función de la actividad de la clase
trabajadora, pero los debates estratégicos son del
conjunto del Partido, y no de una parte.

!

Como modelo de transición hacia un nuevo Partido que
acoja a más comunistas y como semilla de las células
del futuro Partido unificado, la creación de Asambleas
de Comunistas es tarea prioritaria. En el marco de estas
Asambleas, el análisis y el debate, pero también la
acción y la visibilidad pública de los y las comunistas
deben ser la práctica que conduzca a la Unidad.

!

3. ¿Cómo llevamos a la práctica la política del Partido?
a) Recursos humanos: el Partido como tarea prioritaria.
Es necesario que en cada organización se elijan
camaradas cuya tarea prioritaria sea el Partido.
b)
b) La militancia comunista, activo del Partido. Renovar el
compromiso militante. El Partido deberá organizar sus
tareas para hacer posible la aportación de cada
camarada, desde los diferentes grados de compromiso y
disponibilidad. Recuperar comunistas que han militado
es tan importante como las nuevas incorporaciones.

!

!

c) La Unidad Comunista: crear la Asamblea de
Comunistas de Barberà en el marco de la actividad y la
movilización.

!
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espacio de confluencia de las luchas en base a las
necesidades coyunturales de la clase obrera y resto de
la ciudadanía.

A LA “PROPUESTA DE ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE LAS Y LOS
COMUNISTAS”

!

!

La Dirección Territorial, de acuerdo con sus militantes
creará las comisiones sectoriales de discusión y
elaboración que considere en función de la realidad
territorial.

Es justo y necesario señalar aquí explícitamente, de
forma crítica y autocrítica, que en el presente XIII
Congreso se opta por la eliminación del modelo
organizativo anterior, construido a partir de las llamadas
FEDERACIONES del Partido (7 u 8 según el momento).

!

!

- Las células sectoriales deben estar vinculadas a
sectores laborales y universitarios que a su vez deben
ser transversales ya que son derechos universales.

Esa forma de organización adoptada en el anterior XII
Congreso se ha demostrado como inútil, superada, nada
operativa, dudosamente democrática en cuanto a
participativa, y aun menos dinamizadora del debate y el
trabajo de la organización partidaria.

!
!

3.- Secretario/a General

!

Trasladamos la reflexión de cara al futuro y atendiendo a
las exigencias de más transparencia y de participación
del conjunto de nuestra militancia.

En el actual Congreso, retomando nuestra opción
clásica de células de territorios y sectores, damos por
liquidada formal y políticamente esa experiencia fallida"

!

!

Si bien el/a Secretario/a General es elegido en el marco
del Congreso y a propuesta del C.C, creemos que el
Partido Comunista del siglo XXI debe dotarse de
mecanismos más participativos de una persona/un voto
y que posteriormente sea refrendado/a por el conjunto
de la militancia.

El Partido Comunista del siglo XXI debe incorporar las
nuevas y democráticas formas de participación, en
particular de su militancia, por ello el Comité Central
debe ser reflejo exacto de los que es el Partido y no sólo
de una parte. De ser así las decisiones obligan porque
se ha participado en su discusión.

!
!

!
!

4.- Mecanismo revocatorio

1.- Comité Central

Adición
Todos los miembros del Comité Central, así como el
propio Secretario General podrán ser REVOCADOS
mediante un mecanismo ágil y democrático de demanda
con apoyo de la mayoría del Partido.

Que los miembros del Comité Central sean a propuesta
de LA PROPIA ORGANIZACIÓN DE BASE y no por una
comisión de candidaturas, es decir, las Células
Territoriales y Sectoriales.

!!

!

Que en el espacio de tiempo entre Congresos, cabe la
opción de cooptar algun@s camaradas a las tareas
del Comité Central en función de la situación, de
necesidades y como mecanismo de relevo. Esta
cooptación deberá ser propuesta y aprobada por las
organizaciones territoriales y sectoriales y del propio
Comité Central que en ningún caso podrá superar el
10% del este órgano de dirección.
2.- Células del PCC:

APARTADO: REGLAMENTO DEL 13º
CONGRESO DEL PCC

!

1.-Mesa del Congreso
No compartimos la propuesta de Mesa del Congreso ya
que si reconocemos el déficit organizativo y por
consiguiente el fracaso de las llamadas Federaciones y
que más allá del fracaso el Partido en cada Territorio o
Sector ha ido funcionando con regularidad y periocidad
que se ha considerado, la Mesa debería estar formada
por aquellas/os responsables sectoriales y territoriales

!

- La fórmula organizativa del Partido debe ser Territorial y
Sectorial, pero el territorio debe conformarse como el
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que han mantenido vivo el debate del Partido a lo largo
de estos años.

APORTACIÓ D’ADONI GONZÁLEZ
(CÈL.LULA MANEL SOUSA)

!
!

!
!

2.- Comisión de Candidaturas

Proposa afegir aquestes reflexions per tenir-les en
compte en revisions estatutàries:

No entendemos como una “Comisión de Candidaturas”
que se propone en el momento de la celebración del
Congreso “ha començat a elaborar la proposta de nou
Comité Central …”, o que sea nominal en un reglamento,
no obstante.

a) No participarán en Congresos quienes no estén al
corriente de pago en los últimos 12 meses, salvo
parados o con pensiones mínimas, asistenciales o
carezcan de ellas..

!

!

b) Quienes falten, sin justificar, a más del 10% de las
reuniones del CE y/o del CC, serán dados de baja del
mismo.

!

c) La responsabilidad del secretario general no será
ejercida más allá de dos Congresos u 8 años. Los del
Ejecutivo, entre 8 y 12, y los del Comité Central entre 12
y 16.

!
!

Los cargos públicos del Partido no serán superiores a
dos legislaturas u ocho años.
Cualquier cargo o responsabilidad orgánica o pública no
podrá volver a ser ejercida sin un espacio intermedio no
inferior a ocho años.

!

d) Los cargos públicos del PCC, firmarán un documento
de renuncia-dimisión, sin fecha, que se anotará y
causará efectos inmediatos, cuando el Partido
considere, por más de 2/3, que la persona asignada no
cumple con su cometido según los principios políticos y
de imagen que el Partido espera de él/ella.

!
!!

13- Balanç del Moviment Unitari Territorial de Barcelona
(pdf adjunt)
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ciutadania a la “nova política” per rebuig a la “vella
política”. Els resultats electoral així ho demostren.

APORTACIÓ DE LA CÈL.LULA DEL MUT DE
BARCELONA

!

!
Aportació del MUT Barcelona
!

Per aquest motiu, avui és vigent i necessari l’existència
de comunistes organitzats. Entenem l’organització dels i
les comunistes com a instrument:

!

Fem el XIII Congrés del PCC en un moment decisiu, no
només per l'intern del partit sinó perquè la realitat ens
aboca a un panorama de creixents mobilitzacions no
exemptes de contradiccions, per exemple: malgrat
l'aparició del 15M, la seva dimensió mediàtica i el
reconeixement que en el document congressual es fa,
no podem oblidar que totes les eleccions posteriors,
excepte Astúries, han estat guanyades per partits de
dreta. I amb governs de dreta malgrat que en algun cas
l'aritmètica els feia possibles d'esquerra.

!

•
•
•
•
•
•

De defensa, ampliació i avenç de les conquestes socials
de la classe treballadora i les classes populars. De
defensa, ampliació i avenç de les conquestes nacionals
del nostre poble. De defensa radical de la democràcia, la
pau, els drets i les llibertats.
Per a generar,
desenvolupar, articular
i reforçar qualsevol projecte
unitari de l'esquerra plural i del nou espai de l’esquerra
transformadora. Al servei de l'impuls i articulació de
Front Democràtic per a enfrontar-se al neofeixisme i a les
tot poderoses oligarquies financeres. Al servei de
l'impuls i articulació de Front d’ Esquerres com a
vertebrador de contrapoder popular que sigui el subjecte
de la transformació social.

Eleccions municipals del 22 de maig del 2011
Eleccions autonòmiques del 22 de maig del
2011
Eleccions generals de Espanya del 20 de
novembre del 2011
Eleccions al Parlament de Andalusia del 25 de
març 2012
Eleccions Parlament de Galicia del 21 de
octubre del 2012
Eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de
novembre de 2012

!

Com a comunistes cal rellegir, amb perspectiva actual el
Manifest Comunista, i en clau de praxis política per al
present i el futur, analitzar:

!

1. Els canvis en el bloc dominant
2. L’avenç de les oligarquies financeres internacionals,
responsables de l’actual crisi
3. Les dificultats de l'esquerra plural actual per a
construir un projecte comú
4. La correlació de forces

Amb la pèrdua per l'esquerra d'un ajuntament tant
emblemàtic com el de Barcelona i la majoria absoluta del
PP al Parlament espanyol. És cert en canvi que PP i
PSOE han perdut 5 milions de vots però tampoc podem
oblidar que malgrat tot el PP ha guanyat les europees.

!

La divisió de la societat en classes continua
objectivament vigent, i com diu
Marina Subirats
“Podemos terminar diciendo que lo que ha pasado en
nuestra sociedad no ha sido la desaparición de las
clases, sino la ocultación de sus signos más evidentes,
que ha servido para instaurar la idea más general de que
tales divisiones habían dejado de existir (Subirats, 2012:
401)”

!

Sembla obvi que l’actuació política a plantejar i la
valoració de les possibilitats d’avenç d’un projecte
transformador son ben diferents si considerem que la
societat està despolititzada o bé s’ha polititzat fruit de
les vagues generals, el moviment 15M, les marees, la
marxa per la dignitat…

!

!

Al XII Congrés del PCC varem definir i caracteritzar a
l’oligarquia financera com a tercera classe social,
independent (encara que interrelacionada) de la burgesia
productiva i no una fracció d’aquesta.

Coincidim en assenyalar un desprestigi de la política i la
crisi de la política. Però no sempre coincidim en
assenyalar les causes ni les solucions. El desprestigi a la
política no comporta una adhesió automàtica de la

!
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L’oligarquia financera és la classe que controla no
només el capitalisme financer, sinó la xarxa entrecreuada
de capital que forma el nucli dur de decisió dels
oligopolis industrials i bancaris i exerceixen, de fet, el
domini econòmic i polític sobre les branques més
importants de l’economia.

del postfranquisme, en la lluita per la sortida de l’OTAN,
en la lluita altermundista... com les generacions del
immobilisme, de les renúncies; practicants del mal
menor
i/o corresponsables de la “transacció”;
oposades i sense credibilitat per formar part o liderar el
pas endavant cap a la nova política. Error teoritzar que
aquesta “nova política”
només pot ser generada i
liderada per una nova generació, hipotèticament “no
contaminada” pels vicis i perversions de la “primera
transició”.

!
!

L’oligarquia financera també imposa les seves regles de
joc a la burgesia productiva.

!

La burgesia financera, com també les classes
treballadores i populars, intervenen en la política.
L’oligarquia financera controla la política. Capacitat que
es desenvolupa en diferents vies: ocupant directament
òrgans de govern; promocionant políticament a
persones de la seva confiança; comprant voluntats i
decisions polítiques (corrupció); pressionant i “advertint”
per subordinar i imposar decisions polítiques (reforma
article 135 CE)... Cal fer-hi front a Espanya i a Europa
amb un Front Democràtic anti Troika i antifeixista.

Com en la primera transició, també en la segona, el
poder econòmic intervé per configurar la correlació de
forces dins les esquerres. Com en la primera transició,
sectors de la “gauche divine” intervenen per intentar
liderar processos. Una intervenció que pot ser
disfressada de “nova política”, de “moviments socials”,
de “des de la base”, però generada, en termes reals, en
àmbits d’elit, tancats i sense actuació transparent.

!

!

En la “nova política” també hi ha lluita d’idees, lluita de
classes i lluita per l’hegemonia de la direcció política de
nous processos. Incloent
no només lluita entre
organitzacions, sinó també lluita per l’hegemonia del
procés entre la petita burgesia i la classe treballadora.

Una part de comunistes, a Catalunya i Espanya, no ha
entès que l’hegemonia, avui, de la lluita pels drets
nacionals de Catalunya, no està en mans de la burgesia.
Interioritzen que la lluita pel drets nacionals afebleix la
lluita de classes i expressen una concepció de
"territoris" i no de pobles. No entenen la voluntat del
poble de Catalunya, i d'altres pobles, d'exercir el dret a
decidir. Expressen una defensa teòrica del dret a decidir,
però no entenen el seu exercici. No assumeixen, en
termes reals, que el poble de Catalunya és subjecte
polític.

!

Si la política, vella o nova, és simplement espectacle,
els lideratges caduquen a tant alta velocitat com els
altres productes de consum. La “solució” o resposta a
aquesta caducitat, dintre de la lògica perversa de
l’espectacle polític, és la recerca de "cares noves" que
aconsegueixin recuperar l'atenció de la ciutadania cap al
producte que es vol vendre: la política. El marketing de
la concepció de la "política-espectacle" aconsellaria
superposar “cares noves” i “cares joves” per tal de
multiplicar l’impacte de l’atenció del "ciutadàconsumidor" cap al producte polític a vendre. Aquestes
operacions de marketing polític i espectacle polític
poden recollir suports conjunturals i volàtils. Tant volàtils
i banals com la compra de qualsevol producte de
consum.

!

Altre part de comunistes, a Catalunya, dins i/o propers al
independentisme, consideren que en tant l’hegemonia
del procés nacional correspon a un moviment popular
català —no a la burgesia— la independència de
Catalunya equival a procés de ruptura democràtica. Han
obviat que allò fonamental és el procés democràtic i que
aquest procés ha de ser utilitzat pels i les comunistes
per generar debat entorn el paper dels Estats i entorn al
caire democràtic i social que volem que configuri tot
Estat.

!

Què ha d'incloure la nova política: reconfiguració dels
mecanismes de participació política. Nous mecanismes
participatius en la interactuació ciutadania /
administracions públiques i ciutadania / organitzacions
polítiques. Canvi de model participatiu: de participació

!

Avui parlem de vella i nova política. Però seria un error
identificar les generacions que es van incorporar a la
política en la lluita antifranquista, en la lluita estudiantil
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consultiva a participació co-decisiva. Participació per
prendre part en la presa de decisions. Formar-hi part i
incidir-hi. Definició de mecanismes d’impuls, control,
transparència, rendiment de comptes i revocació. Dotar
de recursos econòmics als mecanismes de participació i
transparència, perquè siguin realment útils i efectius.
Utilització de les noves eines de comunicació

d’Esquerres i les expressions polític-institucionals
d’aquest. En definitiva debats mal resolts que provoquen
que la política d’aliances, sigui concebuda i executada,
com a moviments tàctics i no com a estratègia política.
Només des d’una concepció i execució estratègica de la
política d’aliances podrem impulsar, i si cal liderar, el
naixement de nous instruments que superin els
actualment existents i tinguin capacitat de guanyar
l’hegemonia cultural, social, política i institucional.

!

Som conscients de la diversitat d’errors —des de
dèficits teòrics i d’actualització conceptual, fins a
pràctiques rebutjables d’acció política— que s’han
produït dins la tradició comunista. No cal aturar-se, per
extensament debatuts, sinó simplement no obviar els
errors, que en nom del comunisme, es van produir a
l’Europa de l’Est. A l’ Europa occidental, a Espanya i a
Catalunya, dins la tradició comunista hem generat errors
propis:

!

Els i les comunistes de Catalunya hem mantingut
diferents graus i experiències d’unitat d’acció en els
darrers anys. També diferents graus i experiències
d’unitat d’acció, en marcs de treballat compartit
(moviments socials, sindicalisme de CCOO i moviment
polític i social d’EUiA) pel que fa a les organitzacions
comunistes de Catalunya que ens reclamem de la
tradició del PSUC:el PCC i el PSUC viu.

!
!
!

!

1. Altes dosis de dogmatisme, disfressada i/o confosa
sovint amb la “coherència.

El naixement del PSUCviu com a organització comunista
té lloc en un moment de ja existència prèvia del PCC. La
decisió d’homes i dones comunistes, que van decidir
marxar de la IC d’aquell moment, de no incorporar-se
directament al ja existent PCC, sinó crear un nou Partit,
el PSUCviu, responia a diferències polítiques i
estratègiques (diferent anàlisi de la caracterització de la
classe obrera catalana, diferent anàlisi del bloc
dominant, diferent enfoc de la qüestió nacional i de la
concepció de “partit de classe i nacional”, diferent
concepció de la caracterització de moviments socials i
del moviment polític i social, diferent concepció de
model d’estat i diferent concepció de les relacions entre
comunistes i esquerres alternatives de Catalunya amb
comunistes i esquerres alternatives dels pobles
d’Espanya).

2. Fractures internes que han tingut repercussions
externes.
3. La confusió, en moltes ocasions, del paper del Partit
Comunista: "Partit-Instrument" o "Partit-Finalitat". És a
dir de la concepció de Partit com a instrument- mitjà per
aconseguir uns objectius polítics o Partit com a una
finalitat en si mateix. Així, dins la concepció de "PartitFinalitat", encaixa la concepció de "Partit identitari" i per
se, com per exemple els darrers seguicis comunistes en
manifestacions, al marge de participar entre sindicats,
organitzacions socials i polítiques.

!

4. Un debat mal resolt respecte a la diferència de
caracterització i funcions de Partit, moviment polític i
social; coalició política; nou espai i noves candidatures
electorals de les esquerres transformadores. Debat mal
resolt entre nou espai /nou subjecte polític i la proposta
#araésdemà com a mecanisme d’articulació política i
organitzativa i de redemocratització de la coalició, no
contradictòria amb el nou espai, que hauria de permetre
ampliar la base social organitzada sense més límit que la
estratègia i les propostes polítiques.

!

Avui, aquestes diferències estratègiques continuen
existint. No és menys cert que aquestes diferències
estratègiques podem superposar-les o afegir-les a crisi
de confiança mútua entre lideratges i manca de
reconeixement, real i pràctic,
de la pluralitat de
pensament, avui, dins la tradició comunista de
Catalunya. Els canvis i mutacions en la política més els
debats mal resolts viscuts en el PCC, ha portat a aquest
a la baixa d’importants quadres de primer nivell (des de
l’ex secretari general del PCC a l’ex-president d’EUiA,

!

També debat mal resolt respecte a la diferència entre
Front Democràtic i Front d’Esquerres. I entre Front
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passant per responsables polítics de les federacions del
PCC).

Institucionalment, els i les comunistes del PCC vam
iniciar aquest període amb una representació als
ajuntaments de districte de 3 consellers i conselleres i 1
Delegada de Salut. El nostre treball dins la EUiA de
Barcelona ha significat passar a tenir 1 regidora a
l’Ajuntament, 2 conselleres i 4 consellers de districte.
Socialment estem impulsant i acompanyant el moviment
de defensa de la Salut Pública que s’ha creat a la nostra
ciutat. No hem aconseguit, encara, l’objectiu de fer de
l’EUiA més moviment polític i social.

!

Així doncs, el PCC va entrar a la formulació de la
proposta d’unitat comunista amb menys pes polític
qualitatiu.

!

La unitat comunista que volíem no podrà ser tal: Els
Congressos plantejats, poden deixar sense reincorporar
comunistes que van marxar i sense l’objectiu mínim d’un
nou partit unificat entre el PCC i PSUCviu.

!

!

Referent a la unitat comunista, ja vam expressar que era
necessari aconseguir la unitat d’acció que encara no es
donava en el treball conjunt a realitzar a la ciutat de
Barcelona i que veiem complicat la unitat de dos Partits
que encara avui mantenen diferències importants pel
que fa a la seva concepció: elements d’estratègia, el
referent estatal, model d’estat etc. Això però, en aquest
període, no ha estat un impediment per treballar
conjuntament amb els companys del PSUC-Viu allà on hi
som presents. Tal com s’ha plantejat, es un procés que
ni resol, ni ajuda a resoldre les dificultats que pot tenir
una proposta comunista, a la Catalunya del segle XXI. Al
contrari, han aflorat debats que van quedar tancats en el
seu moment i que ens obliga de nou a batre’ns i rebatre
arguments, en un moment en que les energies son
necessàries per a organitzar la societat civil.

A la tardor, podem tenir un PC de Catalunya més fort
que l’actual PCC. Però, continuarà havent dos partits
comunistes catalans de la tradició del PSUC. I
continuarà havent comunistes sense Partit. Des del
reconeixement de les diferències estratègiques, la unitat
d’acció entre els i les diferents comunistes de Catalunya
no es pot espatllar i donar un pas enrere.
Els homes i les dones comunistes de Catalunya som de
pensament plural. Siguem intel·ligents, siguem unitaris.

!!

MUT: Balanç del període entre els
congressos 12è i 13è

!

La Cèl·lula del Mut de Barcelona ha estat coordinada per
Teresa Ortega i l’han acompanyat en aquesta feina Mari
Nieves Bonal que s’ha encarregat dels temes de
finances (bons Festa i Loteria) i ha tingut el suport de la
Reyes Ramos. Hem participat en tots els debats i totes
les reunions del comitè de la nostra Federació.

!

Vam iniciar aquesta etapa amb un cens de 41 persones,
posteriorment algunes d’elles es van anar ubicant a
altres cèl·lules del moviment popular i d’altres. Pel camí
han deixat el Partit 8 persones totes elles importants per
a nosaltres. La llista es llarga i no ens volem deixar a
ningú: Albert Company, Lluís Camprubí, Gerard Baró,
Sebi Barbet, Isabel Soley, Anna Rubio, Mª Eugènia
Sánchez i Marià Pere anterior Secretari General del PCC.
Els i les camarades del MUT de Barcelona, hem garantit
el funcionament d’EUiA de Barcelona, i hem contribuït a
l’encaix de les pluralitats que la composen, així com a la
relació amb els companys d’ICV de Barcelona, reforçant
la coalició ICV-EUiA de Barcelona.
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El Manifest és vigent no tan sols perquè totes les
revolucions esdevingudes després de 1848, tenen la
seva base en el Manifest Comunista. Des de la
Revolució Russa de 1917, fins a les més recents
revolucions democràtiques a l'Amèrica Llatina. Sinó,
fonamentalment perquè ens reivindiquem del rigor de
l’anàlisi històric i social, i de les principals teories del
socialisme científic, que va divulgar el Manifest
Comunista: la teoria del coneixement del Materialisme
Dialèctic, l'aplicació del mètode científic d'anàlisi a
l'estudi de l'economia i de les societats i la concepció de
la història com una lluita entre classes, de l'antagonisme
de les quals sorgeix el progrés de les societats.

APORTACIÓ DE PERE FERNÁNDEZ

!

APORTACIONS PER A LA REFLEXIÓ I
L’ACCIÓ DELS I LES COMUNISTES

!
!

ANALISI CONCRET DE LA REALITAT CONCRETA:
RELLEGINT EL MANIFEST COMUNISTA
Els i les comunistes vivim, avui, moments
d’extraordinària complexitat, alhora que hem de donar
respostes importants.

!

!

Fa 166 anys, Marx expressava, en el Manifest, la
resposta comunista a una situació històrica concreta
(1848). Avui, els i les comunistes de Catalunya hem de
donar resposta a una altra situació històrica concreta: la
Segona Transició

El Manifest del Partit Comunista, va analitzar, fa 166
anys, l’escenari d’aquell moment de la societat moderna:
una societat dominada pels interessos dels capitalistes,
la burgesia, una classe minoritària que posseeix els
mitjans de producció i que obliga la resta dels homes i
les dones a vendre la seva capacitat de treball per a
sobreviure.

!

166 anys després de la seva publicació, l'any 1848, cal
constatar l’absoluta vigència del Manifest del Partit
Comunista, des d’una relectura del Manifest i amb
voluntat de recuperar-ne el seu esperit original, netejarho de perversions comeses en el seu nom i actualitzarho a la Catalunya i al Món d’avui.

!

Rellegir, amb perspectiva actual el Manifest Comunista, i
en clau de praxis política per al present i el futur,
requereix d’analitzar:

!

!

1. els canvis en el bloc dominant
2. l’avenç de les oligarquies financeres internacionals,
la seva responsabilitat en l’actual crisi, i la seva
hegemonia i el seu domini en la imposició del procés
destituent de democràcia, drets i llibertats que vivim.
3. la fragmentació i dispersió de les forces d’esquerres
i populars.
4. les dificultats de l'esquerra plural actual per a
construir un projecte comú
5. les dificultats de les esquerres transformadores per
construir el subjecte polític alternatiu

És ben cert que el Manifest Comunista conté parts que
responen a un document de polèmica i lluita per a un
moment concret
Són aquelles parts que fan del
Manifest un document conjuntural en un moment en el
qual hi havia moviments revolucionaris en gestació,
alguns dels quals van evolucionar cap a revolucions
burgeses.

!

Però, allò que és fonamental, és que conté altres
elaboracions que, amb les necessàries actualitzacions,
continuen vigents: des del paper dels comunistes envers
la classe treballadora (“els proletaris”) fins a les
polítiques d’aliances. Realitza una anàlisi històrica de la
societat, que ens empenya al repte del permanent rigor
en l’anàlisi teòric i polític. En el seu context històric, és
també un exemple de document de lluita ideològica, en
un moment d’una important confusió, com també ho és
el nostre present,
entre diferents corrents que es
disputaven propostes de solució d’una societat amb
problemes molt profunds i complexos.

!

La divisió de la societat en classes continua
objectivament vigent, també a la Catalunya d’avui. Així
ho fa palès la ciència social. Marina Subirats, al seu llibre
“Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las clases
sociales en los albores del siglo XXI”, ha realitzat una
profunda i detallada investigació sobre l'estructura social
de Catalunya, amb dades de 2006 i publicada l'any
2012. I conclou: “Podemos terminar diciendo que lo que
ha pasado en nuestra sociedad no ha sido la

!
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desaparición de las clases, sino la ocultación de sus
signos más evidentes, que ha servido para instaurar la
idea más general de que tales divisiones habían dejado
de existir (Subirats, 2012: 401)”.

Marx i els i les comunistes van tenir la intel·ligència de
situar, fa 166 anys, els 10 punts, fruit de realitzar una
anàlisi rigorosa de la realitat concreta.

!
!!

!

Avui, ens cal continuar fent un anàlisi concret de la
realitat concreta.

El pacte social, generat després de la II Guerra Mundial
en alguns dels països del capitalisme europeu occidental
(pau social i renúncia a la revolució a canvi de drets i
benestar social) va assumir, des de polítiques
keynesianes com a objectius, algunes de les propostes
contingudes als 10 punts que el Manifest Comunista
establia com a estratègics, ara fa 166 anys (1): Per
exemple: els impostos progressius, la banca estatal, els
transports públics estatals, l’augment de la
industrialització, l’educació pública i gratuïta o l’objectiu
de la plena ocupació

Reflexions estratègiques entorn l’escenari polític
actual

!
!
!

L’escenari polític actual requereix de profundes
reflexions estratègiques per part dels i les comunistes.
En el darrer període, moltes vegades s’han obert i/o
tancat debats amb massa superficialitat.

!

En el present, la imposició, per l’oligarquia financera, del
procés destituent de democràcia, drets i llibertats que
vivim, fa que estiguem sorprenentment més lluny, i
alhora, continuï sent una aspiració ben vigent, els 10
punts que el Manifest establia com a estratègics ara fa
166 anys: nacionalització dels mitjans de producció,
impostos progressius, eliminació del dret d'herència,
reforma agrària, educació gratuïta,...

Haver resolt debats amb clau de titular i de consigna ha
fet que és produeixin diferents posicions que,
probablement, amb un debat de més calat i de
continguts més profunds, ho hauríem resolt des de la
síntesi i/o amb acord.

!

!

Altres vegades, les diferents posicions polítiques
aparegudes en el debat entre comunistes de Catalunya
(també d’Espanya i d’ Europa) responen a la pluralitat
existent, avui dia, dins del pensament comunista.

!

Diversitat i pluralitat d’anàlisi de la realitat i de propostes
d’acció política, derivades d’aquestes anàlisis, que es
donen, a la Catalunya d’avui, dins la tradició comunista

Per aquest motiu, avui és vigent i necessari l’existència
de comunistes organitzats a Catalunya. Entenem
l’organització dels i les comunistes com a instrument:
•
•
•
•
•
•

!

De defensa, ampliació i avenç de les conquestes
socials de la classe treballadora i les classes
populars.
De defensa, ampliació i avenç de les conquestes
nacionals del nostre poble.
De defensa radical de la democràcia, la pau, els
drets i les llibertats.
Per a generar, desenvolupar, articular i reforçar
qualsevol projecte unitari de l'esquerra plural i del
nou espai de l’esquerra transformadora.
Al servei de l’impuls i articulació d’un Front
Democràtic per a enfrontar-se al neofeixisme i a les
tot poderoses oligarquies financeres.
Al servei de l’impuls i articulació d’un Front
d’Esquerres com a vertebrador de contrapoder
popular que sigui el subjecte de la transformació
social.

!

Per això, és convenient algunes reflexions entorn a punts
de debat actuals, i que continuen realment oberts, per
tal de contribuir a definir millor una estratègia dels i de
les comunistes en l’escenari polític:

!
!

La classe treballadora a Catalunya, Espanya i Europa
Tal com assenyala el document de la Conferència de
Moviment Obrer del PCC:,
Des dels anys 70 s’està produint un canvi en la
composició de la classe treballadora en la seva
composició orgànica. El que s'ha entès en un sentit
clàssic com a classe obrera tradicional, que tenia la seva
base en el sector industrial, i les seves relacions
fordistes de producció, es va diversificant en la seva
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composició sectorial i segmentant en les seves relacions
de producció i condicions de treball, en aquest sentit es
desenvolupen tot un seguit de factors, entre d’altres:

millores voluntàries no regulades per la negociació
col•lectiva.

!
!

!

10. L'impuls d'una cultura del crèdit, que funciona alhora
com una il·lusió i un parany, etc.

1. L’externalització de serveis i processos productius
d'empreses industrials, desenvolupant-se per empreses
proveïdores i subcontractades, com la logística,
embalatge, seguretat, neteja, manteniment, enginyeries,
àrees de projectes, etc.

Són fenòmens que d'una o una altra manera, han
modificat l'estructura de classe, trencant l'existència
d'una part de la classe que es convertís en referència del
conjunt per dirigir el procés de transformació social,
aconseguint així passar a una disgregació que per raons
sectorials, de nivell o categoria laboral, per funció en el
procés productiu, per nivells salarials, per nivells de
consum, trenqués amb el seu paper de direcció. Si a tot
això hi afegim la il·lusió – alienació- i al mateix temps
l'esclavitud que ha produït el consum a crèdit, que
s’estableix com a forma de dominació, i que fa que el
consumisme sigui percebut pels treballadors com a
ascensor social, amb això entendrem moltes de les
debilitats actuals en la capacitat de lluita i de resposta
de la classe treballadora.

!
!

2. La destrucció del teixit industrial al llarg de les
diferents crisis.
3. La segregació de les pròpies empreses industrials,
amb la descentralització productiva, que les converteix
en empreses pràcticament muntadores i marques
comercialitzadores, creant en el seu entorn multitud
d'empreses especialitzades –millor dit segmentades-,
que a partir de mètodes com el “just in time”, canvien el
concepte de la producció i, alhora que externalitzen
costos, generen una dinàmica de competència amb la
baixa dels salaris.

!

!
!
!

Tot això ha portat la classe treballadora a una pèrdua de
la consciència i identitat de classe, i com a
conseqüència la despolitització i la desideologització de
la classe obrera davant el conflicte capital/treball, com a
conseqüència de l'hegemonia cultural i de valors del
neoliberalisme, és aquí on radiquen avui les dificultats
per a fer front a l'ofensiva neoliberal des de l'esquerra
política, social i sindical.

4. El creixement de les administracions públiques a partir
de l'extensió dels serveis com la sanitat i l'ensenyament.
5. El creixement de sectors privats associats a activitats
vinculades al turisme i al comerç.
6. El creixement de sectors assalariats de tècnics i
professionals, cada vegada més proletaritzats en les
seves condicions.

!

Per tot això ens trobem en l'actualitat amb una crisi
política, on s'està produint una involució democràtica i
social provocada pel neoliberalisme, sota la direcció
política i econòmica de l'oligarquia financera mundial,
que pretenen, una vegada més, una sortida de la crisi
sobre les esquenes dels treballadors, de les classes
populars.

!

7. El creixement “meteòric” de la immigració, utilitzada
com a mà d'obra barata i exèrcit de pressió sobre les
condicions laborals, que ha creat subcategories laborals,
condicions contractuals i salarials més precàries, mentre
se'ls nega els drets bàsics de ciutadania.

!

!

8. La ruptura d'un mercat de treball estable i la
proliferació de les formes contractuals eventuals, que
porten a la precarització de l'ocupació.

Estem davant l'aprofundiment del canvi de model social,
que ens situa davant la disjuntiva de cedir a la resignació
o organitzar el conflicte social, per construir una
alternativa de classe a la crisi.

!

!!
!!

9. Les polítiques de contenció salarial en els àmbits
sectorials, que permeten als empresaris distribuir una
part dels seus excedents arbitràriament i en forma de
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Oligarquia financera i burgesia productiva

!

•

El XII Congrés del PCC va definir i caracteritzar
l’oligarquia financera com a tercera classe social,
independent (encara que interelacionada) de la burgesia
productiva i no una fracció d’aquesta.

!

•

En els debats entre comunistes de Catalunya, han
aparegut diferents concepcions de l’oligarquia financera.
Una concepció que la considera com a continuïtat del
capitalisme imperialista. Una altra que la considera com
la classe dirigent que està recomponent el capitalisme,
incrementant la seva taxa de guany, amb processos de
despossessió de drets i béns comuns.

•
•

!

La consideració de l’oligarquia financera com a tercera
classe o com a fracció de la burgesia productiva, també
té el seu impacte en l’anàlisi d’esgotament o no del
pacte social (nascut després de la II Guerra Mundial a
Europa Occidental, i amb la primera transició a Espanya)

!

!

L’oligarquia financera és la classe que controla no
només el capitalisme financer, sinó la xarxa entrecreuada
de capital que forma el nucli dur de decisió dels
oligopolis industrials i bancaris i exerceixen, de fet, el
domini econòmic i polític sobre les branques més
importants de l'economia.

La burgesia productiva “arrisca capital propi” i
s’apropia del treball aliè. L’oligarquia financera fa una
doble apropiació: s’apropia del treball aliè i, alhora,
del capital aliè (captació d’estalvi,..).amb el qual
especula
La burgesia productiva s’enriqueix amb l’explotació
dels treballadors i les treballadores, dins l’economia
productiva real. L’oligarquia financera s’enriqueix
especulant.
L’oligarquia financera també imposa les seves regles
de joc a la burgesia productiva.
La burgesia productiva, com també les classes
treballadores i populars, intervenen en la política.
L’oligarquia financera controla la política. Capacitat
que desenvolupa en diferents vies: ocupant
directament òrgans de govern, promocionant
políticament a persones de la seva confiança,
comprant voluntats i decisions polítiques (corrupció),
pressionar i “advertir” per a subordinar i imposar
decisions polítiques (reforma article 135 CE)...

Una paradoxa evident és com la burgesia productiva real
(incloent la petita burgesia, professional per compte
propi, comerciants, autònoms emprenedors/res,...) que
ha de desenvolupar la seva activitat empresarial dins
d’unes normes de joc imposades per l’oligarquia
financera, no trenca amb les organitzacions patronals
que, controlades per l’oligarquia financera, no
representen els interessos reals d’aquests sectors de la
burgesia productiva i de la petita burgesia.

!

Els estudis que analitzen la composició accionarial de
les grans corporacions bancàries, industrials i de serveis
estratègics, dibuixen la tinença entrecreuada, per part
d’una elit de persones físiques o jurídiques –societats
mercantils, fons d’inversió, de paquets estratègics
d’accions. Així els bancs, i llurs accionistes de més
poder, formen part del capital, són copropietaris de les
grans empreses industrials i de serveis estratègics. I,
d'altra banda, les grans corporacions empresarials, i llurs
accionistes de més poder, formen part del capital, són
copropietaris de les grans corporacions bancàries.

!

Si la burgesia productiva i la petita burgesia s’emancipés
de la patronal avui existent i generés una representació
empresarial pròpia, estaríem, també, davant d’un nou
escenari de relacions laborals, on es podrien generar
negociacions col·lectives i acords per a una economia
productiva i al servei de les persones.

!

Hegemonia i el domini del bloc dominant:
reflexionant envers les condicions per a la ruptura
democràtica

!

La diferència fonamental entre l’oligarquia financera i la
burgesia productiva no és si són els propietaris de
corporacions bancàries o ho són d’empreses
productores-distribuïdores-comercialitzadores de béns i
serveis no financers.

!

Avui, l’oligarquia financera, que continua essent
franquista, té el domini i l’hegemonia. Es a dir, ha passat
de tenir el domini en la transició (domini dels aparells de
l’estat i de l’economia) a tenir el domini i l’hegemonia.

!

!

Les diferències fonamentals cal situar-les en:
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L’hegemonia del bloc dominant l’exerceix mitjançant el
control i la direcció de l’organització de l’activitat
humana, de la vida quotidiana: control del cicle
producció-distribució- consum, del sistema educatiu, del
món universitari i científic, de les institucions religioses,
dels grups empresarials de comunicació, etc.. Amb
aquests mitjans, les classes dominants “eduquen” els
dominats per tal que aquests visquin la seva submissió
com una cosa natural i convenient, refermant així el
“bloc hegemònic”. L’hegemonia, o el control del
pensament de la societat civil, és hores d’ara de
l’oligarquia financera.

generi la seva pròpia concepció del món i arrossegui a
altres capes socials, creant un nou bloc social, que es
converteixi en hegemònic.

La crisi econòmica, social, de la política i de la
democràcia ha modificat la correlació de forces en les
eleccions europees de 2014. Aquest resultat està
modificant elements clau de la superestructura política,
com l’abdicació real avançada i l’acceleració en la
successió de la corona. Un canvi que pot ser el primer
d’un cicle curt de canvis en la superestructura política,
que pot contenir un canvi en el model territorial de
l’Estat, que cercaria un nou pacte entre burgesia
catalana i oligarquia espanyola, que pot donar
naixement a un nou model de monarquia federal.

En un context de canvis a fons de tendències polítiques i
socials, però de manteniment de l’hegemonia,
l’oligarquia té capacitat de mutació. Entre d’altres, el
sistema oligàrquic te capacitat de mutar d’un sistema
bipartidista a un multipartidista d’adhesió i/o
subordinació a l’oligarquia (recordem el pentapartito a
Itàlia).

!

L a c a r a c t e r í s t i c a d e l e s e l e c c i o n s e u ro p e e s
(circumscripció única i percentatge de participació
inferior a altres eleccions) no ens pot portar a extrapolar
els resultats electorals europeus a la resta de cicle
electoral. Però hi ha elements que indiquen que la
corrent de fons pot portar canvis a tot el cicle electoral.
La dimensió d’aquests canvis són de magnitud
imprevisible.

!

!

!

Igualment, si l’oligarquia manté el domini més
l’hegemonia, té capacitat de bloquejar canvis polítics
profunds, davant una hipotètica victòria electoral de les
esquerres transformadores. Es a dir, si no s’ha produït
un canvi en l’hegemonia, una victòria electoral de les
esquerres transformadores seria del tot insuficient per
obrir un nou escenari polític de ruptura democràtica.

!

També el resultat electoral europeu està generant canvis
d e c a i r e s u b j e c t i u , q u e c a l s a b e r a p r o fi t a r
constructivament. Canvis subjectius en la percepció de
sectors de la ciutadania d’esquerres envers a que una
nova etapa política, amb ruptura democràtica, és
possible. També canvis subjectius a l’interior de les
organitzacions respecte a la democràcia interna i a la
reconnexió entre política i societat.

!
!

Front Democràtic i Front d’ Esquerres necessari per
treballar per la ruptura democràtica
Analitzar, en clau autocrítica, que hem resolt debats unes
vegades amb clau de titular i de consigna, altres sense
entendre la profunditat dels continguts polítics i teòrics i
sense interioritzar-los.

!
!

Aquests elements subjectius nous són d’extraordinari
interès i amb ells hem de treballar en profunditat.

!
!

Però, alhora, per no equivocar-nos en l’estratègia
política i tàctica, hem d’encertar bé en l’escenari
objectiu. L’oligarquia financera continua tenint el poder,
la suma d’hegemonia més domini. Manté, malgrat la
caiguda notable del bipartidisme electoral a Espanya,
l’hegemonia, doncs la majoria social no ha entrat,
encara, a qüestionar la legitimitat del capitalisme. No ha
començat, encara, a encetar processos de gestió
alternativa de la vida quotidiana. No ha començat,
encara, a encetar el procés en que la classe treballadora

Un exemple d’això son els conceptes i idees força de
FRONT DEMOCRÀTIC i FRONT D’ESQUERRES.
Així, ens trobem amb concepcions que consideren que
la proposta de Front Democràtic estava pensada i era,
ú n i c a m e n t , a d e q u a d a p e r a u n m a rc p o l í t i c
d’aprofundiment democràtic dins el marc políticinstitucional de la primera transició.

!
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Politització / despolitització de la societat.

Si recuperem la idea força original de FRONT
DEMOCRÀTIC, podrem convenir que aquest concepte
no està pensat per a escenaris únics: ni de defensiva, ni
d’ofensiva, ni de posició electoral-institucional
majoritària o minoritària.

!

Un dels triomfs més grans de la ideologia neoliberal ha
estat aconseguir el desprestigi de la política, fent creure
a la majoria de la societat que la política és un problema
i no una solució als problemes de la gent. Com també
han impregnat sectors d’esquerres l’individualisme, una
altra de les expressions del pensament neoliberal.

!

Per FRONT DEMOCRÀTIC cal entendre l’articulació
d’aliances molt amples, no només d’esquerres, que
permeti trencar i capgirar el poder (hegemonia més
domini) de l’oligarquia.

!

El nivell d’influència i penetració del desprestigi de la
política, en aquests moments és tan profund que s’ha
instal·lat en gairebé totes les organitzacions socials i
sindicals. L’alt nivell de despolitització o desorientació
política d’organitzacions socials i dels seus i seves
activistes és una expressió clara d’aquesta penetració
del pensament neoliberal dins les esquerres, les classes
populars i la gent treballadora.

!

Aquesta concepció i projecte d’aliances àmplies, també
és fruit interrelacionat amb l’anàlisi de l’oligarquia
financera com a tercera classe social independent, no
com a fracció de la burgesia.

!

Una hipotètica propera hegemonia electoral i
institucional, a Catalunya i/o Espanya, de les esquerres
transformadores (nou espai,...), sense un canvi en el
domini i de l’hegemonia de l’oligarquia financera, no faria
possible obrir un procés de ruptura democràtica. El
poble català actua com a nació

!

Si rellegim documents dels darrers temps dels i les
comunistes catalans, veurem que s’ha analitzat de forma
distinta i contradictòria si existeix una politització o una
despolitització de la societat.

!

!

Caldria, fins i tot en aquest context de majoria
institucional, articular un ampli front democràtic, no
només d’esquerres, que permetés desenvolupar un
procés d’aprofundiment de la democràcia social, amb
capacitat de generar dinàmiques que superin
l’hegemonia i el domini de l’oligarquia financera i amb
capacitat de crear una economia productiva al servei
del poble, al servei de les persones.

Sembla obvi que l’actuació política a plantejar i la
valoració de les possibilitats d’avenç d’un projecte
transformador són ben diferents si considerem que la
societat està despolititzada o bé s’ha polititzat fruit de
les vagues generals, el moviment 15M, les plataformes,
marees, el dret a decidir, la marxa per la dignitat,...

!

Coincidim en assenyalar un desprestigi de la política i la
crisi de la política. Però, no sempre coincidim en
assenyalar les causes ni les solucions.

!

Un Front Democràtic pel progrés, la democràcia i la
millora notable de les condicions de vida i treball dels
treballadors i treballadores i de les classes populars, que
haurà d’enfrontar-se
als interessos i al domini de
l’oligarquia.

!

El desprestigi a la política no comporta una adhesió
automàtica de la ciutadania a la “nova política” per
rebuig a la “vella política”.

!

!
!

Abdicació del Rei en un context de domini i
hegemonia de l’oligarquia

A Catalunya, també cal un Front Democràtic per
construir un Estat propi davant els interessos de domini
d’un Estat espanyol en mans de l’oligarquia franquista
aferrada als aparells de l’Estat i a una Constitució
obsoleta que es resisteix a modificar en sentit
d’aprofundiment de la democràcia i de reconeixement
del dret d’autodeterminació de les nacions integrades en
Espanya.

L’abdicació de Joan Carles I com a Rei d’Espanya
denota la capacitat de l’oligarquia financera i franquista
(adherida a la monarquia) d’introduir mutacions per tal
de preservar el seu domini. És a dir, l’oligarquia està
conduint un autèntic procés constituent. Està imposant
el seu procés constituent.

!
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L’existència positiva de mobilitzacions reivindicant
República i Referèndum és un fet ja previst per
l’oligarquia. Aquesta és conscient que aquestes
mobilitzacions, a les que nosaltres donem suport i/o
impulsem, ni modificaran la correlació de forces ni han
impedit el nomenament de Felip VI com a nou Rei
d’Espanya.

haguessin optat per la defensa d’una posició rupturista,
poc hauria canviat del disseny previst per les classes
dominants de la Transició.

!

Si és cert que el PCE i el PSUC tenien un pes important,
fonamentalment a la societat catalana per l’existència
d’un marc unitari d’oposició potent al franquisme
(l’Assemblea de Catalunya) aquest pes obliga a
l’oligarquia financera i franquista a arribar a acords. Però
aquests acords eren fruit d’una negociació ben desigual,
doncs l’oligarquia financera, de caire clarament
franquista, tenia el domini dels aparells de l’ Estat (de
l’exèrcit i la policia, de la justícia, ...) i de l’economia,
encara que no l’hegemonia.

!

Els i les comunistes hem de saber diferenciar entre les
aspiracions justes i democràtiques i la realitat possible.
Les consignes de crida a la mobilització no han de
substituir ni amagar l’anàlisi amb rigor de la realitat. El
marxisme ens dóna l’eina científica per diferenciar
realitat objectiva i legítims desitjos i aspiracions.
Aquests, en un futur, amb una altra correlació de forces i
amb una bona estratègia, tàctica i acció política, sí que
pot ser realitat.

!

Aquesta correlació de forces (domini oligàrquic i
hegemonia del poble) va implicar que la Constitució del
78 no fos equiparable a la resta de Constitucions
europees i neixen amb una democràcia tutelada per la
monarquia i l’exèrcit. I amb capítols de clara transició i
caducitat temporal com el Títol VIII (l’Estat de les
Autonomies).

!
!

El paper dels i les comunistes catalans i espanyols jugat
a la transició.
És simultàniament cert que la Constitució del 78 (avui
mutada en Constitució 2011 i amb democràcia, drets i
llibertats destituïts):
• va ser un pas endavant per a Catalunya i per a
Espanya, obrint una nova etapa de democràcia,
drets i llibertats, fruit de la lluita de molta gent durant
molts anys, perquè les llibertats que conté fossin
possibles.
• per als i les lluitadores antifeixistes no va ser la
Constitució de la ruptura democràtica per la qual
havien estat lluitant.

!
!

Comunistes, Dret a decidir i classe obrera catalana
Una part de comunistes, a Catalunya i Espanya, no ha
entès que l’hegemonia, avui, en la lluita pels drets
nacionals de Catalunya, no està en mans de la burgesia.
Interioritzen que la lluita pel drets nacionals afebleix la
lluita de classes i expressen una concepció de
"territoris" i no de pobles. No entenen la voluntat del
poble de Catalunya, i d'altres pobles, d'exercir el dret a
decidir. Expressen una defensa teòrica del dret a decidir,
però no entenen el seu exercici. No assumeixen, en
termes reals, que el poble de Catalunya és subjecte
polític.

!

El model de transició va ser fruit de la correlació de
forces del moment. I es dissenya molt abans de la mort
de Franco. Un disseny del postfranquisme en el que
intervenen sectors de l’Opus, dels serveis secrets de les
grans potències occidentals i grups polítics i
empresarials occidentals en el finançament de partits
catalans, bascos i espanyols cridats a ser hegemònics
en el nou règim postfranquista.

!

Una altra part de comunistes, a Catalunya, dins i/o
propers a l’independentisme, consideren que, en tant
l’hegemonia del procés nacional correspon a un
moviment popular català i no a la burgesia, la
independència de Catalunya equival a procés de ruptura
democràtica.

!

Més enllà de la discrepància amb els papers jugats pel
PCE i el PSUC en la transició, plens de renúncies, que
són explicatius del naixement del PCC com a partit amb
vocació revolucionaria que qüestiona el model de
transició, cal reconèixer que si el PCE i el PSUC

!

En aquest període, aquestes dos pluralitats comunistes
envers el dret a decidir han fet batalla de l’opció finalista
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“SI” / “NO” / “SI-NO” / “SI-SI”. Han obviat que allò
fonamental és el procés democràtic i que aquest procés
ha de ser utilitzat pels i les comunistes per generar debat
entorn el paper dels Estats i entorn el caire democràtic i
social que volem que es configuri a tot Estat.

Amb posterioritat a les eleccions s’ha anunciat un
mecanisme de coordinació de 13 eurodiputats/des de
les candidatures d’ Izquierda Plural, Podemos,
Primavera Europea i EH-Bildu (11 adscrits al GUE i 2
adscrits al Grup Verd), que caminen en aquesta direcció.

Els i les comunistes de Catalunya tenim pendent de
realitzar una elaboració teòrica i política de caire
estratègic respecte a QUIN MODEL DE PAÍS FUTUR
VOLEM (model econòmic, model d’infraestructures i
territori, relacions internacionals,....). Serà ben diferent si
el moviment popular català de l’ANC farà aquest debat
amb o sense l’aportació dels i les comunistes

Però encara no tenim un nou grup parlamentari europeu
transversal de les esquerres transformadores. I cal
treballar en aquesta direcció.

!

!
!

Amb tot, aquest nou grup parlamentari transversal no
tindrà la força per derrotar, al Parlament europeu, les
polítiques de la Troika. Calen aliances més amples. Cal
un Front Democràtic Anti-Troika a Europa.

!

!

Europa I: sumar forces per canviar Europa. Sumar
forces per un front democràtic anti-Troika (només
amb i des del GUE no podem canviar Europa).

Un Front Democràtic a Europa que afronti el repte de
construir allò que assenyala el Document de Tesis al
sub-capítol 1.2.3.” Sortides: entorn al creixement i la
democratització”:

!

El document de Tesi s’assenyala que “Les dificultats a
Europa de les forces socials i polítiques de les esquerres
han facilitat que la sortida a la crisi s’expressi en clau de
contrareforma del procés de la Unió Europea...”

!

“El que Europa necessita no són plans de creixement del
PIB sinó una estratègia global per a la igualtat, el
benestar i la responsabilitat ambiental basada en la
promoció de nous tipus d’activitat, de propietat i de
gestió empresarial, en la generalització de l’ocupació
decent, en l’ús sostenible de les fonts d’energia i dels
recursos naturals que modifiqui radicalment l’actual
model de creixement, i en la promoció d’una ciutadania
democràtica, plural i protagonista, on la forma
d’entendre l’austeritat sigui com a respecte a l’equilibri
natural i personal i al bon ús dels recursos, i de rebuig al
malbaratament, però no de renúncia als drets socials i a
la igualtat, com l’entenen els neoliberals”

!

Cal afrontar un debat profund i amb rigor envers el motiu
d’aquestes dificultats, és a dir, la crisi de les esquerres a
Europa, en el marc de l’hegemonia del capital financer.
Una crisi de les esquerres a Europa a la que no és aliena
la manca d’actualització del pensament polític de les
forces comunistes i d’esquerres europees.

!

Aquesta manca d’actualització del pensament comporta
també la manca d’una anàlisi no electoral ni institucional
del motiu pel qual la dreta guanya les eleccions
europees 2014, i continuarà administrant la crisi i
imposant l’austericidi. Amb una socialdemocràcia
subordinada, un increment del tot preocupant del
neofeixisme i uns altíssims nivells abstencionisme
electoral europeu, que aprofundeix la crisi de
representació política a escala europea (UE).

!

“I a més d’això, són imprescindibles canvis polítics i
institucionals que frenin el poder dels grans grups
oligàrquics i que permetin que s’adoptin decisions
polítiques en funció dels mandats de la majoria social en
un marc d’una autèntica democràcia”

!

!

Ja abans de les darreres eleccions europees, les
esquerres transformadores catalanes van manifestar la
voluntat d’obrir un espai de coordinació entre forces del
GUE i del Grup Verd Europeu. Una coordinació
necessària per obrir pas a un Front Democràtic AntiTroika.

No els ho hem de posar fàcil als sectors de la
socialdemocràcia europea que aposten per “l’estabilitat
dels grans consens” a Europa o per “governs de
“concentració”, com l’actual d’Alemanya, que
arrosseguin amb ells al conjunt de la socialdemocràcia
europea. Les consignes de “ppsoe”, que neguen la seva
diferència, ajuden a empènyer a “governs de

!
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concentració” i dificulten les potencials opcions
govern de les esquerres plurals.

de

La crisi és una condició necessària, però no suficient,
pel creixement del feixisme i el populisme.

!

!

Però no podem aspirar a canvis polítics significatius a la
UE sense un contrapès social europeu a la Troika. És a
dir, sense un espai europeu, real, del sindicalisme i els
moviments socials.

El creixement del feixisme, i la seva penetració en grans
nuclis urbans, en barris populars i de gent treballadora
respon a:

!
!
!

!

Les conseqüències de la crisi, el creixement de l’atur i la
corrupció.

Els i les comunistes de Catalunya, Espanya i Europa
hem de treballar decididament per a impulsar aquest
contrapès social europeu.

Una situació de la classe treballadora estigmatitzada,
desmobilitzada i despolititzada.

!
!

Europa II: articular una resposta davant el creixement
del neofeixisme a Europa

L’esforç del neoliberalisme i de l’oligarquia per esborrar
la identitat de classe, imposar l’individualisme i derrotar
els projectes col·lectius i comunitaris
i destruir els
mecanismes d’organització i solidaritat populars.

L’avenç, a Europa, de l'extrema dreta, en molts casos
filo-nazi, i de noves formes de populisme ha despertat
moltes alarmes. Cal una anàlisi en profunditat de les
causes i cercar les respostes adequades.

!
!

Una decepció amb les forces polítiques tradicionals o
percebudes com a tradicionals.

!

No encertar en les causes, pretendre ignorar el fet,
sorprendre's ingènuament, lamentar-se’n passivament i/
o fer una anàlisi electoralista seria un error d’ enormes
conseqüències negatives.

La promoció, des de certs grup de comunicació, de
continguts populistes. El foment mediàtic, i des de
centres de poder econòmic, d’opcions populistes, que
calen en una societat despolititzada i desorientada. Vot
populista que pot ser oscil·lant a expressions polítiques
diferents ideològicament

!

Si menystenim el feixisme emergent, és pot fer cada dia
més fort. Si aquesta crisi és en molts aspectes com la
del 1929, hem d'evitar que doni lloc a una 'sortida'
similar.

!

La suma de Desmobilització + despolitització + decepció
amb les forces polítiques tradicionals + foment del
populisme + atur, genera el terreny de conreu d’opcions
populistes xenòfobes (amb un votant que pot oscil·lar i
variar el vot, segons convocatòria electoral, de
populisme “democràtic” a vot a populisme xenòfob).

!

L’ extrema dreta europea actual, exitosa electoralment,
no és gens homogènia. La seva diversitat va des de
feixisme nostàlgic al populisme xenòfob (diferent, però
alhora amb vasos comunicants, amb el populisme
“democràtic”). Amb un discurs antisistema i/o
anticapitalista (tal com als anys 20 practicaven els
seguidors de J.A. Primo de Rivera o de Mussolini). Unit,
en diferents casos, amb pràctiques assistencialistes
“pels de casa” (xarxa de banc d’aliments i d’altres
recursos, molt potent en el cas Alba Daurada a Grècia i
les ja existents a España en Marxa i PxC).

!

El perfil de votant de populisme xenòfob a barris obrers i
populars de moltes ciutats europees, és el de
treballador/a poc qualificat, el "precària" (segment més
precaritzat de la classe treballadora, incloent jovent
d'alta formació acadèmica) divers (incloent-hi aquell
amb formació acadèmica i subqualificat en l’activitat
laboral –treballant en categories molt inferiors a la seva
formació) i la població en risc d’exclusió social que
competeix per l’accés a recursos públics escassos i
minvants. Alhora, un/a treballador/a no especialment
polititzat/da però si decebut/da amb els partits

!

Seria un error pensar que aquest darrer avenç de
l’extrema dreta a Europa té com a única explicació la
crisi i, un cop passada, el pes de l’extrema dreta tornarà
a la marginalitat pre-crisi i deixarà de ser un problema.
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tradicionals. Obert/a, sense aprofundiment polític, a tot
el que sigui nou.

Crisi de la “vella política” i concepció i
caracterització de “la nova política”

L’esforç del neoliberalisme i de l’oligarquia per esborrar
la identitat de classe, imposar l’individualisme i derrotar
els projectes col·lectius i comunitaris i destruir els
mecanismes d’organització i solidaritat populars,
s’acompanya de la negació de la política i del
sindicalisme.

En la primera transició, el PCC va situar-se en clau de
nova política en formular la necessitat d’un canvi de les
pràctiques de divisió entre els espais històrics de les
esquerres catalanes (socialistes-socialdemòcrates,
republicans-esquerra independentista i comunistesesquerra transformadora) a una cultura de la unitat, des
de la pluralitat.
La configuració d’un acord de govern català de les
esquerres plurals va ser una aposta política estratègica,
molt més enllà d’acord de gestió. Aquesta aposta
estratègica era nova política, pensant en la majoria del
nostre poble.

!

!

!

El discurs neoliberal, hegemònic ha estigmatitzat la
classe treballadora i l’ha impulsat a percebre que, per
triomfar, havien de passar de ser classe treballadora a
ser o a considerar-se, a si mateixa, com a emprenedors
o classe mitjana.

!

!

En certs barris obrers i populars, on el grau
d’autoorganització social és alt, s’ha aconseguit
mantenir més la identitat de classe, els projectes
col·lectius i comunitaris
i
els mecanismes
d’organització i solidaritat populars. Aquests
mecanismes de solidaritat múltiple (des de xarxes
organitzades de
suport a persones en risc de
desnonament –la PAH i col·lectius territorials- a bancs
associatius populars d’aliments) són l’eina més efectiva
per a fer front al populisme xenòfob i al neofeixisme.

Entenent com a “nova política” no tant sols innovació
política, democràcia radical, nous subjectes, ... sinó
també nova cultura de relació entre política i societat
civil i nova cultura de relació entre subjectes polítics i
socials. La Crida a la Unitat d’Esquerres també era, i
continua essent nova política.

!

La crisi econòmica i la corrupció, que ha derivat afegida
a una crisi social, ha accentuat la prèvia crisi de
representació política, que ja assenyalàvem al XII
Congrés del PCC.
Crisi de representació i de confiança en la política.
Percepció dels partits i dels i les representants com a
estructures i elit allunyada de la ciutadania i que atén als
seus propis interessos i als requeriments del poder
econòmic. En tots dos casos, ben lluny de defensar
l’interès general, l’interès de la gent treballadora i de les
classes populars.

!

La tasca fonamental dels i les comunistes contra el
neofeixisme és, doncs, la de generar societat civil
organitzada.

!

I, alhora, contribuir decididament a superar la
fragmentació de les esquerres. Construir organització
popular ha de ser el mínim comú d’estratègia a
compartir per les diverses esquerres. Al contrari, una
esquerra disgregada i afectada pel curterminisme
pragmàtic i l’obsessió per la competitivitat electoral
estarà impossibilitada per a frenar el neofeixisme a
Europa i a Catalunya.

!

A aquests factors de desprestigi general de la política se
li afegeixen el múltiples casos de corrupció i la seva
impunitat

!

!

El crit 15mista “no ens representen” no impugnava
majoritàriament (excepte sectors feixistes i sectors
anarquistes) la democràcia formal representativa, sinó
l’incompliment de la delegació per bona part de la
societat política. L’incompliment de programes i l’abisme
entre els interessos de la majoria social i la defensa dels
interessos del poder econòmic per la majoria de la
representació política. Tant cert és que no feia

Només amb una estratègia compartida i un programa
comú d'acció a la societat, més enllà de l'esfera
institucional, les esquerres i les forces democràtiques
podrem derrotar el feixisme i les seves causes.

!!
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diferències entre diferents representants i
diferents
organitzacions polítiques, com també és cert que
tampoc impugnava majoritàriament (excepte sectors
polititzats de l’esquerra transformadora) el capitalisme

Com caracteritzar la “nova política” ?

La “vella política” ens condueix a una política sense
esperança i sense propostes creïbles. La “nova política”,
si estigués mal formulada, ens pot portar a una nova
derrota.

compromís de la ciutadania a prendre part activa en les
decisions (Joan Fuster “la política la fas o te la fan”) .
(Julio Anguita: vàrem crear òrgans de participació, però
la gent preferia estar veient el futbol”). El govern
catalanista i d’esquerres va canviar Catalunya, però no
va ser acompanyat popularment. No hi ha “nova
política” sense esforç participatiu.

!
!
•
•

!
!

Si la crisi de la “vella política” és, també, l'expressió
d'una crisi no conjuntural dels Partits (i dels moviments
polítics i socials que la ciutadania equipara a partits),
com a els instruments tradicionals a través dels quals es
vehiculava l'acció política, cal un debat amb rigor i molt
participatiu envers quins instruments d’intervenció
política requereix la “nova política”.

!
•

!

La segona transició està tornant a situar vells debats de
la primera transició, amb o sense ser revestits de debats
nous (llengua, qüestió nacional, ruptura democràtica,
procés constituent, hegemonia de la petita burgesia o de
la classe treballadora en la direcció política dels
processos, relació entre subjectes polítics i socials,....).

•

!

També subjectes polítics de la primera transició estan
presents, amb d’altres sigles, en la segona transició, tot i
que apareguin com a noves forces i es reivindiquin per a
sí com a “nova política”

•

!

La crisi de la “vella política” és un escenari
d’oportunitats, però també d’oportunistes. Com en la
primera transició, també en la segona el poder econòmic
intervé per configurar la correlació de forces dins les
esquerres. Com en la primera transició, sectors de la
“gauche divine” intervenen per intentar liderar
processos. Una intervenció que pot ser disfressada de
“nova política”, de “moviments socials”, de “des de la
base”, però generada, en termes reals, en àmbits d’elit,
tancats i sense actuació transparent.

•

!

regeneració democràtica de baix a dalt
política de proximitat

CANVIS EN LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:
Reconfiguració dels mecanismes de participació
política. Nous mecanismes participatius en la
interacció ciutadania / administracions públiques i
ciutadania / organitzacions polítiques. I canvi de
model participatiu: de participació consultiva a
participació co-decisiva. Participació per prendre
part en la presa de decisions. Formar-hi part i incidirhi.
CANVIS EN LA DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA:
cal que els partits, els moviments polítics i els fronts
unitaris d’esquerres s’obrin a la societat que volen
representar, amb definició de mecanismes d’impuls,
control, transparència i rendiment de comptes en la
gestió institucional
REDEMOCRÀTITZAR LES ORGANITZACIONS: cal
que els partits, els moviments polítics i els fronts
unitaris d’esquerres democratitzin, desjerarquitzin i
desprofessionalitzin les seves estructures.
DESINSTITUCIONALITZAR LA POLÍTICA.

Un nou equilibri entre el treball institucional i el treball de
generació de societat civil alternativa De generació
d’instruments de gestió alternativa de la vida quotidiana,
per a capgirar l’hegemonia de la classes dominant en la
vida quotidiana i obrir camí a la construcció d’un bloc
social alternatiu d’hegemonia futura.

!

!

En la “nova política” també hi ha lluita d’idees, lluita de
classes i lluita per l’hegemonia de la direcció política de
nous processos. Incloent
no només lluita entre
organitzacions, sinó també lluita per l’hegemonia del
procés entre la petita burgesia i la classe treballadora.

Les possibilitats que ofereixen les noves eines de la
comunicació faciliten el contacte, la convocatòria en
xarxa de mobilitzacions, l’intercanvi d’opinions, la
distribució de la informació i la participació en xarxa,
eines de la comunicació útils per a la nova política. Però
l’organització social als territoris, als sectors i als àmbits

!
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de la vida quotidiana no són vella política, sinó
imprescindibles per a la nova política.

útil, posant el nostre pensament teòric, permanentment
actualitzat, la nostra praxis, la nostra experiència, que ho
és de moltes generacions dedicades a la lluita per la
democràcia i la transformació
social, generar
consciència, contribuir decididament a organitzar la
classe treballadora i les classes populars, sumar per
articular majories plurals d’esquerres i construir i
articular una esquerra alternativa que porti a la classe
treballadora i al nostre poble a ser propietari del seu
propi destí.

!

Seria un error identificar les generacions que es van
incorporar a la política en la lluita antifranquista, en la
lluita estudiantil del postfranquisme, en la lluita per la
sortida de l’OTAN, en la lluita altermundista, ... com a
generacions del immobilisme, tot teoritzant que aquesta
“nova política” només pot ser generada i liderada per
una nova generació, hipotèticament “no contaminada”
pels vicis i perversions de la “primera transacció”.

!

!

Però, alhora, som conscients de la diversitat d’errors,
des de dèficits teòrics i d’actualització conceptual fins a
practiques rebutjables d’acció política, que s’han produït
dins la tradició comunista.

Però també hi ha el risc evident de traspassar,
repetidament, de la “vella política” a la “nova política” la
concepció alienada de la política com a espectacle i/o
consigna, a contemplar i consumir per una ciutadania
políticament passiva.

!

No cal aturar-se, per ser extensament debatuts, sinó
simplement no obviar els
errors, que en nom del
comunisme, es van produir a l’Europa de l’Est.

!

Si la política, vella o nova, és simplement espectacle, els
lideratges caduquen a tanta alta velocitat com els altres
productes de consum. La “solució” o resposta a aquesta
caducitat, dins de la lògica perversa de l’espectacle
polític, és la recerca de "cares noves" que aconsegueixin
recuperar l'atenció de la ciutadania cap al producte que
es vol vendre, la política. El màrqueting de la concepció
de la política-espectacle aconsellaria superposar “cares
noves” i “cares joves” per tal de multiplicar l’impacte de
l’atenció del ciutadà-consumidor cap al producte polític
a vendre. Aquestes operacions de màrqueting polític i
espectacle polític poden recollir suports conjunturals i
volàtils. Tant volàtils i banals com la compra de
qualsevol producte de consum.

!

A l’ Europa occidental, a Espanya i a Catalunya, dins la
tradició comunista hem generat errors propis:
1. Altes dosis de dogmatisme, disfressada i/o confosa
sovint amb la “coherència”

!

2. Fractures internes que han tingut repercussions
externes (divisions i afebliment en moviments socials i
en l’acció institucional)

!

3. La confusió, en moltes ocasions, del paper del Partit
Comunista: Partit-Instrument o Partit-Finalitat. És a dir,
de la concepció de Partit com a instrument- mitjà per
aconseguir uns objectius polítics o Partit com a una
finalitat en si mateix. Dins la concepció de PartitFinalitat, encaixa la concepció de Partit identitari i per se,
com per exemple els darrers seguicis comunistes a
manifestacions, al marge de participar de com es
manifesten sindicats, organitzacions socials i polítiques

!

Si la “nova política”, des de l’esquerra transformadora,
pivota en la política-espectacle i la consigna (que porta
incorporada curterminisme, pragmatisme i tacticisme),
potser pot aconseguir vots, però no generarà
organització alternativa de la societat civil. I sense
organització no hi ha transformació ni canvi d’hegemonia
ni nou bloc hegemònic, ni nou poder popular real. Sense
organització del poble no hi ha revolució.

!

4, La definició d’estratègia i proposta política cap a la
societat canviant que, massa vegades, no hem sabut
interpretar. Massa vegades s’ha considerat que era la
societat l’equivocada i la nostra proposta l’encertada.
Allunyats de la societat a la qual es vol transformar.
Poques vegades som conscient que els instruments que

!
!

QUIN COMUNISME PER A LA CATALUNYA D’AVUI?
QUIN PC PER A LA CATALUNYA D’AVUI?
L’aportació dels i les comunistes de Catalunya al nostre
poble i a la nostre classe, ha estat i ha de continuar sent
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assoleixen l’objectiu de transformar la societat, en el
camí s’estan transformat a si mateixos.

centre de treball), ara de caire interclassista, ha generat
en l’intern dels subjectes polítics (Partit, mps, coalició,...)
una contribució negativa a la desorientació política, a un
tacticisme mutant, a un pragmatisme de contradiccions i
a l’allunyament del rigor de l’anàlisi de ciència social
que exigeix el marxisme. En massa casos hem importat
i ens hem enlluernat amb discursos radicals plagats de
propostes reformistes socialdemòcrates. Em massa
casos ens hem allunyat de la revolució, entesa aquesta
com a lluita de posicions.

!

5. Un debat mal resolt respecte a la diferència de
caracterització i funcions de Partit, moviment polític i
social, coalició política, nou espai i noves candidatures
electorals de les esquerres transformadores. Debat mal
resolt entre nou espai /nou subjecte polític i la proposta
“araésdemà” com a mecanisme d’articulació política i
organitzativa i de redemocratització de la coalició, no
contradictòria amb el nou espai, que hauria de permetre
ampliar la base social organitzada sense més límit que la
estratègia i les propostes polítiques. També és un debat
mal resolt respecte a la diferència entre Front
Democràtic i Front d’Esquerres. I entre Front d’Esquerres
i les expressions político-institucional d’aquest. En
definitiva, debats mal resolts que provoquen que la
política d’aliances sigui concebuda i executada com a
moviments tàctics i no com a estratègia política. Només
des d’una concepció i execució estratègica de la política
d’aliances podrem impulsar, i si es pot, liderar el
naixement de nous instruments que superin els
actualment existents i tinguin capacitat de guanyar
l’hegemonia cultural, social, política i institucional.

!

LA UNITAT DELS I LES COMUNISTES, DES DE LA
UNITAT D’ACCIÓ A LA SUPERACIÓ DE
DESCONFIANCES I DIFEREÈNCIES
ESTRATÈGIQUES. RECONEIXER LA PLURALITAT
COMUNISTA PER UNIR EN TERMES REALS.
RECUPERAR COMUNISTES QUE HAN MARXAT
FRUIT DE LA NO GESTIÓ DE LA PLURALITAT
COMUNISTA

!

Els i les comunistes de Catalunya hem mantingut
diferents graus i experiències d’unitat d’acció en els
darrers anys.

!

També diferents graus i experiències d’unitat d’acció, en
marcs de treballat compartit (moviments socials,
sindicalisme de CCOO i moviment polític i social d’EUiA)
pel que fa a les organitzacions comunistes de Catalunya
que ens reclamem de la tradició del PSUC: el PCC i el
PSUC viu.

6. Determinades pràctiques perverses d’interrelació amb
els moviments socials. Perversitats pendulars que van
des d’ una inicial concepció instrumental dels
moviments socials a una importació acrítica als
instruments polítics (Partit, moviment polític i social,
coalició,..) de qualsevol discurs (fins i tot antipolític i/o
populista) generat dins els moviments socials i/o l’espai
públic. La concepció instrumental dels moviments
socials, manifestada en termes d’obsessió pel “control”
dels moviments (que dificultava la seva amplitud i el seu
desenvolupament i enfortiment)
va contribuir a un
distanciament de moviments i activistes respecte dels
subjectes polítics (partits,...) i va menystenir que la major
part del teixit associatiu (milers d’entitats catalanes de
tota mena) està perfectament integrat, amb o sense
discurs crític, en el sistema. La visió interioritzada, de
lobby i/o de salvar-se de la representació individual al
sindicat, que ha contribuït a empetitir el paper dels i les
comunistes a CCOO. La importació acrítica de qualsevol
discurs generat en l’espai públic (les places i els carrers),
com a nou centre espacial del conflicte social (un cop
reduït a la mínima expressió el conflicte de classe al

!

El naixement del PSUC viu com a organització
comunista té lloc en un moment de ja existència prèvia
del PCC. La decisió d’homes i dones comunistes de
marxar de la IC d’aquell moment, de no incorporar-se
directament al ja existent PCC sinó crear un nou Partit,
el PSUC viu, responia a diferències polítiques i
estratègiques (diferent anàlisi de la caracterització de la
classe obrera catalana, diferent anàlisi del bloc
dominant, diferent enfoc de la qüestió nacional i de la
concepció de “partit de classe i nacional”, diferent
concepció de la caracterització de moviments socials i
del moviment polític i social, diferent concepció de
model d’estat i diferent concepció de les relacions entre
comunistes i esquerres alternatives de Catalunya amb
comunistes i esquerres alternatives dels pobles
d’Espanya).
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!
!

!
!
!

Nota 1:

Avui, aquestes diferències estratègiques continuen
existint.

10 punts que el Manifest Comunista establia com a
estratègics, ara fa 166 anys

La interrupció
del projecte
d’unitat comunista,
entenent-lo com a interrupció del projecte d’unitat entre
el PCC i el PSUC viu (en qualitat d’organitzacions
impulsores del projecte) respon a aquestes diferències
estratègiques. No és menys cert que aquestes
diferències estratègiques podem superposar-les o
afegir-les a la crisi de confiança mútua entre lideratges i
manca de reconeixement, real i pràctic, de la pluralitat
de pensament, avui, dins la tradició comunista de
Catalunya.

Medidas a aplicar en los países donde el partido
comunista (internacional) tome el poder (Marx y Engels
expresan varias veces que pueden cambiar en función
del país donde se apliquen):

!

1. Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de
la renta que produzca en gastos del estado.
2. Impuesto fuertemente progresivo.
3. Abolición del derecho de herencia.
4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes
y rebeldes.
5. Centralización del crédito poniéndolo en manos del
estado, mediante un banco nacional con capital del
estado y monopolio exclusivo.
6. Centralización de los transportes poniéndolos en
manos del estado.
7. Multiplicación de las fábricas nacionales, de los
instrumentos de producción, roturación y mejora de las
propiedades agrarias conforme a un plan comunitario.
8. Igual obligación de trabajar para todos, organización
de ejércitos industriales, especialmente para la
agricultura.
9. Unión de la explotación agraria y la industria, para
superar paulatinamente la diferencia entre ciudad y
campo.
10. Educación pública y gratuita de todos los niños.
Eliminación del trabajo infantil en las fábricas en su forma
actual (El Manifiesto se escribió en 1847). Unión de la
educación con la producción material, etc.

!

Els canvis i mutacions en la política, més els debats mal
resolts viscuts en el PCC, ha aportat a aquest a la baixa
d’importants quadres de primer nivell de qualitat política
(des de l’ex-secretari general del PCC a l’ex-president
d’EUiA, passant per ex-responsables polítics de les
federacions del PCC).

!

Així doncs, el PCC va entrar a la formulació de la
proposta d’unitat comunista amb menys pes polític
qualitatiu.

!

La unitat comunista que volíem no podrà ser tal: els
Congressos plantejats poden deixar sense reincorporar
comunistes que van marxar i sense l’objectiu mínim d’un
nou partit unificat entre el PCC i PSUC viu.

!

A la tardor, podem tenir un PC de Catalunya. Però,
continuarà havent-hi dos partits comunistes catalans de
la tradició del PSUC. I continuarà havent-hi comunistes
sense Partit.

!

!!
!

Des del reconeixement de les diferències estratègiques,
la unitat d’acció entre els i les diferents comunistes de
Catalunya no es pot espatllar i donar un pas enrere.

!
!
!

Els homes i les dones comunistes de Catalunya som de
pensament plural. Siguem intel·ligents, siguem unitaris.
Pere Fernàndez i Armengot
Membre del CC del PCC
*********************************************
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APORTACIÓ DE DOMINGO MENA
(CÈL.LULA DEL METALL)

APORTACIÓ DE LA CÈL·LULA DE SANT
ANDREU DE LA BARCA

ENMIENDA 1
Número máximo de miembros del Comité Central: 75.

Que las personas que esten en la dirección del PCC,
tengan como trabajo prioritario el debate político y
organizativo del PCC, sobre todo el Ejecutivo y
Secretariado.

!
!

!

ENMIENDA 2
Los camaradas del Comité Central estarán un máximo
de 3 mandatos, ampliable excepcionalmente a 4, en este
órgano de dirección.

!!

!

ENMIENDA 3
El o la Secretario General del Partido estará un máximo
de tres mandatos.

APORTACIÓ DE LA CÈL·LULA DE NOU
BARRIS

ENMIENDA 4
La responsabilidad de Secretario/a General no podrá ser
acumulable con ningún otro cargo de ámbito orgánico ni
en el Partido ni en EUiA; y, como máximo, compatible
con un solo cargo de responsabilidad institucional.

Cómo nos organicemos para que funcione la actividad
del partido.

!
!

!
!

APORTACIÓ DE NÚRIA LOZANO (CÈL·LULA
METALL)

ENMIENDA 5
Los miembros del Comité Central del partido deberán
ser escogidos en listas abiertas y, en caso de que se
confeccione más de una candidatura, la elección será de
forma proporcional.

!

La seva inclusió correspondria a Estatuts, però no es
debaten, per tant, cal definir on es tracta d’un afegit a
l’apartat de quota a abonar.

!

!

ENMIENDA 6
Los territorios tendrán la obligación de convocar
reuniones previas al Comité Central con el objetivo de
que los miembros del Comité Central trasladen la
opinión del territorio y no solamente la suya propia.

Al cas d’aquells / es camarades que pateixin situació
d’atur, amb una dificultat evident per a fer front al
pagament de la quota, podran sol·licitar canviar la seva
quota a la modalitat de quota zero, amb el compromís
de canviar a la modalitat de quota ordinària tan bon punt
es modifiqui la seva situació.

!

!!

ENMIENDA 7
Convocar un debate en profundidad para recuperar las
CCOO de clase con un proceso constituyente entre el
movimiento obrero y los diferentes sindicatos.

!

APORTACIÓ DE LA CÈL·LULA DE
CORNELLÁ

!

Que exista un ambito de reflexión politica del trabajo de
los comunistas en EUIA.
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Propostes de resolució
A iniciativa del camarada Raül Valls, s’incorpora el
manifest Darrera Crida, sobre el qual es sol·licita que el
partit es posicioni favorablement.

definitiva, de la base de la nostra economia i de les
nostres vides.

!
!
Darrera crida
!
!

Estem atrapats en la dinàmica perversa d’una civilització
que si no creix no funciona, i si creix destrueix les bases
naturals que la fan possible. La nostra cultura, tecnòlatra
i mercàlatra, oblida que som, des de l’arrel, dependents
dels ecosistemes i interdependents.

https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com

Això és més que una crisi econòmica i de règim: és una
crisi de civilització.

La societat productivista i consumista no pot ser
sustentada pel planeta. Necessitem construir una nova
civilització capaç d’assegurar una vida digna a una
enorme població humana (avui més de 7.200 milions),
encara creixent, que habita un món de recursos
minvants. Per això, seran necessaris canvis radicals als
nostres modes de vida, les nostres formes de producció,
el disseny de les ciutats i l’organització territorial: i sobre
tot als valors que guien tot l’anterior. Necessitem una
societat que tingui com a objectiu recuperar l’equilibri
amb la biosfera, i utilitzi la investigació, la tecnologia, la
cultura, l’economia i la política per a avançar cap a
aquest objectiu. Per això necessitarem tota la imaginació
política, generositat moral i creativitat tècnica que
aconseguim desplegar.

Els ciutadans i ciutadanes europeus, en la seva gran
majoria, assumeixen la idea de que la societat de
consum actual pot “millorar” en el futur (i que hauria de
fer-ho). Entre tant, bona part dels habitants del planeta
esperen anar acostant-se als nostres nivells de benestar
material. Tot i així, el nostre nivell de producció i consum
s’ha aconseguit al preu d’esgotar els recursos naturals i
energètics, i trencar els equilibris ecològics de la Terra.

!

Res d’això és nou. Les investigadores i els científics més
lúcids han estat donant-nos fonamentats senyals
d’alarma des de començaments dels anys setanta del
segle XX: de prosseguir amb les tendències de
creixement vigents (econòmic, demogràfic, en l’ús de
recursos, generació de contaminants i increment de
desigualtats) el resultat més probable per al segle XXI és
un col·lapse de la civilització .

Però aquesta Gran Transformació es troba amb dos
obstacles titànics: la inèrcia del mode de vida capitalista
i els interessos dels grups privilegiats. Per a evitar el
caos i la barbàrie cap a on avui estem dirigint-nos,
necessitem una ruptura política profunda amb
l’hegemonia vigent, i una economia que tingui com a fi la
satisfacció de necessitats socials dins dels límits que
imposa la biosfera, i no l’increment del benefici privat.
Per sort, cada cop més gent està reaccionant davant
dels intents de les elits de fer-los pagar els plats
trencats. Avui, a l’Estat espanyol, el despertar de dignitat
i democràcia que va suposar el 15M (des de la
primavera de 2011) està gestant un procés constituent
q u e o b re p o s s i b i l i t a t s p e r a d ’ a l t re s f o r m e s
d’organització social.

Avui s’acumulen les notícies que indiquen que la via del
creixement és ja un genocidi a càmera lenta. El declivi en
la disponibilitat d’energia barata, els escenaris
catastròfics del canvi climàtic i les tensions
geopolítiques pels recursos mostren que les tendències
de progrés del passat s’estan trencant.
Davant d’aquest desafiament no n’hi ha prou amb els
mantres cosmètics del desenvolupament sostenible, ni
amb la mera aposta per tecnologies eco-eficients, i
tampoc amb una suposada “economia verda” que
encobreix la mercantilització generalitzada de bens
naturals i serveis ecosistèmics. Les solucions
tecnològiques, tant a la crisi ambiental com al declivi
energètic, són insuficients. A més a més, la crisi
ecològica no és un tema parcial sinó que determina tots
els aspectes de la societat: alimentació, transport,
indústria, urbanització, conflictes bèl·lics… Es tracta, en

Malgrat tot, és fonamental que els projectes alternatius
prenguin consciència de les implicacions que suposen
els límits del creixement i dissenyin propostes de canvi
molt més audaces. La crisi de règim i la crisi econòmica
només es podran superar si al mateix temps se supera
la crisis ecològica. En aquest sentit, no basten polítiques
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que tornin a les receptes del capitalisme keynesià.
Aquestes polítiques ens van portar, durant els decennis
que van seguir a la segona guerra mundial, a un cicle
d’expansió que ens va col·locar en el llindar dels límits
del planeta. Un nou cicle d’expansió és inviable: no hi ha
base material, ni espai ecològic, ni recursos naturals que
puguin sustentar-lo.

Resolució sobre assemblees comunistes

!

En el marc del debat del XIIè Congrés del PCC, l’àmbit
de discussió Barberà-Badia, reunit el 30 de juny de 2014
fa la següent proposta de resolució en referència a les
Assemblees de Comunistes:

!

La Unitat dels i les Comunistes és un camí que ens hem
traçat col·lectivament i que forma part de la política del
Partit dels i les Comunistes de Catalunya, junt amb la
unitat de les esquerres i la unitat de la classe
treballadora. La Unitat no serà mai un procés acabat,
però cal avançar mitjançant la mobilització i la creació
d’instruments de defensa de la classe treballadora.

El segle XXI serà el segle més decisiu de la història de la
humanitat. Suposarà una gran prova per a totes les
cultures i societats, i per a l’espècie en el seu conjunt.
Una prova on es dirimirà la nostra continuïtat a la Terra i
la possibilitat d’anomenar “humana” a la vida que
siguem capaços d’organitzar després. Tenim davant
nostre el repte d’una transformació d’un calibre anàleg al
de grans esdeveniments històrics com la revolució
neolítica o la revolució industrial.

!

En el moment actual, d’emergència social, és
fonamental la defensa de les condicions de vida de la
classe treballadora. La lluita per una vida digna passa
per processos constituents que produeixin un nou Estat
que defensi els drets socials, però també per accions
més immediates. Les campanyes de defensa de drets
com la Sanitat, l’Educació o per l’establiment de la
Renda Ciutadana Garantida, i les accions contra els
desnonaments o les pujades del transport públic són
exemples de lluita per la dignitat dels treballadors i
treballadores. Les Xarxes de Solidaritat Popular són
instruments de resistència a l’agressió neolliberal amb
vocació de transformació i resposta immediata a
necessitats com el dret a l’alimentació, des d’una
perspectiva de classe i amb el protagonisme de les
persones que pateixen les agressions del capitalisme.

Atenció: la finestra d’oportunitat s’està tancant. Es cert
que hi ha molts moviments de resistència al voltant del
món en pro de la justícia ambiental (l’organització Global
Witness ha registrat gairebé mil ambientalistes morts
només als últims deu anys, en les seves lluites contra
projectes miners o petroliers, defensant les seves terres i
les seves aigües). Com a molt, tenim un lustre per a
assentar un debat ample i transversal sobre els límits del
creixement, i per a construir democràticament
alternatives ecològiques i energètiques que siguin a la
vegada rigoroses i viables. Hauríem de ser capaces de
guanyar grans majories per a un canvi de model
econòmic, energètic, social i cultural. A més a més de
combatre les injustícies originades per l’exercici de la
dominació i l’acumulació de riquesa, parlem d’un model
que assumeixi la realitat, faci les paus amb la naturalesa
i possibiliti la vida bona dins dels límits ecològics de la
Terra.

!

Com a comunistes, el desenvolupament d’una cultura
de la solidaritat, l’ajuda mútua i la desobediència davant
de l’explotació han de ser objectius prioritaris. Com a
comunistes del PCC, hem de buscar espais de
confluència i unitat d’acció amb altres comunistes, amb
o sense partit. Amb aquest objectiu, ens comprometem
a crear Assemblees de Comunistes a cada barri o
localitat, que entre altres accions, prioritzaran la creació
de Xarxes de Solidaritat Popular en l’àmbit respectiu.

Una civilització s’acaba i n’hem de construir una altra de
nova. Les conseqüències de no fer res —o fer massa
poc— ens porten directament al col·lapse social,
econòmic i ecològic. Però si comencem avui, encara
podem ser les i els protagonistes d’una societat
solidària, democràtica i en pau amb el planeta.

!

!
!
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només pot portar a la dependència política de la majoria
assalariada i, per tant, a convertir la democràcia en un
mecanisme purament formal, buidat de tot contingut
real. Res d'això és nou. La tradició republicana a la qual
pertanyen el socialisme i el comunisme sap des de fa
molts anys que la llibertat no és possible sense garantir
la independència material de tots els individus. La Renda
Bàsica, per tant, permetria combatre aquesta
dependència, sempre i quan vingués acompanyada
d'una bateria de mesures emancipadores per reduir
dràsticament la capacitat dels capitalistes d'imposar la
seva visió del bé comú a la resta de la societat. Aquest
seria, per tant, un pas en a donar per arribar al
socialisme.

Resolució sobre la Renda Bàsica

!

Les i els comunistes pensem que la Renda Bàsica de
Ciutadania és una mesura important per assolir una
democràcia real. El seu caràcter universal i incondicional
proporcionaria a tota la població les bases materials per
exercir els seus drets civils i polítics i oposar-se amb
eficàcia a les pressions econòmiques de l'oligarquia.
Això connecta perfectament amb la nostra tradició
política, per a la qual la democràcia no es pot limitar a
l'existència de drets sobre el paper; els drets civils i
polítics només poden fer-se efectius si hom garanteix el
dret a l'existència de tots els ciutadans que formen part
d'una comunitat política. Sabem que la dependència
material vers les corporacions industrials i financeres

!
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