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Òrgan d’expressió del Partit dels i les Comunistes de Catalunya
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Editorial
!

Tens a les mans un número extraordinari de l’Avant,
l’òrgan d'expressió del Partit dels i els Comunistes de
Catalunya.

!
!

Aquest Avant és extraordinari en molts sentits.
En primer lloc perquè recopila el conjunt de documents,
informes, aportacions i resolucions aprovats pels més de
300 delegats i delegades de l’organització durant el 13è
Congrés del partit. Tots aquests documents han estat
debatuts pels diferents àmbits de l’organització i són
mostra de l’ampli ventall d’aportacions del conjunt de la
militància. Una militància que segueix essent la veritable
essència de la nostra organització, el partit revolucionari
de la classe treballadora de Catalunya.

!

En segon lloc, perquè els anàlisis i les conclusions que
es sintetitzen en aquest document són fruit d’una
recerca molt profunda, d’una confrontació pràctica de la
realitat de la lluita de classes i d’un debat real sobre els
reptes que enfronta la classe treballadora en aquests
moments: la més gran ofensiva del capital en el darrer
mig segle. Són documents trascendents per a
comprendre la realitat actual i desenvolupar una
estratègia política revolucionària en favor dels interessos
de la classe treballadora.

!

En tercer lloc, perquè els documents que aquí s’han
aplegat marquen una fita històrica per al comunisme
català: el compromís dels i les Comunistes de Catalunya
amb la República Catalana, la Ruptura Democràtica i la
Unitat Comunista. Una aposta clara i contundent pel
desenvolupament d’un projecte nacional i
internacionalista per a Catalunya, per l’aprofundiment
democràtic radical i per la unitat de lluita de la classe
treballadora.

!

«Els filòsofs no han fet altra
cosa que interpretar el món
de diferents maneres; el que
cal es transformar-lo.»

Aquest compromís dels i les comunistes és també una
crida a totes aquelles persones treballadores, conscients
de la injustícia social del capitalisme i de la necessitat
d’un procés revolucionari de transformació social, a unirse a la lluita pels drets socials i nacionals de la classe
treballadora de Catalunya.

!

Una lluita que, després d’aquest trascendent congrés,
inciarà una nova etapa aquesta propera tardor, amb la
celebració del 14è Congrés del PCC, que serà el
Congrés de la Unitat, el Primer Congrés del nou partit
comunista de Catalunya.

!
!

Karl Marx

!!
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!

Crònica del 13è
Congrés del PCC!

En tercer lloc, es va sotmetre a votació la proposta de
concreció del procés d'unitat comunista a Catalunya,
que va ser aprovada per 170 vots a favor i només 3 vots
en contra.

!

!!

El PCC aposta així decididament i amb responsabilitat
per la unitat dels i les comunistes de Catalunya, per
acabar amb la històrica divisió de les forces
revolucionàries de la classe treballadora catalana. Per
aquest motiu, després de mesos de treball conjunt i un
llarg procés de confluència estratègica en els diferents
fronts de lluita amb els i les camarades del PSUC Viu,
des del PCC llancem a la classe treballadora un
missatge de regeneració revolucionària i d'unitat davant
el capitalisme. En aquest sentit, el text aprovat emplaça
als i les camarades comunistes de tot Catalunya, de
totes les organitzacions, a un Congrés extraordinari i
històric d'unitat per a aquesta mateixa tardor.

Crònica de la primera jornada

!

En un ambient de camaraderia, més de 300 delegats i
delegades van trobar-se el passat 19 de juliol a la
primera jornada del 13è Congrés del Partit dels i les
Comunistes de Catalunya a les Cotxeres de Sants, a
Barcelona.

!

Durant la sessió del matí, el secretari general, Joan
Josep Nuet, va presentar l'informe polític que va ser
ratificat per 192 vots a favor i cap vot en contra.

!
!

!

Durant la sessió de la tarda, es van debatre i sotmetre a
votació les diferents esmenes i aportacions al text.

A més d'aquest informe, el Congrés va sotmetre a
votació altres punts trascendents. D'una banda, van
aprovar-se per 176 vots a favor i cap vot contrari la
modificació dels estatuts del partit en relació al sistema
organitzatiu. El partit va abandonar així l’antic sistema de
federacions per retornar a l'organtizació de cèl·lules
natural en els partits comunistes.

!

En segon lloc, van aprovar-se les tesis del Congrés amb
152 vots a favor i cap vot contrari: República Catalana,
Ruptura Democràtica i Unitat Comunista.
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Crònica de la segona jornada

renovació de la direcció va comptar amb el suport de
187 vots a favor i 9 en blanc.

!

!

El diumenge 20 de juliol va finalitzar els seus treballs el
13è Congrés del PCC, que aposta per la ruptura
democràtica i la construcció de la unitat dels i les
comunistes per a l'articulació política de la classe
treballadora
perquè jugui un paper en el marc del
moviment democràtic en marxa.

A continuació es va reunir el Comitè Central i va escollir
Joan Josep Nuet com a Secretari General i vam procedir
a l'acte de clausura amb assistència com a invitats de:
EUiA, CCOO, PSUC VIU,PCE, XSUC-SEGLE21, ICV,
PSC, PCPC, L'AURORA, EN LLUITA, P.C.CHILE. Va
clausurar l'acte el nou secretari general fent una crida a
participar el 27 de setembre al Congrés d'Unitat
Comunista del proper 27 de setembre.

!

El Congrés va adoptar, entre d'altres, resolucions a favor
de la renda bàsica, les assemblees comunistes, la crisi
civilitzatòria i la necessitat de deixar de crèixer a costa
de la destrucció del planeta... així com la la resolució
política del 13è Congrés amb 184 vots a favor.

!
!

Visca el Partit dels Comunistes de Catalunya!

!

Visca la Classe Treballadora.

Vam rebre salutacions i comunicats de: CUP, SORTU ESQUERRA ABERTZALE, P.C. PORTUGUES, P.C.
VENEÇUELA, P.C.FRANCÈS , P. C. URUGUAY, P.C. de
B R A S I L , P. C . L I B A N O , P. C . P E R U A N O , P. C .
AUSTRÀLIA , P.C. BÈLGICA, P.TREBALL DE BÈLGICA ,
NOU PARTIT COMUNISTA DE IUGOSLÀVIA, P. DEL
PUEBLO PANAMEÑO, XSUC-SEGLE21, PSUC VIU,
P.C.E. I COMITÈ DE SOLIDARIDAD SANDINISTA DE
CATALUNYA .

!

També va tenir lloc l'elecció del Comitè Central,
composat de 104 membres ( i 10 suplents), així com la
comissió de garanties i la comissió central de finances,
composades de tres membres cadascuna. Va ser
especialment aplaudida la iniciativa d'incorporar com a
membres d'honor al comitè central la Neus Català, la
Teresa Domènech, l'Adoni González, el Luis Romero i el
Joan Navarro, històrics lluitadors i dirigents. La
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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.

Carta del 13è
Congrés del PCC!
!!

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.

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 19 i 20 de juliol tindrà lloc el XIII Congrés del Partit
dels i les Comunistes de Catalunya i ho fa en uns temps
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.

!

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

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
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en què les expectatives sobre el present i el futur de la
majoria del poble, així comi la ideologia que les
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.

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.
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.

!

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.

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
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

7

!

Informe de la
Introducció
!
secretaria
general al 13è
Congrés del PCC ! !

El 13è Congrés del PCC es desenvolupa en un moment
de crisi històrica del capitalisme que provoca
l'acceleració dels canvis polítics, econòmics i socials del
moment. Des de el 12è Congres han passat quatre anys
i mig que han sumat transformacions de la nostra
societat que vam apuntar en aquell moment però que
fins i tot han superat les nostres expectatives.

!!
!

Els comunistes catalans hem exercit d'analistes i també
de protagonistes d'alguns d'aquets canvis i ara
acumulem sensacions per protagonitzar encara amb
mes força el període congressual que encetem.

Joan Josep Nuet

Estem compromesos amb el reforçament del Partit
Comunista com instrument de la classe treballadora
catalana en la seva voluntat revolucionaria, per poder
portar els canvis en un sentit de ruptura democràtica
amb l'ordre establert en una perspectiva socialista.

!

Un Partit Comunista es necessari per la unitat dels
treballadors i treballadores perquè així esdevinguin mes
conscients i mes protagonistes.
Estem compromesos profundament amb la unitat de les
esquerres catalanes en el desenvolupament d'un Nou
Espai de les Esquerres que capgiri la correlació de
forces a favor dels treballadors i els sectors populars per
construir un nou poder alternatiu al domini de l'oligarquia
que governa l'economia i la política.
Estem compromesos amb un Nou País, una Catalunya
plena que mitjançant una República Catalana Lliurament
Federada amb la resta de pobles de l'Estat Espanyol,
d e s e n v o l u p i u n p ro j e c t e s o c i a l i d e m o c r à t i c
protagonitzat per la ciutadania i al servei especialment
de les classes populars.
Estem com a comunistes compromesos amb d'altres
comunistes i revolucionaris d'arreu d'Espanya, Europa i
el Món en un projecte d'emancipació que avui mes que
mai te sentit, raons i força per vèncer.

!!

Vull en primer lloc mostrar el rebuig i la condemna als
atacs israelians sobre la franja de Gaza a Palestina, i la
plena solidaritat dels i les comunistes catalans amb la
lluita del poble palestí pel seu alliberament.

Un partit de classe per a la classe
treballadora catalana i
internacional

!

!

L’Estat sionista d’Israel ha de pagar els seus crims i la
pau a la regió mai es construirà sobre el silenci de les
tombes palestines.

El PCC ha desenvolupat una proposta històrica d’Unitat
de la Classe Treballadora, i recentment a la Conferència
de Moviment Obrer del PCC al Maig de 2013 a Bellvitge
vam identificar alguns dels elements mes destacats que
imprescindiblement cal reforçar, la seva unitat, la
consciència de classe i la capacitat revolucionaria.

!

!
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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
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:

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.

!

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.

!

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.

!
!

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.

!

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.

!
!
!

4. El creixement de les administracions públiques a partir
de l'extensió dels serveis com la sanitat i l'ensenyament.

!

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.

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.

Així el sindicalisme de classe actual ha de canviar. Els
comunistes i les comunistes hem de seguir organitzant
els treballadors i treballadores en el partit i en les
organitzacions sindicals de classe, treballant per a la
unitat dels treballadors i treballadores. El PCC treballa
majoritàriament a les CCOO.

!

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.

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

Les polítiques de concertació han mostrat el seu
esgotament, especialment quan son la única estratègia
definida i desenvolupada sindicalment, avui el
capitalisme financer no vol negociar, vol vèncer i derrotar
de forma total no només l’estratègia sindical sinó la
pròpia existència del sindicalisme de classe amb
percentatges qualitatius de capacitat de representació
dels treballadors. Per això cal dotar-se d'un model propi,
caracteritzat per un marcat caràcter sociopolític de
sindicalisme de classe, amb voluntat de proximitat i
arrelat en el centre de treball, que disputi l’hegemonia
del discurs, de l’organització i que cerquí de forma
urgent noves formes organitzatives arrelades en la
classe treballadora amb feina no estable o sense feina.

Són fenòmens que d'una o una altra manera, han
modificat l'estructura de classe, trencant l'existència

Cal adaptar l'acció sindical als canvis operats en la
realitat econòmica, productiva i tecnològica, així com en

!

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.

!

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
millores voluntàries no regulades per la negociació
col•lectiva.

!
!

!
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les relacions productives i la nova composició de la
classe obrera. I per a això cal desenvolupar un
sindicalisme que faci de la pluralitat de la classe un valor,
allunyat de la burocratització cupular i que busqui un
espectre major d'unitat sindical amb el conjunt de
sindicats de classe existents. Un sindicalisme més
proper, lluny del doble llenguatge que suposa parlar de
sindicalisme de proximitat per, en realitat, referir-se a un
sindicalisme delegatiu i de tutela.

generals es una oportunitat que s’ha d’aprofitar per
accelerar canvis en l’escenari polític recollint allò millor
del llarg cicle de mobilització, un dels mes importats
després de la transició.

!

És hora de posar fi a la monarquia, República ja. El cicle
de mobilitzacions d'aquests darrers quatre anys ha
tingut un impacte sense discussió en les eleccions
europees del 25 de maig en què el bipartidisme no va
arribar a tenir un suport del 50% i les opcions amb
contingut rupturista van tenir uns molt bons resultats.
Per a les forces que donen suport a la continuïtat del
règim s'han fet evidents els límits per reconduir la
situació i ha precipitat els moviments per una reforma
superficial que els permeti sobreviure. És en aquesta
clau que cal llegir l'abdicació a favor del seu fill del rei
Juan Carlos I d’Espanya.

!

L’aposta estratègica del PCC és la unitat sindical àmplia,
que pugui avançar en un procés sindical constituent i no
excloent, des de l'autonomia, autoorganització, la
solidaritat, la democràcia i el sindicalisme de classe.

!!

!

Crisi del model de la 2na
Restauració Borbònica.
Intensificació de la lluita de classes
per definir la 2na Transició

!

Apostem per un escac i mat a aquesta peça clau del
règim per poder obrir processos constituents que
permetin conquerir una democràcia real. Exigim la
immediata convocatòria d'un referèndum vinculant sobre
la continuïtat de la monarquia i l'apertura d'un procés
constituent.

!

Com molt bé ens recordava recentment el
constitucionalista Javier Pérez Royo, el poder
constituent a España mai s’ha estès a la institució
monàrquica. La Monarquia ha estat sempre un element
previ i indisponible per al poder constituent. Abans de
1931 a Espanya no hem tingut un Estat Constitucional,
sinó una Monarquia Espanyola acompanyada d'una
Constitució.

!

Avui el model de la Constitució del 78 i els Pactes de la
Moncloa,
està en crisi. Aquesta crisi té una triple
expressió a l’Estat Espanyol, la derivada de la crisi
econòmica i social per l’aplicació del marc de
desregulació neoliberal conseqüència de l’ampli domini
de l’oligarquia financera i aprofundida per l’aplicació de
les polítiques d’austeritat com a pretesa proposta de
recuperació.

!

La segona es la crisi política i democràtica, com a
conseqüència de la submissió de tots els mecanismes
de la democràcia formal, burgesa i parlamentaria, als
interessos de l’oligarquia financera, el lucre i
l’acumulació de poder sense límits. Crisi que genera
corrupció intrínseca, manca de legitimitat democràtica i
absència de canals de participació de l’opinió política i
d’accés a les decisions transcendents de la ciutadania
en general i dels sectors populars i la classe treballadora
en particular.

Al 1931, Espanya ha tingut un Estat Constitucional amb
la Segona República, el Franquisme era un Estat noConstitucional, però amb Lleis Fonamentals del Regne,
amb el que es donava per fet que aquest règim acabaria
conduint a la restauració de la Monarquia, com va
passar el 1975.

!

L'exercici del poder constituent del poble espanyol el
1978 va comportar que la Monarquia no va poder
sotmetre’s a discussió, només es va poder prendre
decisions sobre la seva configuració constitucional.

!

La tercera té a veure amb el Model d’Estat. D’una banda
del manteniment de la Monarquia com a clau de volta
del sistema bipartidista dinàstic que perpetua un model
oligàrquic, i d’altra banda l’impediment de la lliure
expressió de la plurinacionalitat amb noves formes
organitzatives que superin el centralisme com a forma
de doble dominació d’aquesta oligarquia sobre la classe
i els pobles.

!

El text aprovat per les Corts va ser sotmès a referèndum
el 6 de desembre de 1978, però no per exigència del
propi constituent, sinó perquè el text constitucional tenia
el seu origen en la Llei per a la Reforma Política, que
havia estat aprovada com a Llei Fonamental del Règim
de Franco i la seva derogació o reforma exigia
referèndum. El referèndum del 6 de desembre de 1978
va ser un acte de liquidació de les Lleis Fonamentals,
però no de legitimació de la monarquia. Comportava la
incorporació de la Monarquia a la fórmula de Govern que
la Constitució establia, però no era aquesta incorporació
el que havia estat objecte del debat constituent i el que
específicament es sotmetia a referèndum.

!

Els 54 Decrets Llei i les 120 Lleis del PP han estat una
arma de destrucció massiva de drets i lliberts a l’Estat
Espanyol. Atacs laborals, redistribució involutiva per
salvar els bancs, lleis contra la llibertat reproductiva de
les dones o la llei mordassa o de “la patada a la boca”
son alguns del exemples, i per això la politització que
significa el cicle electoral que va de les europees a les

!
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Aquesta és la raó per la qual la Monarquia té una posició
tan fràgil en el nostre sistema polític, com la reacció de
pànic davant l'abdicació del Rei ha posat de manifest.
Un òrgan constitucional que no disposa d'una
legitimació democràtica que només pot proporcionar un
referèndum.

★ Les conseqüències de la crisi, el creixement de l’atur
i la corrupció.
★ Una situació de la classe treballadora
estigmatitzada, desmobilitzada i despolititzada
★ 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.
★ Una decepció amb les forces polítiques tradicionals
o percebudes com a tradicionals
★ 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

!

Cal aprofundir en els canvis, cal obrir un procés
constituent al conjunt de l’Estat Espanyol que ajudi als
canvis econòmics, socials i de pluralitat nacional. Quan
parlem de ruptura ens referim a iniciar la segona
transició com a fi de règim per assegurar canvis
veritables i no una nova restauració de noves regles de
joc que mantinguin el poder en l’entramat oligàrquic.

!

Avui, l’oligarquia financera, que continua essent
franquista, té encara 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.

!

El perfil de votant de populisme xenòfob a barris obrers i
populars de moltes ciutats europees, és el de
treballador/a poc qualificat, el segment més precaritzat
de la classe treballadora, incloent jovent d'alta formació
acadèmica i subqualificat en l’activitat laboral, treballant
en categories molt inferiors a la seva formació, i també la
població en risc d’exclusió social que competeix per
l’accés a recursos públics escassos i minvants. Alhora,
un treballador no especialment polititzat però si decebut
amb els partits tradicionals. Obert, sense aprofundiment
polític, a tot el que sigui nou.

!

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 encara de
l’oligarquia financera.

!

La tasca dels i les comunistes per frenar el populisme, el
racisme i el feixisme en una veritable actitud antifeixista
consisteix avui en reorganitzar a la classe treballadora
front l’estigmatització del discurs neoliberal que fomenta
els conceptes substitutius d’emprenedor i classe mitja i
generar societat civil organitzada.

!

Els canvis subjectius fruit del període de mobilització
han començat a trencar aquest domini i s’han d’encetar
processos de gestió alternativa de la vida quotidiana,
encetar el procés en que la classe treballadora generi la
seva pròpia concepció del món i arrossegui a altres
capes socials, creant un nou bloc social, que es
converteixi en hegemònic.

!

La mobilització social continua sent un motor
indispensable de canvi, de fet el nou moment que estem
descrivint sorgeix de l’experiència de diverses
mobilitzacions continuades, vagues generals, 15-M,
lluites per la salut, l’educació, l’habitatge, pel dret a
l’avortament o contra la repressió policial. Calen nous
cicles de mobilització que acompanyin el canvi polític, i
caldria mantenir aquest esperit d’empoderament ja que
qualsevol canvi només serà possible de mantenir amb la
ciutadania mobilitzada.

!

A Europa hem observat com la pròpia oligarquia facilita
la creació d’alternatives contrarevolucionàries, això no
es nou a la història, i te a veure amb les dificultats per la
disgregació de la classe treballadora, la divisió de
l’esquerra en general i dels comunistes i revolucionaris
en particular.

!

!

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

!

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

!
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★ Col·laboració plena de la dreta catalana en les
polítiques d’agressió als drets laborals.
★ Agressions al territori. Infraestructures de transport,
aigua, energia, turisme i polítiques d’habitatge entre
d’altres.

A Catalunya volem un Nou País,
un nou projecte constituent de
República Catalana Social,
Democràtica i lliurament federada
en una República Federal
Plurinacional

!

La planificació sistemàtica de la apropiació del territori al
servei dels interessos lucratius i especulatius requereix
una resposta propositiva.

!

!

Cal una nova cultura del territori que implica un procés
de reapropiació de les nostres vides i per tant també
dels nostres espais vitals. Que aquesta reapropiació ho
sigui en clau d’equilibri i contenció no és una qüestió
menor, sinó una necessitat de primer ordre. El control
de com han de ser els nostres paisatges quotidians,
siguin urbans, rurals o naturals, no pot quedar en mans
de les grans corporacions privades.
El seu encaix
requereix una visió integrada del territori. Aquest s’ha
d’entendre com un tot dinàmic i no com una simple
agregació de peces aïllades.

Catalunya no s’escapa, dins de la crisi capitalista,
d’esdevenir dins Europa i l’Estat Espanyol territori on
s’acumulen les diferents contradiccions de la crisi global
descrita anteriorment.

!

Les polítiques d’austeritat aplicades de forma
avantguardista per la dreta catalana han estat
connectades de forma plena amb les mateixes polítiques
en la seva dimensió europea, i alhora connectades amb
l’acció i el discurs conservador que la dreta espanyola
desenvolupava a l’Estat Espanyol. Atacs continuats als
drets i les conquestes socials, privatització del sector
públic i ampli discurs ideològic per poder desenvolupar
en l’ambient propens tot tipus de retallades,
privatitzacions, agressions i actes de despossessió
generalitzada.

!

Es per això que cal una planificació democràtica i
participativa que neutralitzi el poder absolut que han
tingut sobre el territori i els seus habitants les elits
econòmiques. El mateix menyspreu que ha operat en
les empreses cap els treballadors i que està suposant la
destrucció dels drets laborals facilitant la seva explotació
salvatge, o cap els veïns empobrits en barris populars
sacsejats per l’especulació immobiliària, ha tingut el seu
correlat en l’espoliació i destrucció ecològica del territori.
Aquest ha estat vist exclusivament com a contenidor
d’infraestructures deutores d’un model expansiu i basat
en l’acumulació salvatge de capital en poques mans. Ha
estat trinxat i sacrificat a l’altar d’una brutal acumulació
de capital en poques mans.

!

A Catalunya s’ha posat en marxa una acció sistemàtica
de canvi de model social i de desballestament planificat i
sincronitzat de l’Estat del Benestar i dels Béns Comuns
que te les seves principals fites en:

!

★ Desfiscalització progressiva de la hisenda pública i
augment continuat del frau i l’evasió fiscal. Suport a
directives europees i lleis estatals en la línia de
l’estabilitat pressupostària i la consolidació fiscal.
Sempre han col·laborat en aquest ventall PP i CiU de
forma estreta. Demonització de la despesa pública i
foment de nous nínxols de negoci privat en l’àrea
pública. El debat sobre el dèficit fiscal s’utilitza en
bona mida (existeix un dèficit real) per ocultar el
model classista a l’hora d’afrontar la redistribució de
la riquesa.
★ Retallades i privatització descarada del Sistema
Públic de Salut.
★ Consolidació del sistema educatiu de la doble xarxa
amb un traspàs constant de recursos públics del
sistema públic a l’escola privada. Retrocés en el
sistema públic d’educació infantil i retallades i
privatització de la Universitat Pública.
★ Degradació i pèrdua d’ocupació pública.
★ Degradació per manca de recursos de la xarxa
d’ajuda social amb el seu corresponent discurs de
criminalització o banalització dels sectors mes
necessitats. Feminització de la pobresa i retorn del
paper subordinat de les dones com a conseqüència
de les retallades al sistema públic de cura dels
infants i persones grans.

!

Aquesta aliança entre moviment social i ciència ha estat
cabdal per l’aparició d’una ciutadania més sabia, més
participativa, més activa, que vol ser protagonista i part
de la decisió sobre les dinàmiques i processos que es
volen implementar en els llocs on viuen. Ja no valen
tuteles ni alçades jeràrquiques. En molts casos aquests
ciutadans organitzats s’han convertit en els autèntics
garants dels interessos de tots i del bé comú, per
damunt dels interessos egoistes dels que només pensen
en acumular capital duen a terme obres de dubtosa
necessitat.
Un Nou País que necessita la majoria social a Catalunya
front el país al servei de segments petits de la població
que acumulen gran poder econòmic, polític i mediàtic.

!

La lluita pel dret a decidir de Catalunya la seva relació
amb la resta de l’Estat es pels comunistes part
indestriable del model social, sostenible i democràtic de
societat a la que aspirem. L’acte de sobirania no es per a
nosaltres un fet abstracte en nom d’una història o d’un
poble indefinit, per a nosaltres l’acte sobirà de decisió
està lligat a uns drets i a un model de desenvolupament
que concreten les condicions de vida quotidiana de la
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majoria social del país, i es per aquest nou país que
volem decidir.

centres d’estudi, etc. També s’organitza territorialment,
adequant-se al màxim possible a l’organització
intercomarcal, comarcal, local, de districte i/o barri.

!

!

Per això cridem des del PCC a una plena participació a
les mobilitzacions de 11 de Setembre i 9 de Novembre
de 2014, per guanyar el dret a decidir, per poder votar i
per guanyar l’inici del canvi on les dretes catalana i
espanyola passin al bagul de la història i una nova
majoria social esdevingui la nova protagonista.

Els fonaments del Partit el constitueixen les seves
organitzacions de base, les cèl·lules. Les cèl·lules del
Partit es creen fonamentalment als centres de treball,
territori o urbans, centres d’estudi, moviments socials,
etc. a partir de tres militants.

!

!

El Nou Espai clau en el cicle de nova politització per
teixir majories socials i polítiques de canvi. El PCC
aposta de forma decidida per concretar en aquest
període un Nou Espai de confluència. A diferencia de
períodes anteriors on parlàvem de la suma de les
esquerres catalanes que eren i son plurals, ara parlem
també de ciutadania crítica diversa i flexiblement
organitzada en estructures polítiques i socials no formals
que no son partits o no son partits tradicionals ni
organitzacions socials clàssiques.

La estructura general del Partit la formen els següents
òrgans: la cèl·lula, Territorial o de Sector, Els comitès de
cèl·lula, Els comitès Intermitjos, El Secretariat del Comitè
Central, El Comitè Executiu i El Comitè Central.

!

Proposem recuperar la figura del o la Responsable
d’Organització al si del Comitè Central i incorporar-lo al
Secretariat i al Comitè Executiu. El o la Responsable
d’Organització a partir d’un pla de treball d’implantació i
desenvolupament, discutit als òrgans, ha de consolidar
l’estructura partidària e implementar una xarxa de
cèl·lules d’acord amb les necessitats que la política del
Partit planteja a cada territori o sector.

!

Nosaltres apostem per la confluència d’aquets subjectes
polítics diversos en espais polítics superadors de la
divisió entre les esquerres i d’allò social i allò polític.
Aquesta aposta es conseqüent amb l’estratègia del
Front d’Esquerres i comporta una nova política de
relació. Als anys 90 parlàvem de noves relacions entre
les esquerres i ara de Nova Política com a nova relació
de suma de components sociopolítics.

!

La desaparició, com proposem, de l’estructura
federativa no suposa la desaparició de l’organització
dels comunistes als sectors estratègics de reproducció
del sistema ja que això quedarà abastament assegurat
amb l’estructura sectorial i sent el territori un d’aquets
sectors estratègics.

!

!

Apostem per Esquerra Unida i Alternativa i Izquierda
Unida, com espais polítics que participen de la
confluència, i creiem que les experiències de la Coalició
ICV-EUiA, del Grup de l’Esquerra Plural o de l’AGE son
imprescindibles en aquesta suma al costat d’altres
experiències polítiques i al costat de milers i centenars
de milers d’activistes que aposten per la transformació.

S’ha de reforçar el funcionament democràtic i la cohesió
del Comitè Central del partit. Per això serà necessari
actualitzar un mecanisme de funcionament i rendiment
de comptes del CC, on al costat de la pluralitat d’un
partit comunista del segle XXI desenvolupem la força de
l’acció col·lectiva i coordinada.

!

!!

El partit no només no ha de ser obstacle d’aquesta
suma, sinó que ha de combatre les actituds col·lectives
o personals que posin per endavant interessos o be
particulars de persones o bé de col·lectius petits per
sobre d’opcions guanyadores i mobilitzadores.

La unitat dels i les comunistes a
Catalunya

!

!!

Després del XII Congrés del PCC vam decidir iniciar un
procés d'unitat dels i les comunistes de Catalunya. La
crisi capitalista requereix una resposta revolucionaria a
l’alçada de la mateixa, es impossible aconseguir èxits en
la unitat dels treballadors i de les esquerres des de la
feblesa de l’instrument revolucionari per excel·lència, el
Partit Comunista.

Cal un canvi en l’Estructura
organitzativa del Partit dels i les
Comunistes de Catalunya

!

!

El Partit s’organitza allà on es produeix la contradicció
del sistema capitalista, que es l’activitat humana, on es
produeix i reprodueix el sistema i concentra la seva
activitat en organitzar, vertebrar i dinamitzar la societat
civil alternativa.

Al CC de juliol del 2010 el PCC vam caracteritza el
procés de forma “oberta” per que puguin participar els
comunistes que no militen en cap partit. Vam acordar
que el procés fos per baix, no cupular i no circumscrit
només al PSUC Viu i el PCC.

!

!

El Partit s’organitza fonamentalment a les empreses,
centres de treball, sectors d’importància estratègica i de
caràcter i implantació nacional, moviments socials i

L’any 2013 el Comitè Executiu va crear una Comissió
d’Unitat, ratificada al CC del 13 de juliol. En aquest CC
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de juliol vam aprovar un informe que desenvolupa els
primers passos concrets d’aquest procés i vam valorar
positivament algunes activitats conjuntes amb els
camarades del PSUC Viu com el 1er de Maig i la “Festa”
d’aniversari del PSUC del 2013 i d’altres.

estan les condicions dignes de treball assalariat i no
assalariat, amb una crisi profunda del pacte social tal
com es va donar després de la II Guerra Mundial a
Europa Occidental, i a partir del 78 a Espanya.

!

!

Que Catalunya és, a la pràctica, un subjecte polític
sobirà, compartint el reconeixement del dret
d’autodeterminació del poble de Catalunya en tant que
nació.

EL PCC en el seu CC del 12 d’Octubre del 2013 va
desenvolupar una caracterització del Nou Partit
Comunista i aquesta va ser un dels elements claus de la
nostra aportació al XIX Congreso del PCE. Aquets
aspectes formen part de la Declaració Política del PSUC
Viu i el PCC de 1er de Maig de 2013.

!

★
★
★
★
★
★
★

!

!

Es per això que el PCC proposem als diferents actors
comunistes organitzats o no una “Congrés d’Unitat
Comunista” el dissabte 27 de Setembre a Barcelona, on
bona part de les sinèrgies fins ara desenvolupades en el
procés d’Unitat Comunista tinguin ja una plasmació
orgànica i política conjunta.

Un gran partit comunista.
Un partit en i per la mobilització.
Un partit de classe.
Un partit nacional.
Un partit internacionalista i europeista.
Un partit corresponsable amb el PCE.
Un partit per la Unitat de les Esquerres.

!

Sabem que no estem parlant del 100% dels components
comunistes organitzats i de les persones sense partit,
però sabem que poden aplegar-se ja en un mateix Partit
Comunista una part nombrosa i qualitativa dels
mateixos. Seguirem treballant amb aquells col·lectius i
aquelles persones que ara no participaran al procés.

En detectar un ampli acord en la política i una sensibilitat
comuna entre diversos quadres i cercles comunistes
sense partit, així com en el PCE i el PSUC-Viu, vam
concretar el procés d'unitat. Una reunió conjunta de les
delegacions del PSUC-Viu, el PCC i el PCE celebrada el
29 d'abril de 2013 a Barcelona, vam acordar iniciar
formalment el procés.

!

El PCC proposem en el nostre 13è Congrés participar al
Congrés d’Unitat Comunista de forma activa amb tot el
nostre bagatge i tots els nostres actius polítics,
organitzatius i patrimonials, per així refundar un Nou
Partit Comunista a Catalunya, mes gran i mes fort que
fins ara.

!

Fruit del debat conjunt vam arribar a un acord sobre la
necessitat d'un nou partit
comunista a Catalunya
autònom legal i políticament, un partit corresponsable
amb el PCE, que regularia les seves relacions a través
d'un protocol i les seves conseqüents mencions als
documents polítics i estatuts. Així mateix, es va
constatar la coincidència en la necessitat d'un
projecte compartit pels pobles d'Espanya concretat
en una República Federal Plurinacional i va
establir-se un debat sobre la perspectiva de
treball polític davant la crisi de règim per
impulsar processos
constituents.

!

Volem saludar de forma entusiasta el Congrés d’Unitat
Juvenil Comunista que es desenvoluparà a Barcelona
els propers 26 i 27 de Juliol, entre els CJC, la JC i joves
comunistes fins ara no organitzats. Els joves, si hem
permeteu, heu donat una lliçó profitosa als grans,
esperem comptar amb vosaltres el 27 de Setembre i
vosaltres ja us diem que podeu comptar amb el
Partit.

!

!

Des del PCC hem
proposat en tot moment un
calendari de concreció de la
unitat amb proposta de data de
Congrés d'unitat dels i les comunistes.

!

Avui afirmem que les coincidències entre
diferents actors comunistes som molt
importats. Sobre la valoració política
de la Transició i el règim que se'n
deriva, amb plena coincidència en
l’esgotament del règim sorgit del
1978 i la necessitat de superar-ho
en un
procés cap el socialisme
democràtic, el paper de
l’oligarquia
financera en el capitalisme financer i la necessitat de
fonamentar la democràcia en els drets, entre els quals
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Acord de
modificació dels
estatuts!
!!
!

Modificació dels Estatuts del PCC

!

Tal com diu el document Proposta d’Estructura
organitzativa del Partit dels i les Comunistes de
Catalunya

!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

- Proposta aprovada pel comitè central del dia 8 de juny
de 2014
Per tal de que el Partit assoleixi aquets objectius és
necessari modificar els estatuts:
A l’Article 34 suprimir:
“El Partit s’organitzarà en Federacions
d’àmbits d’actuació”
A l’Article 35 suprimir:
Apartat a) la paraula “Federació”
Apartat b) la paraula “Federació”

Aprovada en sessió plenària del
Congrés el 19 de juliol 2014 amb 176
vots a favor, cap en contra i 4
abstencions.

!
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!
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!

Acord

Procés d'Unitat Comunista

Text presentat a la primera sessió
de l'Assemblea Congressual de 19 juliol 2014
en el marc del 13è Congrés
del Partit dels i les Comunistes de Catalunya.

1 - Els delegats i delegades del 13è Congrés del PCC,en
el Plenari Congressual com a òrgan suprem del Partit,
convoquen per al 27 de setembre de 2014 el 14é
Congrés del PCC - Congrés d'Unitat Comunista.

Acord sobre la
Unitat Comunista!
!

!

!!
!

!

2 - Els/les delegats/es del PCC escollits/des tindran
prorrogades totes i cadascuna de les facultats que tenen
en aquest 13è Congrés fins a la celebració del 14é
Congrés-Congrés d'Unitat Comunista, en què podran
participar amb veu i vot.

El PCC des del seu neixament ve parlant d'Unitat
Comunista.
L'any 2010 vam començar a concretar una proposta
d'Unitat que a l'any 2014 després de quatre anys ja ha
començat a madurar.

!

3 - En el 14è Congrés del PCC-Congrés d'Unitat
Comunista confluiran tots i totes les delegades escollits
per aquest 13è Congrés més aquelles persones que
vénen de diferents Partits Comunistes i persones sense
carnet.

!

Proposem concretar el proper 27 de setembre a
Barcelona un Congrés d'Unitat Comunista, una
refundació del Partit Comunista a Catalunya, on
persones del PCC, del PSUC Viu i especialment
comunistes sense partit conflueixin en un mateix
projecte comunista de forma política i orgànica.

!

4 - Per tant, el 14 Congrés - Congrés d'Unitat Comunista
serà el Congrés del PCC, però també serà el del procés
de la Unitat Comunista, per això serà obert a tots / es les
persones que vulguin iniciar el nou camí d'unitat
organitzativa comunista a una sola organització.

!

En aquest Congrés del 27 de setembre encara no
participen tots els grups i persones comunistes a
Catalunya, però sí una part molt significativa, conscients
de que no podem esperar més per reforçar l'intrument
revolucionari, confluirem en un Nou Partit.

!

5 - En aquest Congrés de Setembre es realitzaran les
modificacions que siguin necessàries dels Estatuts del
PCC, sent els canvis més significatius: nous estatuts,
canvi de denominació, logotip, imatge i òrgan central
d’expressió.

!

El PCC posarà els seus actius polítics, organitzatius i
patrimonials en aquest nou partit i de fet, servirem de
base, a aquest nou salt qualitatiu en la història del
comunistes catalans. Nou nom, nous estatuts, nova
estructura organitzativa i nova direcció, que recolliran els
acords del 13è Congrés del PCC i allò millor de la nostra
història.

!

6 - En el 14è Congrés - Congrés d'Unitat, el PCC no
desapareixerà, sinó que es transformarà, en el procés
d’unitat que s’inicia el 27 de setembre, en un "Partit
nou", ampliant la militància, però garantint la continuïtat
de la mateixa persona jurídica, mantenint intactes els
actius i els passius del PCC, que a partir de la celebració
del Congrés de Setembre tindrà una altra denominació.

!!
!!

!!
!!
!!

Aprovat amb 170 vots a favor, 3 vots
en contra i 8 abstencions

!
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permès millorar la sort de la majoria. Els salaris
creixien al mateix ritme que augmentava la
productivitat, i amb ells creixia la demanda de béns
de consum per part dels assalariats, la qual cosa
conduïa a un augment de la producció. És el que
Robert Reich, que va ser secretari de Treball amb
Clinton, descriu com l'acord tàcit pel qual "els
patrons pagaven als seus treballadors prou perquè
aquests compressin el que els seus patrons venien".
Era, s'ha dit, "una democràcia de classe mitjana" que
implicava "un contracte social no escrit entre la feina,
els negocis i el govern, entre les elits i les masses",
que garantia un repartiment equitatiu dels augments
en la riquesa.

Tesis polítiques
del 13è Congrés!
!!

1- El capitalisme: un càncer per a
la Humanitat
Recomposició del règim d’acumulació i instruments de
dominació de l’oligarquia financera en la sortida Gran
Crisi del Capitalisme Financer de 2008.

!

!!

La gran lliçó que cal deduir d'aquesta experiència és
que cap avanç social s'aconsegueix sense lluita;
sense una confrontació que només pot tenir èxit quan
es basa en la consciència col·lectiva que no és lícit
resignar-se a una situació injusta, sinó que estem
obligats a fixar en comú uns objectius de progrés i
lluitar per ells.

1.1- Trencament del pacte de classes de postguerra
i contrareforma del capitalisme. Pèrdua de la por
pels capitalistes i final de la URSS. Globalització,
neoliberalisme i financiarització. 30 anys de gestió
de la crisi capitalista. Tendència decreixent de la
taxa de ganància, pressió a la baixa de salaris i
drets, i acumulació per despossessió. Polarització
social i concentració del capital. Oligarquia
financera i capitalisme financer.

!

!

Aquesta tendència es va invertir en els anys setanta,
després de la crisi del petroli, que va servir de pretext
per iniciar el canvi. La primera conseqüència de la
crisi econòmica havia estat que la producció industrial
del món disminuís en un deu per cent i que milions de
treballadors quedessin en atur, tant a Europa
occidental com als Estats Units. Aquests van ser, per
aquesta raó, anys de commoció social, amb els
sindicats mobilitzats a Europa en defensa dels
interessos dels treballadors, el que va permetre
retardar aquí unes dècades els canvis que s'estaven
produint ja en els Estats Units i a la Gran Bretanya, on
els empresaris, sota el patrocini de Ronald Reagan i
de la senyora Thatcher, van decidir que aquest era el
moment per iniciar una política de lluita contra els
sindicats, de desballestament de l'estat de benestar i
de liberalització de l'activitat empresarial.

“De fet la majoria dels avenços socials aconseguits en
els segles XIX i XX, des de la limitació de jornada de
treball o el salari mínim fins al sistema de pensions,
uns avanços dels que es van beneficiar no només els
treballadors sinó el conjunt de la societat, es van
deure a més d'un segle de lluites socials: sense la
força dels sindicats, mai hagués hagut "estat del
benestar".

!

El 1917 a més, es va produir un esdeveniment, el
triomf de la revolució bolxevic a Rússia, que va elevar
el terror al màxim, de les classes dominants i els seus
governs a la subversió de l'ordre establert.”

!

La lluita contra els sindicats es va completar amb una
sèrie d'acords de llibertat de comerç que van
permetre deslocalitzar la producció a altres països, on
els salaris eren més baixos i els controls sindicals més

El període de 1945 a 1975 havia estat en el conjunt
dels països desenvolupats una època en què un
repartiment més equitatiu dels ingressos havia
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febles, i importar els seus productes, de manera que
els empresaris no només feien majors beneficis, en
disminuir els seus costos de producció, sinó que
debilitaven la capacitat dels obrers del seu país per
lluitar per la millora de les seves condicions de treball
i de la seva remuneració: els salaris reals van baixar
en un 7 per cent entre 1976 i 2007 als Estats Units, i
ho han seguit fent després de la crisi.

centrals -en particular als europeus-, consistent en
polítiques de plena ocupació, incloses vigoroses
polítiques industrials i de planificació, construcció d’un
estat de benestar amb polítiques socials universals com
educació, sanitat i assegurança social i per la vellesa. Els
sindicats eren reconeguts institucionalment com a
interlocutors i es reconeixia la negociació col·lectiva: les
relacions laborals es constitucionalitzaven. En aquest
ordre de coses, les dones van ser expulsades del mercat
de treball o bé condemnades a la precarietat. La
democràcia quedava a la porta de l’empresa privada. La
perspectiva socialista no estava a l’ordre del dia.

!

Així es va iniciar el que Paul Krugman ha anomenat
"la gran divergència", el procés pel qual es va produir
un enriquiment considerable de l'1 per cent dels més
rics i l'empobriment de tots els altres. Als Estats
Units, que citaré sovint per dues raons -perquè
disposem de bones estadístiques sobre la seva
evolució i perquè el que passa allà és l'anunci del que
passarà aquí més endavant-, es va poder veure en
vigílies de la crisi de 2008 que aquest 1 per cent dels
més rics rebia el 53 per cent de tots els ingressos
(això és més que el 99 per cent restant).”

!

El final del cicle de la reconstrucció i el decreixement de
la taxa de benefici, el debilitament de la referència de la
URSS i de les grans organitzacions del moviment obrer,
impulsen el capital als anys 70 a recomposar la taxa de
ganància sobre la base de desplegar tres estratègies per
contrareformar el capitalisme: el neoliberalisme, la
globalització i la financiarització. Es tracta d’acumular
baixant els costos laborals i reduint drets per
despossessió del patrimoni social i béns comuns:
comença la voladura del pacte de classes de
postguerra, que trigarà 30 anys, de creixent polarització
social i concentració del capital, a imposar-se amb tota
la seva cruesa a Europa. La caiguda del bloc socialista
partir de 1989 suposa la fi dels límits per doblar el
mercat de treball capitalista a nivell mundial i la pèrdua
definitiva de la por de les elits a la capacitat de les
classes subalternes de subvertir l'ordre establert.

!

“La gran lliçó que cal deduir d'aquesta experiència és
que cap avanç social s'aconsegueix sense lluita;
sense una confrontació que només pot tenir èxit quan
es basa en la consciència col·lectiva que no és lícit
resignar-se a una situació injusta, sinó que estem
obligats a fixar en comú uns objectius de progrés i
lluitar per ells.”

!
!

Josep Fontana

!!
!

Després de la Segona Guerra Mundial, la derrota del
nazi-feixisme, la por provocada a les elits capitalistes per
la fortalesa de les grans organitzacions de masses del
moviment obrer, així com l’existència de la URSS, unides
a les necessitats de la reconstrucció de postguerra, van
posar les bases per fer possible un pacte de classes i
una reforma del capitalisme, amb l’apertura de portes als
processos d’autodeterminació de les colònies. Aquest
es concretà a cada estat segons les correlacions de
forces específiques, en especial als països capitalistes

1.1.1- Neoliberalisme: agenda política i ideologia de
classe
L’estratègia d’expansió del neoliberalisme, sintetitzada
en el Consens de Washington, representa un llistat de
polítiques econòmiques considerades durant els anys 90
pels organismes financers internacionals i centres
econòmics amb seu a Washington com el millor
programa econòmic que els països llatinoamericans
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havien d'aplicar per impulsar el creixement. Al llarg de la
dècada el llistat i els seus fonaments econòmics i
ideològics van adoptar la característica d'un programa
general. Aquesta breu llista va prendre autonomia i va
servir de base a les polítiques que després es
denominarien «neoliberalisme».

!

!

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.

!!
!
!

1. Disciplina fiscal
2. Reordenació de les prioritats de la despesa
pública
3. Reforma impositiva
4. Liberalització de les taxes d'interès
5. Una taxa de canvi competitiu
6. Liberalització del comerç internacional (trade
liberalization)
7. Liberalització de l'entrada d'inversions estrangeres
directes
8. Privatització
9. Desregulació
10. Drets de propietat

1.1.2- Globalització i domini oligopòlic del mercats
mundials
La globalització se'ns ha presentat com la construcció
d'un model neutre en funció d'un desenvolupament
asèptic de les forces productives, tecnològiques,
amagant-se el paper de direcció política i econòmica del
neoliberalisme, de l'oligarquia financera en aquest
procés de construcció de la globalització, que imposa un
nou paper a la intervenció de l'estat en l'economia,
endurint el seu caràcter de classe i invertint el seu paper
redistributiu, resultat d’una ofensiva brutal per al canvi
de correlació de forces.

!

El primer gran banc de proves de les receptes del
neoliberalisme es dóna en els principis dels 70 a
l’Amèrica Llatina, en la qual l’imperialisme nord-americà,
no dubta a utilitzar la força, derrocar governs
democràtics, oprimir als pobles a través de les
dictadures i aplicar a través de les mateixes les receptes
neoliberals.

Es tracta de fugir dels marcs regulatoris estatals del
capitalisme reformat, i competir tots contra tots a nivell
mundial, o sigui, no calen beneficis qualsevol sinó els
màxims en una diabòlica espiral que no té fi (o semblava
no tenir-lo abans de l’esclat de la crisi) i on els bens
essencials per la supervivència de les persones com
l’alimentació, el sistema de salut, l’habitatge, etc., estan
sotmesos com tot a les lleis del mercat capitalista i al
oligopolis que el dominen.

!

El neoliberalisme per impulsar aquesta agenda política
ha necessitat assentar la seva dominació imposant la
seva hegemonia cultural i de valors, el pensament únic,
amb la primacia de l'individual sobre col·lectiu, del privat
sobre el públic, del consum sobre la necessitat, que
dóna motiu a una nova consciència social més
individualista, competitiva i insolidària que està a la base
de la pèrdua de consciència i identitat de classe.
Hegemonia cultural dels valors del neoliberalisme que
aliena el pensament, en la qual els mitjans de
comunicació de masses en mans del poder econòmic
juguen un paper fonamental en la conformació de la
consciència de les masses.

!
!

1.1.3- Financiarització: el somni capitalista del benefici
sense producció
L’opció del neoliberalisme va tenir com a conseqüència
l’accentuació de les desigualtats socials dins de cada
país i a nivell internacional, i el predomini de taxes de
creixement econòmic baixes que van provocar l’aparició
de capitals ociosos que no podien ser invertits
productivament, així doncs de les finances al servei de
l’economia passem al nou paper del capital financer que
vol i necessita produir beneficis sense participar en el
procés productiu. Aquest aspecte d’obtenir beneficis
sense produir bens de cap tipus, es concreta de dues
maneres. Una consisteix en què els inversors
institucionals gestors de fons de pensions, les
companyies d’assegurances, els organismes d’inversió
col·lectiva i els fons d’inversió compren accions de
societats industrials, comercials i de serveis. Aquests
grups financers passen a intervenir així en les decisions
de la política de les empreses, amb l’objectiu que la seva
inversió produeixi l’alta renda esperada, imposant-los
estratègies a curt termini. I l’altra manera en què creix el
paper del capital financer especulatiu és que els grups
financers inverteixen en l’especulació (per exemple, amb
els anomenats productes financers derivats) i el mateix
fan les empreses industrials, comercials i de serveis amb
part dels seus beneficis, en lloc de fer-ho a la inversió
productiva.

!

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.

!

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.
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!

mobilització mundial. Centralitat d’Europa: arquitectura
institucional, desequilibris estructurals i gestió neoliberal
de la crisi: el deute i la Troika.

Així es va generalitzar la pràctica d’obtenir beneficis
creant productes financers o adquirint els ja existents i
fent amb ells operacions especulatives. A més dels
productes financers tradicionals (accions i obligacions)
se n’han creat molts d’altres. Entre ells els productes
financers derivats, que són papers el valor dels quals
depèn o “deriva”d’un actiu subjacent i que es col·loquen
amb finalitats especulatives als mercats financers. Els
actius subjacents poden ser un bé (matèries primeres i
aliments: petroli, coure, blat de moro, soja, etc.), un actiu
financer (una moneda) o fins i tot una canastra d’actius
financers. D’aquesta manera els preus de matèries
primeres i d’aliments essencials ja no depenen només
de l’oferta i la demanda sinó de la cotització d’aquests
papers especulatius, i així els aliments poden augmentar
(i augmenten) de manera considerada en perjudici de la
població i en benefici dels especuladors.

!

No estem en presència d'una economia de mercat, com
s’acostuma a dir, sinó d d'un capitalisme d’oligopolis
financiaritzat. No obstant això, la fugida cap endavant en
les inversions financeres no podia durar eternament
quan la base productiva només creixia amb una taxa
feble. Això no era sostenible. D'aquí l'anomenada
“bombolla financera” que tradueix la lògica del sistema
d'inversions financeres. El volum de les transaccions
financeres és de l'ordre de dos mil trilions de dòlars
quan la base productiva, el PIB mundial, només és d'uns
44 trilions de dòlars. Un múltiple enorme. Fa trenta anys,
el volum relatiu de les transaccions financeres no tenia
aquesta mida. Aquestes transaccions es destinaven
llavors principalment a la cobertura de les operacions
directament exigides per la producció i pel comerç
nacional i internacional.

!

Les inversions en productes financers impliquen
diversos nivells de risc. Amb l’esperança de cobrir
aquests riscos s’han inventat una complexa sèrie de
productes financers que inflen cada vegada més la
bombolla i l’allunyen encara més de l’economia real.

!
!

Samir Amin

La gran crisi de 2008 es pot explicar com l'esclat
bombolla financera, un enorme esquema piramidal tipus
Ponzi de riquesa il·lusòria a nivell mundial en que
consisteix la financiarització de l'economia. La enorme
distància entre la riquesa real i el capital fictici circulant
al mercat financer mundial explicarien una crisi de
confiança al cor dels mercats financers. L'altra manera
de veure-ho és la incapacitat de reverir la tendència
decreixent de la taxa de ganància a través de les tres
estratègies de gestió del capitalisme (neoliberalisme,
globalització i financiarització) per sortejar una crisi de
sobreproducció.

!

L’enorme poder del capital financer, la seva facilitat i
rapidesa de moviment, han contribuït a accelerar la
tendència monopòlica del capitalisme. Paral·lelament,
l’acumulació de capital financer per una part cada
vegada més reduïda de la classe capitalista ha contribuït
a la formació d’una oligarquia financera internacional.

!!

1.2- Crisi financera de 2008. Crisi del deute. Assalt als
sistemes de benestar social i retallada de drets (agenda
neoliberal d’austeritat -retallades i privatitzacions dels
serveis públics) per recomposició de guanys. Crisi
social, cultural, alimentària i mediambiental
(civilitzatòria). Inestabilitat política i onada de

!

La profunditat de la crisi i la seva dimensió es pot
explicar també pel mecanisme que l'havia retardat
durant decennis, evitant una crisi de sobreproducció: el

21

crèdit com a motor de la demanda, en substitució dels
salaris reals, congelats. La crisi financera suposa, per
tant, una contracció de demanda i es trasllada amb
inusitada virulència a l'economia real.

crisi social, on els nivells de vida de moltes persones, en
especial les dones i els joves, i les seves expectatives
disminueixen dràsticament; una crisi alimentària on els
mercats d'aliments esdevenen un refugi pels capitals
especulatius condemnat a la gana a milions de
persones; una crisi mediambiental on es veu més clara i
sagnant la insostenibilitat de les pautes de producció i
consum del capitalisme; una crisi on les conviccions
trontollen i s'obren escletxes als sòlids murs de la rutina i
les certeses; una crisi on afloren revoltes populars i crisis
polítiques; una crisi de civilització en tota regla, on la
inestabilitat global en tots els àmbits de la vida promet
haver arribat per quedar-se.

!

L’oligarquia financera, superat un primer moment
d’incertesa i davant la realitat de manca de resistència
organitzada suficient (esquerra política, sindicalisme de
classe, societat civil crítica i alternativa, món de la
cultura i dels professionals, mitjans de comunicació
alternatius, etc.) que pogués presentar una correlació de
forces favorable a una sortida progressista a la crisi que
no penalitzés la classe treballadora i d’altres sectors
populars i productius, ha reaccionat accelerant la seva
pressió per aprofitar la crisi, per imposar unes polítiques
d’ajust que tenen diversos vessants econòmics, socials i
democràtics.

!!
!!
!

!

1.2.1- La crisi de la Unió Europa: neoliberalisme,
Deute i Troika

Les polítiques que van conduir a la crisi i les oligarquies
que les van sustentar s’han apoderat de la poca
democràcia que quedava dels sistemes de representació
política, que són els mateixos que van salvar el sistema
financer mundial del col·lapse amb una injecció directa
de fons públics que van sobreendeutar, encara més, les
seves economies. Ara aquests centres de poder
sotmeten al seu criteri de mercat especulatiu les
decisions dels governs, però això no fa res més que
deprimir i estancar més l’economia. Els ciutadans i les
ciutadanes pateixen en primer pla aquestes decisions en
forma de més precarietat, atur i pèrdua generalitzada de
drets socials. Per poder fer tot això amb menys
resistències s’atempta també contra els drets
democràtics.

La destrucció de forces productives és una realitat
objectiva del capitalisme en la seva fase imperialista, és
una característica del capitalisme financer, frena
objectivament el desenvolupament creant i destruint de
forma cíclica, per això el seu objectiu no és la
recuperació econòmica (entesa com a garantia de drets
econòmics i socials) sinó el guany, i en la seva evolució
per aconseguir aquest objectiu cada vegada reforça més
les seves expressions més antidemocràtiques i
violentes. La dreta extrema i el feixisme són expressions
de classe que s’han utilitzat i s’utilitzen per trencar les
resistències i obrir pas lliure a les seves polítiques.

!

!

En no tenir, a Europa a la zona Euro, capacitat de
polítiques econòmiques basades en la devaluació
monetària i en haver renunciat ideològicament a les
polítiques fiscals progressives, s’ha centrat tota la

Aquesta crisi esdevé, a més, una crisi de la cultura que
s'havia construït entorn als referents de la ideologia
neoliberal i els mitjans de comunicació de masses; una
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intervenció en l’emissió de deute públic. Deute públic
que sota els preceptes neoliberals de la UE no pot
adquirir-se pels Bancs Centrals de cada país i que
acudeix als mercats per ser finançat pels bancs privats
que van ser rescatats fa pocs mesos pels mateixos
estats que ara els demanen crèdit. Aquests bancs sí
poden accedir a un crèdit a un tipus d’interès baix al
BCE, prestant-lo immediatament a un de molt més alt
als estats i obtenint importants beneficis en la
transacció.

BCE, OCDE) i portades a caps pels governs servils del
PSOE, PP i CiU, posen en perill l'eficàcia, eficiència i
democratització dels mateix amb l'objecte de la seva
mercantilització. Apostem per la socialització dels
mateixos garantint la inversió pressupostària perquè es
compleixi el principi d'igualtat i equitat social. En el
mateix sentit apostem per garantir el control polític de
sectors estratègics i subministrament bàsics (aigua, llum
electricitat, gas i transport).

!

!

Així doncs, aquests invocats “mercats” són mecanismes
controlats per l’oligarquia financera (la borsa, les
empreses de qualificació de riscos, els bancs i
asseguradores, etc.) obliguen els estats, si volen
disposar de crèdit i confiança, a aplicar plans d’ajust de
reducció del dèficit que significa reduir la despesa social,
ser punta de llança del dumping salarial i la precarització
generalitzada de l’ocupació, allargar l’edat de jubilació,
privatitzar i desmantellar tant el sistema de benestar
com el sector públic d’empreses i serveis encara
existent.

El bancs privats, i en conjunt el sistema financer
(controlat per l’elit oligàrquica financera), ha reforçat amb
aquest pervers mecanisme el seu poder i domini sobre
les decisions que en teoria han de prendre els Estats (en
teoria sotmesos a la sobirania popular dels seus
parlaments elegits en eleccions democràtiques). En les
decisions han fet prevaldre de nou no l’interès general
pensant en les situacions de patiment de la majoria de
les poblacions dels estats afectats per la crisi, sinó un
nou gir basat en l’afany de guany, exigint nous sacrificis
que amplifiquin i obrin nous camins al creixement de la
seva taxa de beneficis.

!

Les institucions de la UE han abraçat amb força i s’han
convertit en punta de llança d’aquesta nova fase de
polítiques neoliberals, suportades àmpliament en les
polítiques dels tractats (emparades al mateix temps en la
globalització de les polítiques del Consens de
Washington i del Consens de Brussel·les com cares
d’una mateixa moneda) i la seva fins ara concreció, les
directives de liberalització.

!

L’exigència de plans d’ajust té motivacions
ideològiques, volen seguir en la línia de desmantellament
de l’Estat del Benestar i de l’Estat en General per no
deixar àmbit exclòs a la privatització, repeteixen la idea
que en temps de crisi més que mai l’àmbit públic i en
general la despesa pública, a més de la seva ineficàcia
secular, esdevé un fre objectiu a la recuperació
econòmica. El PCC considera al sector públic com un
instrument fonamental que garanteix la igualtat
d'oportunitats a l'accés de serveis públics tan essencials
com sanitat, educació, habitatge, serveis socials,
pensions, etc. Des del PCC denunciem que les
polítiques d'austeritat imposades per la Troika (FMI,

!

Una mostra clara d’aquestes polítiques ve donada per la
negociació del Tractat de lliure comerç Unió Europea –
Estats Units. Una nova eina de dominació imperialista
negociada a esquenes fins i tot del Parlament Europeu
que, lluny del multilateralisme que hauria de regir les
relacions comercials internacionals, crea de forma

23

bilateral un nou mercat neoliberal de desregulació i
precarització de les relacions econòmiques, a base
d’aprofundir les privatitzacions de serveis públics i la
retallada de drets socials i laborals, supeditats als
interessos de les grans empreses transnacionals,
ascendides a la condició de subjecte jurídic internacional
equiparables als Estats, fins i tot pel que fa a la tutela
dels seus interessos econòmics, mitjançant el recurs a
demandes internacionals front a les decisions i canvis
legislatius desenvolupats pels Estats en exercici de la
seva potestat sobirana.

model social europeu, a mans de polítiques
ultraneoliberals.

!

S’incrementa la distància entre països deutors, o
deficitaris respecte dels rics i els que tenen superàvit
gràcies a la mateixa situació. Encara cal considerar entre
els pobres si aquest deute ha estat generat des del
sector públic (els menys casos) o és d’origen privat i a
més ha d’eixugar-se amb recursos públics (com és el
cas d’Espanya).

!

!

Queda clar que en un moment de caiguda dels beneficis
financers obtinguts per la gestió del deute privat, el
sector financer mundial s’ha llançat al control del diner
públic a nivell global. Les conseqüències d’aquesta nova
tutela dels comptes públics, i per extensió del conjunt de
les Administracions Públiques per part dels agents
financers és una agudització del conflicte distributiu que,
de per sí, implica el model econòmic del capitalisme
financer.

La UE, de forma coordinada amb el FMI i d’altres
instàncies del “govern mundial” de l’oligarquia financera,
imposa de facto als Estats, per sobre de les correlacions
de forces parlamentàries de cada parlament estatal, les
mateixes polítiques d’ajust, i si cal amb més força a
aquells governs socialdemòcrates que podrien dubtar
entre les polítiques d’ajust o la sortida social a la crisi.
Aquí apareix amb molta força un nou impuls de govern
antidemocràtic que passa per sobre del Parlament
europeu i dels parlaments dels estats, no diguem ja dels
seus pobles.

!

La crisi ha arrossegat països “febles” com Grècia o
Irlanda, Espanya i Portugal a cedir demanant rescats
que signifiquen una nova renúncia, més gran i més
explícita, dels respectius governs a desenvolupar
polítiques nacionals pròpies i lliurar als mercats i a les
oligarquies bancàries i financeres el comandament de
les seves decisions.

!

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 amb l’adopció de mesures que
protegeixen el capital financer i especulatiu i generen
una situació de major estancament econòmic i crisi
política i social.

!

Tanmateix, fins i tot als països més rics i líders de la
Unió, el deteriorament social és patent i ha generat
canvis socials i polítics així com mobilitzacions a França,
al Regne Unit però també a Alemanya on les inequitats i
els retalls sociolaborals són perceptibles. En aquestes
economies més solvents creix també la preocupació
social per la sostenibilitat ecològica i la inseguretat
generada pel desastre nuclear al Japó, amb lectures
alternatives i de progrés que posen en profunda qüestió
la lògica del mateix sistema capitalista. També la
preocupació per la privatització i l’especulació dels
espais i serveis públics a l’espai urbà.

!

L’adopció d’aquests paquets de mesures, similars en
moltes coses a les que es van implementar a
Llatinoamèrica a la dècada dels 90, impedeixen que
Europa pugui jugar un paper rellevant, ni positiu en la
sortida de la crisi, debiliten el seu paper polític al món
multipolar que s’està configurant i aprofundeixen el rol
militarista i agressiu que alguns estats membres de la UE
han mantingut històricament, tant a l’Orient mitjà com a
l’Àfrica i l’Europa oriental.

!

En aquest sentit, les sortides a la crisi i els paquets
d’ajust estructural aguditzen les diferències entre el
centre (eix Alemanya-França-Holanda) i la perifèria
(països mediterranis, Irlanda, Portugal). Cal posar
atenció també a l’agudització dels problemes entorn a
les nacionalitats (Bèlgica, Itàlia), que en el marc
d’aquesta crisi s’acceleren i situen alguns països davant
de la perspectiva de ruptura o de bloqueig institucional.

La crisi està trencant l’equilibri entre gèneres,
generacions, els immigrats i la societat d’acollida i en
definitiva afavorint l’aprofundiment de les asimetries
socials.

!

Les dones, els joves, els immigrants són els que
pateixen més la crisi, això vol dir que el procés de
precarització d’aquestes capes condueix inevitablement
al seu empobriment.

!!
!

!

1.2.2- Conseqüències de la gestió neoliberal de la
crisi a la Unió Europa: crisi social i crisi institucional

Ara que el sistema financer especulatiu està esclatant,
els crèdits per a la classe treballadora, i en especial per
les dones són molt més difícils d’aconseguir. La raó
essencial no té només a veure amb l’escassetat
d’ingressos sinó també amb els prejudicis de gènere, ja
que la confiança en la solvència dels subjectes socials
està profundament entrellaçada amb el sistema global
dels prejudicis dominants, més que mai, la crisi és a la

El model que ens imposa la UE, en sintonia amb les
FMI, OMC, o BM, suposa consolidar la màquina de
demolició del que coneixíem com a estat del benestar i
l’esfondrament ràpid del que es predicava com a un
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vegada un potent factor d’increment de les desigualtats
socials i de gènere.

Encara que la crisi es va desencadenar en la seva
superfície per la desregulació financera i per les estafes
continuades que centenars de bancs van dur a terme
amb l’anuència de les autoritats, les seves causes
profundes (les que la van fer sistèmica) i les que tornaran
a provocar-la de nou si no es resolen, són unes altres: la
gran desigualtat que deriva rendes sense parar a
l’especulació financera, la utilització intensiva i
malversadora de recursos naturals i energia que trenca
l’harmonia bàsica i els equilibris imprescindibles entre la
societat i la natura, i una progressiva degeneració del
treball que empobreix la població i el teixit empresarial i
que frena la innovació i l’increment de la productivitat.

!

Com a efecte de la crisi, a la pobresa i exclusió social
cronificada (aquella que ve de lluny i ja s’ha fet crònica)
se li ha afegit una nova pobresa, de persones que mai
no haurien imaginat trobar-se en situació d’exclusió
laboral, d’exclusió social i de pobresa.

!

Les polítiques d’austeritat imposades pels grans poders
financers per mitjà dels governs de França i Alemanya i
del Banc Central Europeu són un fracàs sense pal·liatius:
han dut gairebé a tot Europa a una altra recessió, han
agreujat el pes del deute, les asimetries i l’atur, estan
destruint la cohesió social d’Europa i drets socials la
conquesta dels quals va costar dècades de conflictes i
lluites, destrueixen milers d’empreses, creen pobresa i
exclusió, produeixen un allunyament, qui sap si definitiu,
entre la població i les autoritats polítiques, i estan donant
ales a l’extrema dreta feixista i neonazi que els banquers
i grans industrials sempre han atiat en èpoques de crisi.

!

El creixement del producte interior brut a base de
despesa pública i injectant recursos per a la creació de
més infraestructures i per a la provisió de més serveis
públics, pot frenar la deriva a la depressió en la que ens
trobem, com ja va passar amb els plans d’estímul, però
serà sens dubte insuficient i pot provocar problemes
greus.

!

!

La ceguesa ideològica i la submissió de la política als
poders financers (només interessats ara a aprofitar la
crisi per augmentar els seus privilegis) els porta a insistir
en noves retallades, que només serveixen per a què els
bancs, especuladors i grans empreses augmentin els
seus beneficis i un poder ja omnímode que està liquidant
les de per si febles democràcies que es permet el
capitalisme de la nostra època.

El creixement entès com a un objectiu en si mateix,
sense tenir en compte els costos socials, ambientals i
a n t ro p o l ò g i c s q u e p o r t a a s s o c i a t s , a f a v o re i x
l’acumulació i tornarà a donar bons beneficis a
determinades branques del capital, a més de generar
una mica més d’ocupació i benestar. Però, en aquestes
condicions, aquests últims no seran els suficients per
assolir nivells mínims d’estabilitat i satisfacció social,
com demostra l’experiència viscuda en els últims trenta
anys.

!

Les retallades en educació, investigació, innovació, en
infraestructures vitals i en prestacions socials només
portaran anys d’endarreriment i una fractura social de
terribles precedents a Europa.

!

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 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.

!!
!

1.2.3- Sortides: entorn al creixement i la
democratització
Però l’alternativa del creixement és insuficient si no es
matisa clarament el que implica i on volem que ens
condueixi.

!

Frenar les retallades de despesa pública i en general
totes les polítiques d’austeritat que estan impedint que
es recobri el pols econòmic és una precondició
indispensable perquè a Europa es torni a crear ocupació
i per garantir estàndards mínims de benestar i protecció
a tota la població. Però es tracta només d’una
precondició per evitar el desastre. Per aconseguir que
no es torni a produir una altra crisi més gran i amb pitjors
pertorbacions i danys que els que ara estem patint fan
falta més coses.

!

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. Sense crear un
autèntic poder públic a Europa, sense sotmetre
l’actuació del Banc Central Europeu a les exigències
dels interessos socials i sense acabar amb la seva
complicitat amb els interessos bancaris privats, sense
sanejar el sistema financer europeu declarant el
finançament de la vida econòmica com un servei
d’interès públic essencial, nacionalitzant els bancs que
no se sotmetin a ell i fomentant nous tipus de finances

!

No n’hi ha prou amb fer que creixi el producte interior
brut de qualsevol manera ni amb injectar més diners
encara que sigui de qualsevol manera.

!
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una aliança
basada en criteris de solidaritat i
complementarietat
dels pobles del sud d’europa i
mediterranis

!!

1.3- La crisi al Regne d’Espanya: la crisi del model
especulatiu immobiliari i del sector de la
construcció, basat en la recepció de capital
alemany. Crisi hipotecària. Atur massiu i atur juvenil.
Devaluació de la mà d’obra. Emigració juvenil.
El fet que alguns governs hagin especulat d’acord amb
l’entramat financer (per exemple l’anterior govern
conservador grec amb Goldman Sachs per ocultar deute
públic i obtenir importants beneficis privats) és aprofitat
per redoblar els ajustos i abusar d’una població que no
és en absolut responsable. A major especulació per part
de governants i especuladors d’un país majors ajustos
es planifiquen per a la població.

!

En el cas del Regne d’Espanya és paradigmàtic ja que
gran part de l’endeutament adquirit a nivell internacional
per la banca (i caixes que van comportar-se
especulativament com bancs amb importants
responsabilitats polítiques) va servir no per modernitzar
el sistema productiu, no per invertir en investigació i
formació, sinó per especular en la bombolla immobiliària
i guanyar, mitjançant la compra d’immobles, grans
quantitats que habiten a l’economia submergida i en els
paradisos fiscals (que no tributen a hisenda i per tant
ens roben a tots i totes) i que són portats allí pels propis
bancs que van tramitar el seu finançament.

descentralitzades i de proximitat, sense disposar d’una
autèntica hisenda europea, amb una reforma financera
radical i una harmonització fiscal progressiva i sense
replantejar el disseny de la unió monetària, Europa
seguirà balancejant-se irresponsablement a la vora del
precipici.

!

El conjunt de les mesures d’ajust com hem vist es
desenvolupen en un vessat econòmic i social, políticinstitucional, federal-nacional i cultural-judicial, estan
coordinades segons els interessos de l’oligarquia
financera internacional i espanyola i els grups tardo i
neofranquistes (que en molts àmbits comparteixen el
protagonisme i es confonen) i es caracteritzen per
mesures antisocials, antidemocràtiques, conservadores i
centralistes.

!

La qüestió que cal posar sobre la taula a Europa no és si
retallem una mica menys les despeses i injectem una
mica més de recursos a les mateixes activitats i
infraestructures de sempre degradant el territori, sinó si
trenquem o no amb el poder de les finances privades i
de les grans corporacions empresarials i oligàrquiques
que ens dominen i que són les que ens han portat a la
situació en què estem.

!!
!

1.3.1- El canvi de mapa polític a Catalunya i al
Regne d’Espanya

!

Presentar una alternativa al neoliberalisme és condició
imprescindible, no tornarà el model de l’Europa dels 50
als 70, cal avançar en una alternativa al capitalisme
financer actual per sortir de la crisi amb propostes
diferents a les que estan proposant les institucions
europees des de Maastricht a Niça passant per Lisboa i
la fallida Constitució Europea, que reprodueixen el model
neoliberal del Consens de Washington. Aquesta
alternativa ha d’implicar més radicalitat en les mesures
per sortir de la crisi: Banc públic, veritables institucions
parlamentàries elegides per la ciutadania i control
permanent, fiscalitat democràtica de la ciutadania, així
com recuperar i ampliar l'estat social i del benestar.
Aixímateix pensem que la aquesta alternativa passa per

Un Govern que ha orientat la seva política a l’aplicació
d’un programa ocult a l’electorat, al que no va sotmetre
com a proposta els que estan sent els eixos principals
de la seva acció de Govern, basada en la retallada dels
serveis públics: sanitat, educació, dependència i atenció
a les persones, protecció als més desafavorits amb el
PIRMI, repagament sanitari, continues reduccions
salarials als empleats públics, amb retallades de
plantilles, el desmantellament del sector públic amb
privatitzacions i externalitzacions, etc... Sense perdre de
vista la retallada de drets i llibertats, amb la
desqualificació i criminalització de la resposta ciutadana,
centrant l’acció de govern en una política econòmica

26

!!
!

profundament liberal, basada en la reducció del dèficit
públic, un continuat procés de desfiscalització i una
clara aposta per la retallada en despesa i inversió
públiques, especialment en el terreny social, en què
s’han incrementat els diferencials negatius amb la
mitjana de la UE, i que han impedit el desplegament de
lleis com la de dependència per manca de finançament.

1.3.2- El context econòmic
No és aliè a aquest fet el desprestigi de l’economia
productiva, front a la recompensa immediata de
l’activitat especulativa, que ha acabat per contagiar-ho
tot, perfilant un model d’empresa que, en matèria
d’objectius, busca primordialment donar resposta als
inversors i, per tant, des de la lògica del benefici ràpid,
com si de qualsevol inversió financera es tractés i que
per tant relega el paper del treball a una situació de
subalternitat absoluta.

!

Ha estat una etapa marcada per reformes com les
retallades dels drets de ciutadania conquerits pels
treballadors / es en la lluita per la democràcia, que
perjudiquen els seus interessos i augmenten les
desigualtat, i amb successives contrareformes laborals
que han generat encara més atur, i atacs a la seguretat
laboral dels treballadors / es del nostre país, gestionada
per unes Mútues amb cada vegada més competències,
difícilment justificables, en detriment de les funcions i
competències del sistema públic de salut, al qual
haurien d’estar integrant–se en matèria de serveis
sanitaris; mentre en canvi deixen de liderar les
actuacions preventives i descuiden cada vegada més
l’atenció a les contingències professionals.

!

Per tant un paper subaltern i depenent dels països
centrals de la UE, agreujat per l'acceptació de la
destrucció de la indústria pesada existent en el procés
d'adhesió a la UE, la destrucció constant de teixit
industrial, en les crisis dels 70, 80 i 90, en una primera
fase per la seva venda a multinacionals estrangeres que,
una vegada aconseguit el monopoli al mercat, va anar
tancant les indústries implantades en els països de la
perifèria econòmica europea; juntament amb la
privatització dels sectors estratègics de la nostra
economia, convertits avui en empreses multinacionals
dedicades a la inversió i agressió a altres pobles
especialment d'Amèrica Llatina.

!

Polítiques de retallades desenvolupades sobre la base
d’un model bipartidista (amb la col.laboració de PNB i
CiU) d’alternança al Govern per a que res canviï; un
model complementat amb la concertació social, que
conformen la base sobre la que es planteja l’intent de fer
veure que desapareix el conflicte social, la lluita de
classes i l’escasa diferenciació entre dreta i esquerra, i
que constitueix una vulneració de la democràcia.

!

El fracàs de la teoria que plantejava que l'economia
espanyola i catalana podien ocupar un lloc intermedi en
la divisió internacional del treball, centrant-nos en el
disseny i l'economia del coneixement, i l'aportació de
qualitat als processos productius, no té en compte que
no es pot desvincular la recerca i desenvolupament de
productes del procés de fabricació dels mateixos, i que
per tant sense una base productiva sòlida, difícilment es
podran desenvolupar sectors capdavanters en la
recerca, en la creativitat, que no estiguin vinculats amb
un teixit productiu local assentat i diversificat.

!

Després de les mesures de maig del 2010 del govern
anterior: retallades funcionaris, congelació de pensions,
reforma laboral, etc. i l’error d’aplicar-les en la part que li
tocava el govern de Catalunya, el decebedor acord de
pensions, la modificació de l’art. 135 de la constitució
per PSOE i PP i l’abstenció de Convergència l’agost del
2011, l’any 2012 es dóna la contrareforma laboral més
agressiva de la història de la legislació laboral espanyola,
que suposa a la pràctica la progressiva desaparició del
dret del treball al nostre país.

!

Una evidència d'això és l'èxode de milers de joves, de
les generacions millor preparades d'aquest país que ha
de sortir del país per la falta de teixit productiu propi o
l'endèmic dèficit de la balança de pagaments, a causa
de la dependència de l'economia espanyola, que només
els ingressos procedents del turisme contribueixen a
equilibrar parcialment.

!

Una reforma que afecta totes les fases de la relació
laboral, l’entrada amb reformes a la contractació, la
permanència intervenint en la fixació de les condicions
de treball i la seva modificació substancial a discreció de
l’empresa (jornada, però especialment salaris que
pateixen baixades continuades des de la seva entrada
en vigor), de la flexibilitat interna i de la negociació
col·lectiva, contribuint a la individualització de les
relacions laborals, i sobretot centrada en els elements de
sortida i especialment en les facilitats i l’abaratiment del
cost de l’acomiadament.

El creixement de l’ocupació a Espanya ha estat lligat al
procés d’especulació immobiliària, i per tant molt
vinculat al creixement de la construcció i als serveis a les
persones que tímidament s’havien començat a
desenvolupar amb la llei d’autonomia personal
(dependència). Per tant, serà difícil recuperar els nivells
d’ocupació previs, sense utilitzar mecanismes de
repartiment del treball (reduint la jornada laboral sense
reducció del salari) i de reforç dels sistemes públics de
protecció social: mitjançant la defensa del sistema
públic de Seguretat Social i la reivindicació de la Renda
Garantida de Ciutadania.

!

Això unit a la reforma de la negociació col·lectiva, que
posa en perill els marcs de cohesió sectorial de milions
de treballadors/es, desregula les relacions laborals i
posa en qüestió la capacitat organitzativa dels
treballadors/es i les seves organitzacions de classe.

27

!

banca i el capital financer. Les retallades socials, la
privatització dels serveis públics, són requisits
necessaris per a l’obertura de nous mercats per al sector
privat, per a augmentar els beneficis especulatius del
capital, però també per al sanejament d’alguns sectors
empresarials amb diners públics, socialitzant les pèrdues
i transformant-les en deute públic que continuï
incrementant els guanys de la banca privada, via rescat
de l’economia espanyola.

Les reformes efectuades suprimeixen també la garantia
d’uns ingressos suficients una vegada finalitzada la vida
laboral, mitjançant l’atac a un sistema públic de
pensions que considerem necessari per a garantir la
cohesió social al nostre país, front al privat com a
element d’involució social i destrucció de les condicions
de vida de la majoria de la població, pròpies de
l’economia especulativa en què estem instal·lats.

!

!

Cal insistir en la necessitat de reforçar l’estructura
d’ingressos del sistema de pensions per tal de garantir la
seva viabilitat i fortalesa. Un sistema públic de pensions
sanejat requereix de mecanismes tributaris de correcció
de desequilibris del sistema, que superin una de les
polítiques fiscals més regressives d’Europa.

Les dones en són doblement perjudicades: d’una banda
el retall en la despesa social incrementa el treball
reproductiu i, de l’altra, la reforma laboral aprofundeix en
la precarietat en l’ocupació en què ja es troben,
perpetuant així la divisió sexual del treball.

!

!

Les dones, que són la majoria de la població, són les
grans afectades per les decisions que adopten els
Governs per a la reducció del dèficit fiscal, que afecten
en primera línia la despesa social, cosa que significa que
són majoritàriament les dones les que realitzaran el
treball de cura i atenció a les persones dependents,
realitzant dobles o triples jornades, compensant així la
històrica insuficiència, ara incrementada, dels serveis
que conformen el dèbil model d’Estat del benestar en el
nostre país: sanitat, educació, serveis socials, serveis a
la dependència...

La política econòmica està actuant gairebé
exclusivament pel costat de l'oferta considerant, a més,
que la única alternativa per reduir el dèficit públic és la
retallada de la despesa. Es retallen salaris, prestacions
socials, serveis públics i inversió productiva, deprimint la
demanda i afectant negativament a la qualitat de vida de
la ciutadania, que a Catalunya es troba en risc d'exclusió
social en una taxa del 21%.

!

Existeixen recursos per finançar altres polítiques. La
bretxa en pressió fiscal amb la mitjana de la UE és de 7
punts percentuals en relació amb el PIB i el frau fiscal al
nostre país és desmesurat (de 90.000.000 € segons
dades dels inspectors d’hisenda). També existeixen
recursos en l'àmbit comunitari que poden mobilitzar-se
per articular una política europea de creació d'ocupació i
d'estímul de l'economia real. I cal considerar, a més,
l'impacte positiu dels retorns sobre els recursos
tributaris i sobre els ingressos de la Seguretat Social de
qualsevol política activa de creació d’ocupació.

I el pitjor és que amb aquestes polítiques s’aposta pels
interessos d’una ínfima minoria i no per resoldre, ans el
contrari, problemes fonamentals de la nostra societat,
com la generació d’activitat econòmica, la creació
d’ocupació o assegurar la cohesió social, condemnant a
amplíssims sectors de la població a un imparable procés
de pauperització... Una cohesió social difícilment
imaginable amb unes xifres d’atur insostenibles tant a
Catalunya com a Espanya, i un atur del 57,6% entre la
gent jove, i amb la renúncia de l’Estat al seu paper de
garant de la igualtat entre els ciutadans/es.

!

Hem assistit al final de l'època de la concertació i el
diàleg social, a l‘acabament del pacte social europeu,
resultat de la II Guerra Mundial, al final del consens
constitucional espanyol. Però la fallida del pacte social
no s'entén si no es parteix de l'actual fortalesa de les
classes dominants, amb un objectiu principal:
recompondre i incrementar la seva taxa de guany.

!

1.3.3- L’emigració i l’ immigració
En una economia globalitzada l'emigració és una eina
més de dominació econòmica, política i vital.

!

Les polítiques econòmiques actuals dibuixen un
escenari de sortida de la crisi encara més favorable als
interessos dels poderosos, amb menys i pitjors
regulacions laborals, amb una transferència de serveis
públics essencials a mans privades i amb menys drets i
llibertats civils com es veu en els anuncis de les
polítiques desenvolupades pels diversos departaments
ministerials (noves retallades en dependència,
avortament, noves reformes a la justícia, etc.) que
mostren nítidament el caràcter ideològic de les reformes,
per tant del govern.

Es dóna així una nova forma de dominació imperialista:
la dels països europeus que, com Alemanya o l’estat
espanyol durant el cicle de creixement, s'apropien d'una
de les principals riqueses d'un país: la inversió pública
en formació de la seva població, a la qual s'explota i
precaritza aprofitant-se de la generació millor preparada
de la nostra història, mentre simultàniament, amb les
seves exigències d'austeritat econòmica i retallades en
els serveis públics (particularment en educació)
impedeixen el seu reemplaçament per una nova
generació amb un nivell de formació equivalent.

La reducció de l’Estat Social a la seva mínima expressió
és un dels objectius d’aquesta crisi tramada per la gran

Durant les dues últimes dècades l'estat espanyol ha
estat receptor net de més 6 milions d'éssers humans
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que buscaven per a ells i les seves famílies un futur que
no tenien a l'abast als seus països d'origen, acceptant
unes condicions de vida i de treball que els treballadors/
es espanyols i catalans no estàvem llavors disposats a
acceptar.

nostre país, siguin assalariades o autònomes, petites
comerciants i empresàries, etc... i s’expressa en la
destrucció del teixit industrial, l’augment vertiginós de la
pobresa, la malnutrició infantil, l’estafa de les preferents,
les dificultats de la joventut per a desenvolupar un
projecte vital autònom, l’enduriment en l’accés de les
capes populars a la formació universitària i l’expulsió del
país de milers de joves per la falta d’ocupació, o el
desallotjament de milers de famílies dels seus
habitatges, en són només alguns exemples.

!

La situació de crisi econòmica per la qual travessen les
economies catalana i espanyola ha invertit els fluxos
migratoris al nostre país: milions d'aquests immigrants,
que han estat especialment colpejats per la destrucció
d'ocupació i els desnonaments, en definitiva per la
precarització extrema de vida i treball, estan tornant als
seus països d'origen, en molts casos (especialment a
Sud-Amèrica) amb economies que travessen per cicles
alcistes i de creixement.

!

El resultat és un procés d’increment de les desigualtats,
especialment d’aquells que s’han anat incorporant al
mercat de treball, i que els darrers anys del cicle de
creixement havien estat fonamentalment joves,
immigrants i dones, essent aquests els que concentren
les més altres taxes de precarietat; però també d’altres
sectors i classes socials que estan sent colpejades per
les mesures d’austeritat consagrades amb la reforma
antidemocràtica de la Constitució (PSOE-PP), situació
agreujada amb les dures condicions del “rescat” imposat
per la Troika, en el marc d’una profunda deslegitimació
d’un sistema polític basat en el bipartidisme i la
monarquia, corcat per la corrupció i doblegat pel poder
econòmic.

!

Mentrestant, milers de joves catalans i espanyols es
veuen expulsats del seu propi país per l'absència de
treball, emigrant, principalment a països de Centre i
Nord d'Europa, per ser novament víctimes d'explotació i
precarietat social, econòmica i laboral.

!

Un fenomen al que no és aliena la divisió internacional
del treball i, com a conseqüència d'això, la debilitat del
nostre model productiu.

!!
!

!

En un context polític a Europa, al Regne d’Espanya i a
Catalunya de predomini absolut de la dreta, podríem dir
que el capital econòmic ha tancat el cercle en el terreny
econòmic, cultural, institucional, però també en el polític.
Ha trobat en el poder polític el còmplice necessari que
ha instaurat les polítiques econòmiques d'austeritat amb
gravíssimes conseqüències en la vida de milions de
persones.

1.3.4- La cohesió social. La precarietat i les
desigualtats
L’efecte de la reforma laboral sobre els salaris està
suposant, des del punt de vista dels increments,
congelació salarial al millor dels casos, quan no ha
arrasat amb les clàusules de revisió (l’extensió de les
quals va ser una gran conquesta); i el canvi de
paràmetres i criteris en el debat salarial als convenis,
deixant d’utilitzar – se com a referència l’ IPC, els
increments de productivitat o guanys empresarials,
substituïts pel PIB. El salari mig per hora, segons l’INE,
es va reduir un 4% al 4t. Trimestre de 2.012; El 19,9% a
l’Administració Pública, un 11,8% a la Sanitat i els
Serveis Socials, i un 4,6% en Educació. La reducció de
l’increment salarial pactat es va iniciar al 2009, però
presenta un descens més acusat aquests dos últims
anys. Els acords d’inaplicació de convenis estan tenint
un augment cada vegada més gran.

!!
!!
!!

!

La precarietat, entesa en tota la seva dimensió, és a dir,
no només laboral, sinó en les condicions de vida de
sectors cada vegada més grans de la població, ha estat
la tònica d’aquests anys.
Una precarietat que té la seva màxima expressió amb la
por i la submissió que pateixen milions de persones a
casa nostra i que, davant de la despolitització i
desideologització d’amples capes de la societat, no es
veuen amb cor d’acarar la situació de desocupació,
marginació i pèrdua de drets i llibertats.
Tot i així, les conseqüències de l’ofensiva neoliberal són
devastadores per a milions de persones treballadores al
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2- Declivi de la superpotència,
multipolaritat, mobilització social:
evolució de l’escenari internacional
de la lluita de classes

Assistim a un progressiu declivi del paper mundial
d’EUA, que manté el seu paper mundial gràcies al seu
exèrcit i a disposar del dòlar com a moneda mundial,
amb la dificultat que ja no juga el paper estabilitzador de
l’economia mundial que va jugar primer com a
exportador i després com a receptor de l’excedent
mundial de capital.

!

!

El quadre internacional està marcat per la crisi. Tot i que
té diversos components (ambiental, alimentari,
energètic,...), el més rellevant i que marca els altres és
l'econòmic. Observada en conjunt, es tracta d'una crisi
clàssica d'acumulació, tot i que amb característiques
pròpies, semblant a la viscuda en els anys 1930 i 1970.

A pesar de tot (i per defecte) EUA i el projecte de
globalització neoliberal i les seves institucions (OMC,
FMI, BM) continuen essent instruments de govern
econòmic mundial, mentre que les NN.UU. cada cop
estan més allunyades de la nova realitat mundial.

!

!
!

El declivi de la superpotència condueix a la revitalització
del paper imperialista més o menys autònom o
subordinat d’altres països, així com a l’articulació de
projectes regionals. En aquest sentit, és important la
consolidació del paper dels BRICS i la consolidació de
l’extrem orient com un pol econòmic central per
l’economia mundial. Cal estar atents a l’estratègia global
de Xina per assegurar-se recursos, matèries primeres i
garantir seguretat alimentària per poder alimentar la seva
economia.

Considerada globalment i en perspectiva històrica, una
crisi d'aquesta naturalesa pot ser superada:
a través d'un aprofundiment del model vigent, amb els
costos socials i humans que tingui, el que provocarà,
amb tota seguretat, una crisi encara més profunda més
endavant,
a través d’un canvi de model, encara que es mantingui el
mode de producció capitalista (tant el neoliberalisme
com la fase anterior, van ser igualment capitalistes).
a través d'un canvi més profund, de mode de producció.

!

!

Destaquen els processos polítics d’Amèrica Llatina com
a experiències fecundes d’alternativa al neoliberalisme a
nivell regional fruit de processos populars d’amplis
sectors populars.

Les necessitats de l’oligarquia financera, que és la
fracció dominant en parts molt extenses del planeta,
marquen l’agenda, per recomposar i trobar solucions a
la crisi que li permetin mantenir la taxa de guanys i
l’hegemonia en l’àmbit polític, cultural i social,
aprofundint en l’ofensiva contra aquelles barreres que
dificulten la seva recomposició (legislatives, polítiques) i
en la tendència d’imposar per mitjà de la coacció, la
força i la guerra els seus objectius.

D’altra banda veiem un interès renovat de l’imperialisme
per Àfrica. Nord d’Àfrica, Pròxim Orient, Orient Mitjà,
Europa Central i Caucas com a espais centrals de
conflicte pels recursos energètics, amb la incidència de
l’element de les revoltes populars als països àrabs.

!!
!

!

A la vegada la crisi ha accelerat dos processos
interrelacionats. D’una banda, la tendència, cada cop
més irreversible cap a la multipolaritat. Es consoliden
espais de coordinació regional a diferents regions del
món: a Amèrica del Sud (Unasur/Mercosur) al voltant del
Brasil i altres països com la Xina, l’India i Sud-Àfrica,
que va configurant també un bloc regional
tot i que amb avenços més lents.
D’altra, situa les forces d’esquerra
i sectors populars al
capdavant
de
la
mobilització, arreu del
món, per enfrontar les
conseqüències de les
p o l í t i q u e s
imposades
generant un
c o n t e x t
d’agudització
de la lluita de
classes a nivell
internacional

2.1- La lluita per la pau
La situació mundial avui està marcada per la crisi del
capitalisme, per l'ofensiva militar, encoberta,
antidemocràtica i agressiva Nord-americana al costat
dels seus aliats a l'OTAN (bloc político-militar de
l'imperialisme), i per la resistència i lluita
dels treballadors i els pobles que
defensen la seva independència i
sobirania nacional, amb
processos complexos de
realineament de forces a
nivell mundial.

!
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Un imperialisme en
franc retrocés per
la
pèrdua
d'hegemonia
que pretén
mantenir-la
promovent
l'expansió de la

seva xarxa mundial de bases militars, estenent les seves
zones d'influència i accions d'ingerència agressió i
ocupació, aprofundint d'aquesta manera el seu paper
com el braç armat de els grans monopolis
transnacionals.

la construcció d'un futur de pau, progrés i justícia social,
on cada poble pugui decidir lliurement el seu propi futur.

L'OTAN des que va ser creada, a estat un element clau
en la seva estratègia de dominació i explotació i és
responsable de la cursa armamentística sense fi, i els
EUA i els seus aliats de la Unió Europea són
responsables de més de dos terços de la despesa militar
del planeta.

!

!

!

La lluita per la pau va indefectiblement unida a la
recuperació d'un gran moviment antiimperialista en el
sentit que defensen organitzacions internacionals com el
Consell Mundial per la Pau.

!

El marc adequat per adoptar mesures per la Pau no és el
G8, ni el G-20, sinó l'ONU. Defensem unes Nacions
Unides refundades en el sentit de deixar de ser caixa de
ressonància de les Grans Potències amb un tractament
desigual a l'hora d'intervenir en el món. Mantenir el dret
al veto dels membres permanents és més que una
anècdota que reflecteix bé el que no han de ser les
NN.UU.

Els EUA i els seus aliats de l'OTAN són responsables de
nombrosos crims i d'agressions amb el pretext de la
"intervenció humanitària" -com a Iugoslàvia, Afganistan,
l'Iraq o Líbia - i ingerències -com les dutes a terme
contra Síria- o amenaces -com les dirigides contra l'Iran.
Són responsables de la creixent militarització de les
relacions internacionals i de la promoció d'una escalada
de la tensió i guerra contra la sobirania dels pobles i la
independència dels Estats, sigui a l'Orient Mitjà, Àfrica,
l'Extrem Orient o a Amèrica Llatina.

!!
!

2.2- Internacionalisme

El nou internacionalisme del segle XXI en la perspectiva
socialista només pot avançar amb el coneixement dels
problemes reals que afecten la humanitat i amb la
coordinació d'esforços per a la convergència i unitat de
les accions i propostes per al canvi.

!

Per tant en aquests moments és més necessari que mai
passar a l'ofensiva denunciant a un imperialisme que
pretén imposar una doble vara de mesurar en les
relacions internacionals, un imperialisme que utilitza una
pretesa lluita contra el terrorisme internacional per
imposar el seu domini amb l'excusa dels drets humans i
la democràcia, per agredir els països que no se
sotmeten als dictats del FMI i l'oligarquia financera
internacional.

!

Després de la desaparició del la Unió Soviètica, s'han
reforçat les formes institucionals globals de dominació
dels poders oligàrquics. Les articulacions dels centres
de poder del primer món capitalista a través de reunions
d e l s s e u s re p re s e n t a n t s g o v e r n a m e n t a l s , l e s
inter nacionals liberals, demòcrates de centre,
socialdemòcrates, la Unió Europea, l'FMI, el Banc
Mundial, l'OMC, l'expansió de l'OTAN, la dominació
mediàtica i moltes altres formes, contrasta amb l'encara
escassa articulació de les forces populars i
anticapitalistes.

!

Exigint la dissolució de l'OTAN i donen suport al dret
sobirà de tots els pobles a decidir la desvinculació dels
seus països d'aquesta aliança agressiva;
Reafirmant la nostra oposició a l'expansió de l'OTAN, la
militarització de la Unió Europea i les seves polítiques
militaristes i intervencionistes;
Exigint el final de la carrera armamentística, del
desplegament del nou "sistema antimíssils" dels EUA i
l'OTAN a Europa, el desarmament nuclear, la completa
destrucció de les armes de destrucció massiva, la fi de
les bases militars estrangeres, així com dels drons,
màquines robòtiques de matar que no discriminen i
dirigides a distància.
Exigint la retirada immediata de totes les tropes
desplegades per l'OTAN als països sota agressió
imperialista i el cessament de les ingerències i el suport
de la UE i els EUA al govern colpista d'Ucraïna sustentat
per moviments nazi- feixistes.
Adequar unes Forces Armades segons la situació
socioeconòmica i al servei dels interessos de la majoria
social i no en funció d'interesos geoestratègics
imperialistes. Democratitzar les Forces Armades al servei
del poble.
Cridem als treballadors i als pobles de tot el món a
enfortir la lluita per la pau, contra la guerra i l'OTAN, per

!

Davant d'aquesta realitat, renunciar al internacionalisme
significa abandonar el terreny estratègic de la lluita pel
socialisme.

!

El principi de l'internacionalisme és per als comunistes
un imperatiu ideològic i polític nascut de la realitat
elemental que comporta la necessitat del suport mutu;
és un principi socialista, necessari en el sentit més
autèntic de la paraula

!

La solidaritat internacionalista és per al PCC, un propòsit
que dóna contingut a la lluita i es construeix com un dels
sentits d'aquesta lluita, sobretot pel seu caràcter de
condició imprescindible per a l'èxit.
De fet, avui resulta molt difícil quan no impossible
aconseguir objectius bàsics d'alliberament, com la
recuperació de les riqueses en mans de les
transnacionals, o condicions elementals per al
desenvolupament, sense avançar en la cooperació i
integració regional cada vegada més plena, en el
multilateralisme i en altres formes de cooperació
internacional i integració regional.
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!

defensa de la seva dignitat. Els actuals canvis polítics i
processos d'emancipació que s'estan desenvolupant al
continent llatinoamericà s'han produït en gran part per la
pervivència i la resistència de la Revolució cubana.
Per això la solidaritat dels i les comunistes del PCC amb
la revolució Cubana és estratègica. La lluita contra el
bloqueig polític econòmic, comercial, financer i cultural
dels Estats Units a Cuba, per l'alliberament dels tres
cubans presos en presons nord-americanes, contra les
ingerències i agressions encobertes i per la restitució a
sobirania cubana de la il·legal base militar de
Guantánamo, són part prioritària de l'activitat solidària i
internacionalista dels i les comunistes del PCC.

En la lògica d'una estratègia revolucionària, les posicions
d'esquerra anirien contra natura si no fossin cada
vegada més internacionalistes. Això implica comprendre
on són els enemics veritables dels pobles i projectar la
seva estratègia de coneixement de la realitat i d'activitat
sociopolítica transformadora.
L'internacionalisme, és a dir la consciència que les lluites
dels pobles estan lligades entre si i tenen objectius
comuns, i la solidaritat internacional, és a dir, l'actitud de
recolzar els combats que lliuren altres pobles, formen
part de les tradicions de lluita del moviment comunista
internacional.

!

!

L'internacionalisme és una escola per a les noves
generacions de militants, on s'aprèn que cada victòria
aconseguida al món ens apropa a la meta comuna de
l'alliberament, que cada repressió pot ser atenuada o
detinguda per la protesta internacional i que de cada
derrota s’ha d'aprendre i no només lamentar-se.

La Solidaritat amb la Revolució Bolivariana i el suport al
procés de Pau a Colòmbia entre El Govern i les FARC
són dues tasques prioritàries del Partit avui en dia, així
com exigir la no ingerència i el cessament de les
agressions als països de l'ALBA, Veneçuela, Cuba,
Equador, Bolívia, Nicaragua i resta de països d'Amèrica
Llatina. Aixímateix, assumim entre aquestes el
recolzament a la insurgència indígena i la resistència dels
moviments populars, reprimits brutalment per l’oligarquia
mexicana amb l’excusa del narcotràfic en complicitat
amb els EUA.

!
!!
!

Internacionalisme i Solidaritat són principis bàsics de
l'ideari dels i les comunistes catalans del PCC

!

2.3- Solidaritat

!

Amb l'aveç de l'esquerra i les seves alternatives,
Llatinoamèrica és motiu d'esperança per a la humanitat,
amb iniciatives com l'ALBA o la CELAC que demostren
que la solidaritat dels pobles pot frenar l'imperialisme. La
consolidació de la Revolució Bolivariana a Veneçuela és
de fonamental importància pel destí
dels pobles
d'Amèrica Llatina.

!

Les experiències llatinoamericanes són també
reveladores (i inspiradores) des del punt de vista de la
pluralitat d’actors i l’amplitud dels fronts i moviments
que coprotagonitzen la transformació social enfront del
neoliberalisme i el capitalisme financer en perspectiva
socialista.

El Partit, participa i impulsa moviments de solidaritat,
respectant la necessària autonomia d'aquests, sense
renunciar a donar la seva orientació política, primant
sempre les necessitats i directrius de les contraparts,
fomentant els continguts d'acció en aquests moviments.

!

Les plataformes àmplies i horitzontals, són un marc idoni
per desenvolupar la Solidaritat Internacionalista.
Els instruments associatius de cooperació permeten la
coordinació de plans solidaris bilaterals, amb
c o n t r a p a r t s re v o l u c i o n à r i e s , o n d e s e n v o l u p a r
l'internacionalisme.

!

El procés d'emancipació política i econòmica dels
països d'Amèrica Llatina i Àsia és un factor positiu, un
moment important en la història dels pobles contra
l'imperialisme, però també una gran aportació al camí
global de l'emancipació humana. Així en el marc
europeu, la lluita pel socialisme ha de ser més
internacionalista que mai, per poder assentar relacions
de cooperació de nou tipus, assentades en la igualtat i el
interès recíproc. Cal establir un pont solidari entre
Europa i Amèrica Llatina.

El PCC reafirma la
solidaritat amb els pobles que
resisteixen les ocupacions, agressions i ingerències com
el poble sahrauí i el poble palestí exigint el dret a
disposar d'estat propi i exercint el dret inalienable a
l’autodeterminació.

!

!

La lluita permanent del poble cubà per mantenir el
Socialisme, la llibertat i els evidents èxits socials, polítics
i culturals als quals ha accedit Cuba, han alimentat les
esperances d'altres pobles en "un altre món possible
més just" i els han ajudat en el camí cap a l'alliberament
i emancipació social i nacional.

!

Pobles com de Veneçuela, Bolívia, Uruguai, Brasil,
Nicaragua, Equador i altres s'uneixen al cubà en la
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Els comunistes constatem com un nou cop d'estat
disfressat de falsa democràcia el procés d'abdicació de
Joan Carles I com a rei d'Espanya en la figura de Felip
VI. El règim fa pinya amb l'únic objectiu de mantenir els
privilegis de l'oligarquia dominant i com a element
d'impossibilitar la participació democràtica real del
conjunt de la ciutadania.

3- Regne d’Espanya: Crisi del
règim de la Segona Restauració
borbònica

!

Des de 2010 hem assistit al retrocés del projecte de la
Segona Transició i el Front Democràtic i Social tal i com
el caracteritzàvem al X Congrés. Avui ja és impossible
pensar un aprofundiment democràtic del marc políticoinstitucional de la Transició.

Els i les comunistes, en aquest sentit, reafirmem el
nostre compromís per fer caure la monarquia borbònica i
amb ella els privilegis de l’oligarquia espanyola. La
nostra estratègia passa per construir fronts amplis i
unitaris, amb totes les forces polítiques, socials i
sindicals democràtiques del conjunt de l'estat espanyol.

!

!!

El govern Zapatero es compromet amb la gestió
neoliberal i austericida de la crisi en línia marcada per la
Troika per imposar polítiques d’austeritat i retallada de
drets als països del sud d’Europa. Reforma la
Constitució per donar prioritat al pagament del deute
amb l’article 135 de la Constitució. Aquesta involució
s’ha vist dramàticament aprofundida amb destrucció
dels sistemes de benestar per part dels governs de la
dreta CiU a Catalunya/ PP a Espanya.

!

La conseqüència és una pèrdua de la legitimitat de les
institucions. Dificultats de les organitzacions de
l’esquerra política i social per canalitzar la mobilització i
la protesta després de l’exitosa vaga de 27 de setembre
de 2010 i la decebedora negociació de la reforma de les
pensions i el seu nefast resultat al gener de 2011. Es
produeix una mobilització ciutadana molt potent amb
plataformes i iniciatives diverses, marees i dues vagues
generals, que té el seu punt d’inflexió el 15M, que
impugna l’estratègia de la política del mal menor, genera
un nou relat de potència que connecta amb amplis
sectors de la societat, obrint un procés de politització
social amb demandes de democràcia real: més
participació i vinculació de la democràcia a garantir
condicions materials de vida digna.

!

La corrupció institucional, les portes giratòries entre
poder econòmic i polític, incloent els grans partits, en
especial el PP, PSOE i CiU, així com la monarquia, surten
a la llum: l’ambient és de descomposició i pèrdua de
legitimitat. El 25 S es rodeja el Congrés. El mateix dia el
Parlament de Catalunya aprova una resolució a favor del
dret a decidir. Es comença a parlar de procés
constituent.

!

Es reobre el debat tancat a la Transició entre una reforma
que no alteri substancialment la constitució material i
una ruptura democràtica que canviï el caràcter oligàrquic
de l’estat, que diputi el poder econòmic al capital
monopolista i que garanteixi el dret d’autodeterminació
dels pobles. Hi ha la possibilitat d’una reforma política
de recomposició dels sectors oligàrquics dominats, així
com el perill de que agitin l’espantall de la extrema dreta
i el feixisme.

!
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dibuixa un futur amb moltes ombres per a tota una
generació.

4- Mobilització i articulació social,
Nova política i Nou Espai

!

En aquest moviment hi trobem com a mínim dues
novetats, que marcaran tot el cicle de mobilització: a) un
nou llenguatge que expressa les intuïcions populars. Un
llenguatge anti-establishment “No som mercaderia en
mans de polítics i banquers”, que expressa com el
sistema político-institucional no fa altra cosa que seguir
els dictats de l’oligarquia financera que és qui
veritablement mana “No és una crisi, és una estafa”,
“Manos arriba, esto es un atraco”... i que a més genera
una nova il·lusió: lluitar per canviar, no plantejar només
les lluites a la defensiva i sabent-les perdudes. Saber
que les lluites d’avui construeixen cap al canvi; b) una
nova eina comunicativa i organitzativa massivament
utilitzada: les xarxes socials capaces de mobilitzar,
emprades amb encert polític, en temps reduïdíssims i en
espais enormes grans quantitats de persones.
L’experiència als països àrabs i el moviment contra la
Llei Sinde mostren la potència político-organitzativa que
poden arribar a tenir i anima un grup de gent a seguir
aquesta via.

4.1- El 15M, un punt d'inflexió de la mobilització
ciutadana i el moviment democràtic

!

L’oligarquia financera internacional i els seus aliats
estatals i nacionals s’imposen a la majoria de la societat
i trenquen definitivament el paradigma de pacte de
classes a Europa (fruit de la victòria antifeixista i la
concessió davant l’amenaça del socialisme) i ens
aboquen a una derrota històrica que pot comportar la
pèrdua de les conquestes de diverses generacions del
moviment obrer i les classes populars.

!

El govern de Zapatero, amb el gir polític de maig de
2010 que va obrir les portes a les primeres reforma
laboral, de pensions, d’austeritat, etc i l’entusiasta
aplicació de les receptes d’austeritat pel govern
neoliberal de СiU, que està aprofitant per atacar i
privatitzar els serveis públics a Catalunya, ha generat un
moviment reactiu de resposta. El moviment de resposta
davant les mesures antipopulars del(s) govern(s)
derivades d’assumir l’austeritat exigida per l’oligarquia
financera internacional amb l’instrument del xantatge
amb l’especulació del deute públic (en bona mesura
generat per les transferències públiques per rescatar les
institucions financeres), ha desbordat els marcs de
l'esquerra política, la societat civil organitzada i les
organitzacions sindicals, que no acabaven d'abandonar
la tàctica del mal menor i l'assumpció que la societat no
estava disposada a la mobilització.

!

Vam caracteritzar que el paper del partit en aquest
període era el d’esdevenir un catalitzador de les lluites
contra les polítiques del neoliberalisme, ajudant a
desenvolupar una xarxa de resistències que van molt
més enllà de l’acció partidària orgànica. Globalitzar i
enllaçar les lluites parcials contra les polítiques
neoliberals és un objectiu de l’activitat partidària allà on
es desenvolupi. Enfortir la transversalitat social amb
l’objectiu de construir i reforçar la societat civil
alternativa ja que objectivament les agressives polítiques
neoliberals afecten majories socials molt amples. Dotar
la classe d'iniciatives de resistència popular per frenar
agressions concretes de les polítiques neoliberals.

!

L'expressió més clara d'aquest desbordament i la
necessitat d'una inflexió política davant el nou escenari,
és l'aparició del moviment 15-M, un moviment
democràtic interclassista (de les classes socials
antagonistes a l’oligarquia financera) va sorgir arran la
iniciativa de Democràcia Real Ja! de convocar una
manifestació simultània a 60 ciutats de l’Estat el 15 de
maig de 2011. El resultat va ser de desenes de milers de
persones a Madrid i milers a Barcelona. A Madrid, unes
poques persones van decidir acampar i van ser
desallotjades. Tot això és seguit en directe per desenes
de milers de persones a través de les xarxes socials, que
decideixen anar i acampar a la Plaza del Sol i a moltes
altres ciutats, produint un fenomen de masses que és
amplificat i seguit atentament pels mitjans de
comunicació. En el seu punt més àlgid va haver-hi més
de 600 acampades a tot el món només la primera
setmana i després es van descentralitzar en assemblees
de barris i grups d'activistes diversos. Cal destacar el
protagonisme d’una joventut amb taxes d’atur i de
precarietat altíssimes, que fa que sigui el col·lectiu
laboral més vulnerable en temps de crisi. Aquesta
realitat, sumada a la dificultat per accedir a un habitatge,
o l’augment de l’edat de jubilació fins als 67 anys,

!
!

És en aquesta línia que veiem que el 15M va ser
expressió d'un corrent de fons i un punt d'inflexió per:
a) injecció d’il·lusió i regeneració al si de les
organitzacions de les esquerres, de la classe
treballadora i de la societat civil. Possibilitat d’incorporar
noves persones, noves generacions i noves formes.
Més permeabilitat i arrelament. Impugnació de
l’estratègia del mal menor i avenç cap a una estratègia
de combativitat.
b) procés de politització accelerat de diverses
generacions. Símbol a l’imaginari col·lectiu que
reemergirà periòdicament si s’és capaç de connectar-hi.
Diferències amb altres moviments com No a la Guerra o
Moviment antiglobalització: d’intensitat i profunditat de
la seva significació, d’una banda, i de l’altra que aquest
és un moviment que es dóna no només per qüestions
ideològiques ni vitals, si no per l’afectació de les vides i
el futur dels i les participants.

!

Les agressions neoliberals continuen, l’atur augmenten,
el moviment reemergeix en formes diverses, un corrent
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de fons travessa tota la societat, les velles
organitzacions són interpel·lades i han d'actualitzar-se
davant noves formes i noves demandes socials.
Sorgeixen plataformes, marees, vagues amb contingut
ciutadà i altres formes de mobilització. Emergeix la
qüestió de l'expressió política d'aquest nou impuls
polític democràtic des de la mobilització contra la gestió
neoliberal de la crisi.

Pensem que calen processos Constituents a Europa,
Espanya i Catalunya i els comunistes hem d'actuar en
cada un d'aquestos ja que no funcionen de forma aïllada
i es retroalimenten en positiu i en negatiu.

!

A Espanya pot construir-se una perspectiva de
recomposició de la primera transició o segona
restauració borbònica sota un nou lideratge del model
bipartidista (no com a 2 partits, sinó com a sistema
polític que ha integrat PP, PSOE, PNV, CiU, Casa Real i
d'altres poders fàctics amb els sectors de l'oligarquia
espanyola) per desenvolupar nous pactes d'Estat contra
la crisi, que reproduirien el model de dominació social i
nacional no democràtica. Rebutgem i combatrem
aquesta fórmula.

!
!

4.2- Nova política i Nou Espai
La mobilització social ha posat sobre la taula la
necessitat de d’aprofundiment democràtic a tots els
àmbits de la vida. Això connecta amb la concepció des
socialisme com a democràcia política, econòmica, social
i cultural que vam definir al VIII Congrés. És necessari
articular les noves expectatives d’una Nova Política que
tingui en compte les noves expressions de la politització
de la lluita social i aporti perspectiva política.

!

A Catalunya pot construir-se la variant catalana dels
pactes a nivell d'Estat reeditant una nova versió de l'oasi
català, un sistema polític que aïlla la lluita de classes per
fer preeminent l'hegemonia de la burgesia catalana en el
procés de construcció nacional. També rebutgem i
combatem aquesta fórmula.

!

En aquest sentit és necessària una nova força catalana
amb noves formes de fer política, que entengui que avui
el protagonisme de la política està en la societat civil i
l’activitat humana i així s’expressi a la societat política
per tal d’anar a un nou consens entre societat política i
societat civil. Que superi les estructures existents amb
voluntat organitzadora, vertebradora, dinamitzadora i
amb transversalitat.
De forma clara estem davant la contradicció dels
manteniment de les polítiques causants de la crisi i la
necessitat d'un canvi de correlació de forces per poder
introduir en l'agenda perspectives que afavoreixin a la
classe treballadora i sectors populars.

!

Cal a Catalunya avançar en el Nou Espai que introdueixi
un programa de ruptura democràtica que impedeixi una
recomposició de la burgesia catalana amb l'oligarquia
espanyola, trencant la cadena de domini a Catalunya en
funció de les seves circumstàncies socials i nacionals.

!

Aquest Nou Espai, que vol ser expressió de la Nova
Política entesa com a contrapoder popular, obliga a
actualitzar en el temps polític que vivim l’estratègia del
PCC sobre el Front d’Esquerres i el Front Democràtic,
complementades en funció de diversos paràmetres: la
irrupció d’una nova política nascuda de les
mobilitzacions i de l’escenari de fi de règim, nous
elements de relació entre les esquerres, l’aparició de
nous actors polítics, i el decliu d’altres actors que han
estat majoritaris durant aquests últims 30 anys, i que
eren part de l’esquema sistèmic del règim polític de la
Transició que volem superar.

!

El PCC apostem de forma clara per la mobilització social
com la primera eina per enfocar l’alternativa a la crisi i a
les polítiques que l’han generada, ja en diverses
reunions del CC hem destacat que el calendari polític
s’ha de posar al servei de la mobilització i conjuntament
amb ella de forma inseparable construir l’alternativa
política i social a les polítiques neoliberals.

!

!

El Nou Espai, no només en l’esfera institucional, vol
servir de punt de trobada pel conjunt de forces i
moviments que reclamen un canvi social, polític, cultural,
i institucional en un sentit constituent i de ruptura
democràtica, i en tot cas, aspira a tenir en el seu si al
màxim d’expressions de les esquerres, que son plurals,
a la vegada que ha de ser conscient que potser no totes
les expressions de les esquerres ni dels moviments
socials poden compartir al complet la seva visió
estratègica, i que per això, algunes en poden quedar
fora, per exemple, en la vessant electoral, sense que
això sigui obstacle per poder establir, en l’àmbit social,
polític o institucional acords o pactes puntuals per
derrotar l’oligarquia financera i els seus representants;
per tant, el Front d’Esquerres continua sent una ideaforça vigent que incorpora i complementa al Nou Espai i
altres actors, que segueix abastant més esferes que
l’electoral/institucional, i que en aquesta reflexió

El domini econòmic/financer i polític/institucional de
l'oligarquia financera és inqüestionable, a pesar d'un
llarg cicle de mobilitzacions socials, vagues generals,
15-M i democràcia, lluites per drets socials com salut,
educació, habitatge, etc. Cal fer esment al moviment
entorn al 22M, que suposa un salt en l’articulació i
protagonisme de les forces de classe en el moviment
democràtic per un procés constituent.
La construcció d'una nova majoria social i política que
col·loqui les polítiques neoliberals a la defensiva es
imprescindible, tenim un escenari d'esclat de la cohesió
social i la mobilització social per si sola no pot de cap
manera esdevenir alternativa política i organitzadora
d'una alternativa global que porti la ruptura democràtica
i l'obertura de processos constituents.

!
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4.3- Moviment popular

adaptada a les condicions del moment, actualitza i dona
nous horitzons als principis de recomposició i
eixamplament de l’esquerra transformadora que el PCC
ha defensat, tant en el si d’EUiA des de la seva creació,
com en el desenvolupament de la coalició ICV-EUiA, i en
la transició actual cap a un Nou Espai.

!

Els canvis de naturalesa dels projectes de les
mediacions polítiques de les burgesies nacionals, que en
la pràctica s’han alineat amb les oligarquies per retallar
drets i llibertats i per dinamitar i canviar les regles de joc
del pacte social en un sentit regressiu, fa que s’hagi de
revisar el concepte de Front Democràtic. Ja no podem
parlar de drets democràtics en sentit formal sense lligarlos amb les agressions que les dretes fan sobre la part
material dels nostres drets: la feina, la salut pública,
l’educació pública, els bens públics, entre altres. En
aquesta fase històrica, és possible arribar a acords o
pactes de caràcter puntual amb les burgesies per
defensar qüestions com l’immersió lingüística, l’exercici
del dret a decidir, o aïllar institucionalment la dreta
extrema, entre altres, però és impracticable amb
aquelles l’establiment de fronts conjunts per defensar la
democràcia, si entenem democràcia en un sentit més
ampli, com el moviment pel protagonisme de les
majories en la vida política, social, econòmica i cultural,
protagonisme que implica assegurar unes bases
materials que facin possible una vida digna, la llibertat
en el sentit originari republicà.

!

Un moviment popular és aquell conjunt de persones
heterogeni i interclassista que s’agrupen amb uns
objectius comuns de caràcter sociopolític i a partir
d’aquests fan un treball de llarg recorregut per assolir-los
en el seu àmbit quotidià d’acció en el territori. És un
moviment unitari.
Cal seguir treballant en tots els àmbits perquè segueixen
sent peces importants en la lluita per vertebrar el teixit
social i donar resposta a les agressions del sistema.

!

En el context actual estan sorgint moviments populars
arreu del territori català de diferent tipus, essent aquests
un dels fenòmens polítics i socials més importants del
moment des de la transició, és urgent i primordial
l’anàlisi tàctic d’aquests elements per reajustar la nostra
organització.

!

No tots aquests moviments socials representen els
interessos polítics i socials de la classe treballadora i
alguns d’ells són reflex d’interessos corporatius. Hi ha
una atomització de plataformes, marees, amb defenses
sectorials que per manca de coordinació i d’objectius
comuns no ajuda a fer front a les actuals politiques de
retallades tant politiques, socials i econòmiques.

!!
!

!
!

4.3.1-Les contradiccions del neoliberalisme

A Catalunya els comunistes hem de posar l'accent en
dos processos polítics que seran determinants:

Han comportat greus conseqüències socials, polítiques i
econòmiques que hem d’analitzar per convertir-les en
punts forts de la nostra estratègia cap a la societat
socialista i el comunisme.

1. El nou horitzó social i nacional van plegats. S'ha de
concretar la consulta popular que ha de decidir el nou
estatus polític de Catalunya. Nosaltres tenim que
concretar tàcticament com refermarem la nostra aposta
per un encaix federal i plurinacional amb d'altres pobles.
Aquest nou encaix ha de ser decidit de forma lliure i
sobirana i ha de ser gestionat en un nou marc de ruptura
democràtica, la consulta ens ha de servir com a poble
per obrir aquest nou estadi que esdevindrà dins l'Estat
com un catalitzador de nou procés constituent a
Catalunya i Espanya.
2. Calen Nous instruments polítics a Catalunya i
Espanya que impulsin aquestes energies social i
polítiques de canvi. No esperem un acord per dalt de
partits per crear el Nou Espai, cal una acció decidida des
de baix, poble a poble, barri a barri i sector a sector. Cal
obrir les parets que encara fan gestionar la suma de
l'esquerra social i política amb massa apriorismes i
càlculs egoistes.

!

Els i les treballadores autònomes semblava que tendien
a desaparèixer a mesura que la concentració de capital,
la industrialització de l’agricultura i la transformació del
comerç provocaven canvis a l’estructura empresarial i
social. Malgrat això, últimament están proliferant de nou
els i les autònomes (molts d’ells i elles són en realitat
falsos autònoms) en sectors cada cop més precaritzats
com el de les telecomunicacions, l’elèctric, el
manteniment d’instalacions,… També, en els darrers
anys, molts treballadors i treballadores han optat per una
autoocupació precaritzada com a via de sortida davant
la manca de feina per compte aliè.

!

La immensa majoria de la població és avui assalariada,
però al final, més que una societat amb sectors molt
definits, el que ha caracteritzat la nostra estructura social
és una gran diversificació de condicions laborals i
d’ingressos, una estratificació on el seu element
dominant és la posició laboral de cada qual mitigada o
reforçada per la seva posició familiar.

!

L'Esquerra Social i Política ha d'apostar per un projecte
a l'alçada del repte/país i no simplement per
l'eixamplament, legítim, de projectes més limitats que
per si sols no poden esdevenir majoritaris social i
políticament.

!!
!!

!!
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4.3.2- Resposta social

★ No a la precarització. Distribució de la riquesa
El desequilibri econòmic estructural espanyol i les
polítiques del govern sota les contradiccions neoliberals
estan conduint a un futur catastròfic a la gran majoria de
la població: atur, pobresa, esclavitud, malalties mentals,
etc.; mentre que una minoria concentra el poder
econòmic i polític. La lluita per la supervivència s’ha
convertit en una urgència. Reformes fiscals són
necessàries però sobre tot és imprescindible repartir els
beneficis econòmics que resulten de la cooperació
social, sigui en forma directa (salaris), sigui de forma
indirecta (accés universal a transport, salut, habitatge o
educació,...).

!

Són cada vegada més els àmbits de la vida social que
s’estan polititzant a mesura que es veuen acorralats per
la crisi. Els partits de l’esquerra, els sindicats, les
associacions de veïns i veïnes, etc, són percebudes, per
una part dels sectors socials, com a peces d’aquest
sistema institucional en crisis i, per tant, refusats.

!

Si bé podem afirmar que de sempre, els i les
comunistes, hem tingut la consciència de que la política
no era l'acció dels polítics a les institucions, mai com ara
s'havia observat tan clarament la pèrdua de la
hegemonia de l'acció política dels partits polítics en
favor a una societat civil en un dels moments històrics
de repolitització i mobilització més alts dels darrers 40
anys. Reflectit en aquell lema i guia d'actuació dels i les
comunistes de Catalunya que deia “un peu al carrer i un
altre a la institució”.

!

Una Renda Garantida permetria acabar amb la
supeditació al neoliberalisme de la vida i del treball de
cooperació social. Hem d’exigir, als nostres territoris, la
garantia de la nostra existència i hem de buscar formes
alternatives al model laboral individualitzat, lluitant per
recuperar el mitjans de producció quan una empresa és
descapitalitzada o deslocalitzada i creant espai
cooperatius de creació de mitjans de producció.

!

Cal abocar-se de forma decidida i amb noves formes i
propostes a reforçar la societat civil catalana, rellançar-la
com a àmbit democràtic, progressista, alternatiu,
organitzat, popular i lliurepensador. Moltes campanyes
populars per frenar les mesures de dretes en àmbits
econòmics, polítics, socials i culturals seran necessàries
i això sí pot transformar des de baix consciències i
ajudar a polititzar la societat civil. Hem de participar
políticament d’aquests moviments posant-nos a la seva
alçada en el seu treball de base i fent que aquests siguin
una acció natural de les nostres cèl·lules.

!

Aixímateix, entenem que la garantia d’una vida digna i
lliure passa per la instauració d’una ingrés universal i
incondicionat, la renda bàsica de ciutadania, que ha
d’anar acompanyanda d’un paquet de mesures com el
control
públic dels sector estratégics (aigua, llum,
gas…) i els serveis socials bàsics públics universals i de
qualitat (ensenyament, sanitat).

!

!!
!

★ Pel dret a un habitatge digne
El dret a l’habitatge és un dret constitucional trencat pels
poders públics que són incapaços de garantir-lo. Cal
promoure el dret a l’habitatge i s’ha de lluitatr per assolir
els objectius de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca:
dació en pagament retroactiva, paralització dels
desnonaments, implantació del lloguer social, conversió
de l‘estoc immobiliari en parc públic de lloguer social i
promoció d’un sistema d’accés a l’habitatge no basat en
l’especulació sinó basat en el dret universal de les
persones.

4.3.3- El conflicte de classes en el territori
Mitjançant les conclusions de l’anàlisi global sorgeixen
diverses idees marc a treballar en els propers anys per a
donar solucions transformadores des del territori.

!

El Pla de Rescat Ciutadà: Proposta de treball en xarxa
d’uns punts bàsics de lluita i de consens en el conflicte
de classes de diferents col·lectius que operen en els
territoris i que són de caràcter urgent:
Rescat a les persones i no als bancs
Per fer front a la reconversió del deute privat en deute
públic s’ha de fer front comú contra les polítiques de
retallades i d’austeritat. En aquests sentit, resulta
fonamental promoure una Auditoria Ciutadana del deute,
per no pagar el deute il·legítim, i per demostrar les
contradiccions neoliberals i promoure el procés judicial
dels culpables. Seria interessant construir i recolzar una
banca pública.

!

★ Transparència, democràcia en xarxa i llibertats
ciutadanes
La ruptura del pacte de classes ha esfondrat els últims
vestigis del consens social fomentat en l’autonomia
d’allò polític, de l’efectivitat de la democràcia limitada i
de la sobirania monetària. Això ha provocat la limitació
de la nostra participació en els carrers i en les xarxes. El
moviment 15M ha evidenciat la urgència de reinventar la
vella relació entre societat i govern. Articular polítiques
de transparència i l’ús d’eines pràctiques de participació
i cooperació en xarxa.

!

★ Educació i Sanitat universals, públiques, gratuïtes i
de qualitat
Amb les retallades i la implantació del “repagament” es
trenca el dret constitucional a la protecció de la salut i a
l’accés a l’Educació. No només s'ha de defensar el que
hi ha, sinó que calen polítiques per millorar-ho.
Prestacions per dependència com a dret fonamental

!

Reforma profunda dels sistema electoral i de
representació institucional que impliqui més democràcia
directa i promocioni la construcció de poder popular.

!!
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4.3.4- Idees-marc de llarg recorregut

respectuoses amb el medi
ambient, sent el valor
principal els drets i el respecte per les persones per
crear un model productiu alternatiu al model capitalista.

!

Per fer front al neoliberalisme s’han de començar, des
de l’agitació i la propaganda, a aprofundir en algunes
línies d’actuació de llarg recorregut que són aplicables a
petites experiències concretes en el territori:

!

★ Nova cultura dels mitjans de comunicació
Vivim en el món de la sobre‐informació, és
importantíssim retornar a xarxes locals de comunicació
on la notícia siguin les persones i els seus problemes. A
més, és una eina d’agitació i propaganda a escala local
que permet connectar allò concret amb allò global a la
vegada que disputa el pensament hegemònic al model
neoliberal. L'única forma de fer‐ho és mitjançant xarxes
locals on els protagonistes siguin els veïns i les veïnes.
D’aquesta forma agafarien aquest mitjà com a
referència.

!

★ Nova cultura energètica
S’ha d’elaborar una política energètica que no només
promogui el desenvolupament d’energies renovables
sinó que reorganitzi la vida social (transport, urbanisme,
etc.) en termes de reducció de consum.

!

★ Nova cultura de consum
S’han de reorganitzar activitats que promoguin circuits
més curts de producció‐ consum per exemple en el
sector alimentari (cooperatives de consum), però també
en el financer (cooperatives de crèdit) i altres sectors
(bancs d’intercanvi). És importantíssim fer polítiques
culturals orientades a reduir les importacions de bens de
luxe i de consum sumptuaris que tenen efectes negatius
en termes socials, ecològics i macroeconòmics. Hem
d’experimentar amb eines com el Boicot i amb projectes
estratègics amb el comerç local.

!

★ Nova cultura d’insubmissió i desobediència
Iniciatives com el “jo no pago”, el boicot a les
elèctriques, etc., posen de manifest que és necessària
una nova cultura d’agitació: el boicot. S’haurà d’estudiar
fórmules d’insubmissió fiscal que permetessin generar
un banc de recursos econòmics a redistribuir per
finalitats col·lectives.

!

!

!

!
!

★ Nova cultura del que és públic i comú
La dreta imperant que fa negoci amb els serveis públic
ha inserit de manera hegemònica en la majoria dels i les
treballadores que els serveis públics milloren quan estan
en mans del capital. Hem de treballar grans aliances
polítiques, socials i sindicals que persegueixin establir un
canvi en aquesta hegemonia de pensament, sensibilitzin
la població sobre la necessitat d'uns serveis públics que
ens igualin a tots independentment de la renda familiar i
defensin una gestió pública d'aquests àmbits. S'ha
d'impedir que l'oligarquia dominant, i el seu braç
executor que són les diferents burgesies, facin negoci
amb els drets de la ciutadania. Aixímateix s’ha d’avençar
en fòrmules de gestió ciutadana d’allò públic.

★ Nova cultura dels mitjans de producció
S’han d’organitzar a llarg termini noves formes de relació
col·lectiva amb els mitjans de producció. No només per
a donar solució laboral a curt‐mig termini sinó per donar
alternatives de llarg recorregut al model productiu i de
serveis de l’economia espanyola. Conceptes com la
recuperació d’empreses a Argentina, o models
d’autogestió de serveis col·lectius, són imprescindibles
per avançar des d’una esfera concreta cap al socialisme.
Un altre model econòmic de relacions col·lectives és
possible, on el projecte i les seves relacions
democràtiques estan per sobre dels beneficis a curt
termini i les persones són el principal actiu.

4.3.5- Lluita feminista

★ Nova cultura del lleure
S’ha de treballar per canviar les relacions culturals entre
oci i consum. Encaminant‐nos cap els valors del lleure.
El temps lliure de les persones és un moment crucial per
lluitar contra les concepcions culturals dominants del
neoliberalisme basades sempre en la meritocràcia i
l’individu. S’han de treballar relacions col·lectives que
donin eines per a l’autoorganització, l’experimentació
democràtica i la resolució de conflictes col·lectius, a la
vegada que es solucionen problemes concrets dels
diferents col·lectius envers el seu temps lliure (alliberació
d’espais públics, oci privat de consum, mercantilització
de la cultura, etc.). A més permet treballar a nivell
individual el concepte progressista de ciutadania com a
membre actiu de la comunitat que participa en la presa
de decisions.

En un moment com l’actual, on les i els comunistes de
Catalunya estem repensant el nostre Partit, les nostres
aliances, el nou espai polític que volem bastir per incidir
millor en la realitat actual i transformar radicalment la
nostra societat, no podem perdre de vista la vigència de
les reivindicacions feministes i les lluites pels drets de les
dones.

!

La situació de desigualtat que les dones patim arreu del
món es manifesta al nostre país amb desenes
d’assassinats masclistes, amb nous atacs contra els
nostres drets sexuals i reproductius, amb una taxa
femenina de pobresa més alta, amb més precarietat
laboral i pitjors remuneracions salarials, amb tractaments
mediàtics sovint discriminatoris i estereotipats. A tot això
se suma una crisi econòmica que els governs de dretes
estan aprofitant per retallar serveis públics dels quals les
dones en som les principals beneficiàries, amb plantilles
feminitzades i qui continua fent aquestes feines a

!

Cal potenciar la creació d’empreses d’economia social i
solidària i de cooperatives de treballadors, arrelades en
el seu entorn més pròxim, que afavoreixen el
desenvolupament i la cohesió social dels territoris,
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l’esfera domèstica i familiar quan aquests serveis no es
garanteixen de forma pública.

(connexió amb Associacions de Veïns/es on sigui
possible).
Coordinar les lluites socials (com per exemple
l'StopPujades al transport públic) amb l'acció política.
Des del PCC anem a apostar per desenvolupar la Xarxa
de Solidaritat Popular a Catalunya, per abastar temes
que van des de l'Habitatge (lloguer Social), sobirania
alimentaria (Horts urbans, etc ...), recollida d'aliment,
reforç escolar etc ... en col·laboració amb les AVV i les
seves Federacions allà on sigui possible.
Buscar la confluència amb la xarxa d’entitats i en
especial amb els sindicats, perquè només si la classe
treballadora organitzada està al capdavant, i confluint
amb un moviment com aquest, pot esdevenir capaç de
transformar. Anem en la bona direcció facilitant aquests
ponts i teixint llaços, prioritzant la unitat i/o
complementarietat d’acció en les lluites.
Continuar treballant conjuntament des de l’Escola de
Formació i l’Àrea de Comunicació del Partit per aprendre
a utilitzar i optimitzar l’ús de les noves tecnologies, amb
una especial atenció a les xarxes socials.
Coordinar la insubmissió i la desobediència pacífica a les
lleis dictades d'esquena al poble per l'oligarquia
dominant. El procés de ruptura democràtica passa peel
desacatament, entre d’altres, a la llei de l'avortament
(que pretén convertir el dret a decidir de la dona en un
crim), a la LOMCE (que promou una educació esclava
del capital) o la ARSAL (que converteix els ajuntaments
en meres gestories de serveis submises als mercats.

!

Tots aquests aspectes deixen clar que les dones avui en
dia a Catalunya seguim sent discriminades a molts
nivells, des de l’accés al món laboral fins al
reconeixement dels nostres sabers i l’autoritat femenina
als espais de poder i presa de decisions. Per això, com a
comunistes, hem d’actualitzar el nostre compromís per
la desaparició de les desigualtats de gènere i les
discriminacions envers les dones, doncs una societat
patriarcal no podrà assolir mai la veritable justícia social
que reivindiquem.

!

Les i els comunistes de Catalunya volem deixar clar el
nostre compromís per superar totes les conseqüències
nefastes que la societat patriarcal ens imposa, tant a
homes com a dones, i ens comprometem a lluitar ara
més que mai contra les construccions culturals que ens
imposen un rols de gènere pre-establerts, que
condicionen la nostra forma de comportar-nos des de la
infància. Ens comprometen a lluitar per la superació dels
gèneres com a eina de conflicte i control social i a fer
front a tot l'allau cultural que sustenta la societat
patriarcal, entenent que aquesta esdevé una lluita en la
que cada petit gest compta.

!

Les i els comunistes de Catalunya obrim una nova
etapa, conscients que hem de transformar les nostres
formes de fer política per estar a l’alçada d’uns temps on
tot està canviant, des de les nostres formes de
comunicar-nos fins a la incorporació de certes
reivindicacions a la nostra agenda. Les lluites pels drets
de les dones no poden seguir sent a casa nostra un
tema sectorial: han d’esdevenir prioritàries per nosaltres,
la revolució serà feminista o no serà.

!
!

4.4- Tasques culturals
Quan el sentit comú trontolla i la ideologia dominant
perd atractiu és moment per a la ofensiva ideològica i
cultural. Cal oferir sortides polítiques i alternatives de
vida que puguin omplir el buit i la desorientació.
És en aquest sentit que és necessari articular societat
civil alternativa per construir hegemonia. Es fa
immergint-se en les formes d’organització i expressió
que adquireix el poble i proposant orientacions
polítiques que siguin útils pel seu desenvolupament
polític.

!!
!

4.3.5- Les tasques dels i les comunistes al
moviment popular
La nostra presència a barris i pobles de Catalunya.
Municipalitzar. En la línia del segon punt de les accions
que van sortir de la trobada “Ara és demà” (Promoure i
estendre l'experiència de l'Ara és demà a escala
territorial i local, explorant la possibilitat de confluència
electoral de cara a les properes electorals.) Potser
caldria esmenar la intenció potser massa marcadament
electoral. I evitar frustracions si no s'arriba a les
confluències electorals.

!

Ateneus, fundacions i publicacions són instruments
claus per fer aquesta tasca: copsar realitats socials i
polítiques i contribuir a articular respostes orgàniques a
les necessitats polítiques del poble. És la vella tasca
d’agitació i propaganda, però en un món on la
publicística s’ha sofisticat moltíssim i amara la
quotidianitat, gràcies a les possibilitats que ofereixen
tecnologies de la informació. Agitació i propaganda no
entesa en un sentit unilateral, sinó orgànic i dialèctic:
construir i llançar proposta que begui i que connecti i
sigui útil per al desenvolupament general de la classe i
del moviment democràtic.

!

Per aquesta tasca hem de contribuir a aclarir un
programa mínim, o objectius concrets, que connecti
amb la majoria del moviment i trobar les formes de lluita
per fer-lo avançar: aturar les retallades, ruptura
democràtica i exercir el dret d’autodeterminació.
Contribuir a l’organització estable del moviment (PAH,
Assemblees de barri, centres socials, ateneus,...),
contribució a crear estructures territorials i permanents
que donin densitat organitzativa i durada al moviment

!
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projecte conservador i centralista que ha fet i fa encara
molts pactes històrics amb part de la burgesia catalana.

5- Un procés constituent per a
Catalunya: República Catalana

!

El desenvolupament de marcs d’autogovern és una
forma d’afrontar la lluita de classes a l’Estat Espanyol, ja
que nosaltres defensem aquest autogovern sota uns
paràmetres d’aprofundiment de la democràcia política i
social i objectivament la lluita dels pobles d’Espanya que
aspiren a més autogovern és aliada de les lluites socials i
econòmiques de la classe treballadora espanyola i del
conjunt dels pobles d’Espanya.

!!
!
!

5.1- El catalanisme popular

!

Al llarg de la història de Catalunya, a causa de
l’existència de classes, s’han desenvolupat diversos
catalanismes, de conservadors i de progressistes, de
dretes i d’esquerres, una important tradició del
moviment obrer català pertany al catalanisme
d’esquerres i popular.

La sentència del TC sobre l’Estatut i la crisi de règim,
que s'expressa també en un potent moviment
sobiranista a Catalunya, ens obliga a aprofundir sobre
les noves circumstàncies que envolten el Fet Nacional,
recuperant les reflexions que lliguen el catalanisme a
l’emancipació social de la nostra classe.

!

!!
!

Ens sentim part del catalanisme popular, que expressa
una dinàmica i una voluntat de construcció nacional
basada en una caracterització que passa per
desenvolupar la democràcia política, econòmica, social i
cultural articulant la societat civil alternativa.

5.2- República Catalana

!

En un context de crisi de règim i gestió oligàrquica de la
sortida de la crisi, calen processos Constituents a
Europa, Espanya i Catalunya i els comunistes hem
d’actuar en cada un d’aquests ja que no funcionen de
forma aïllada i es retroalimenten en positiu i en negatiu.

Per a nosaltres els drets nacionals no tan sols són els
drets que tenen a veure amb les relacions entre les
nacions sinó aquells que es desprenen dels drets socials
i cívics, siguin individuals o col·lectius.

!

Cal doncs desenvolupar una proposta Constituent per a
Catalunya donada la crisi de Model d’Estat que
aprofundeix la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut l’any 2010 que ja venia precedida per una
forta campanya anticatalana del PP. Posteriorment les
propostes recentralitzadores del PP i els atacs a la
llengua i cultura catalanes han evidenciat aquesta crisi
de model.

Els comunistes hem d’entroncar el projecte estratègic
del Front d’Esquerres amb el catalanisme popular i no
deixar de cap manera la burgesia que hegemonitzi
aquest fet amb la seva perspectiva conservadora de
nacionalisme identitari, etnicista o territorialista.

!

Si plantegem i defensem l’hegemonia de la classe
treballadora, aquesta no es podrà aconseguir sense la
incorporació plena del catalanisme popular per
desenvolupar un projecte atractiu per al conjunt del
poble de Catalunya, projecte que de forma medul·lar per
a nosaltres és ocupat per les preocupacions socials i
econòmiques.

!

1. Una proposta de Via Federal de Lliure Adhesió o
Federalisme amb Dret d’Autodeterminació que estableix
una relació entre pobles lliures i iguals.
2. Una proposta constituent amb contingut de plena
democràcia política, econòmica, social i cultural.
3. Una proposta d’estat propi com a superació de
l’estatus polític de Catalunya que ja no pot ser
dimensionat sota una Comunitat Autònoma del Regne
d’Espanya.

!

La classe treballadora s’unifica i enforteix com a classe
al mateix temps que desenvolupa la construcció
nacional sota un paraigües popular, democràtic i
participatiu. Aquesta construcció pot donar a la nació
una caracterització antiimperialista, no centralista,
solidària i internacionalista i amb plena capacitat de
relació entre iguals amb d’altres pobles d’Espanya,
d’Europa i del Món.

!
!
!

El PCC aposta, doncs, per a una República Catalana
Social, Democràtica i Lliurament Federada.

!

Els comunistes hem treballat i treballem també per a un
projecte constituent pel conjunt d’Espanya.

Si nosaltres volem desenvolupar l’autogovern de la nació
catalana és per dos motius: el primer, perquè en tenim el
dret democràtic de fer-ho, encara que podríem decidir
no fer-ho i, el segon, perquè objectivament la classe
treballadora i amb ella el poble de Catalunya han
caracteritzat l’opressió històrica que ha desenvolupat
l’oligarquia terratinent i centralista espanyola, que ha
anat esdevenint avui una oligarquia financera aliada amb
expressions del tardo i neofranquisme, que tenen un

L’avenç d’aquest projecte constituent a Espanya
rupturista amb l'actual règim polític sorgit de la Transició,
està indestriablement lligat a l’avenç de les nostres
propostes per a Catalunya. Proposem doncs un nou
projecte de convivència entre Catalunya i la resta de
pobles d’Espanya basats en una relació de lliures i iguals
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i emparats en un nou marc republicà, federal i
cooperatiu.

!
!

El PCC defensa una República Federal dels pobles
d'Espanya, plurinacional, pluricultural i plurilingüe.
Aquest aspecte connecta plenament amb l’estratègia del
Front d’Esquerres del PCC, com a aposta d’unitat
antimonopolista i d’aprofundiment de democràcia
radical, clau en l’àmbit de la societat civil alternativa,
com a via cap el socialisme definida al 8è Congrés del
PCC. També connecta plenament amb l’aposta al 12è
Congrés del PCC de Front Democràtic, on el dret
democràtic a decidir, es converteix en un eix aglutinador.

!

En els treballs de confluència en un Nou Espai de
l’Esquerra Catalana, la dimensió de la construcció
nacional es determinant per fer confluir a federalistes,
sobiranistes i independentistes i així conformar un nou
referent social i polític que vol aconseguir noves
majories.

!

41

En moments com els actuals de forta confrontació
social, adquireix major rellevància i és necessari un
impuls que “repolititzi” la classe treballadora i les classes
populars, estrenyi les relacions entre els diferents espais,
i la creació d'una cultura comuna que disputi
l'hegemonia actual en la societat.

6- Una proposta política pel
moviment obrer

!
!

!

6.1- Els i les comunistes i el moviment obrer

En aquest marc el nostre paper consisteix a avançar en
la generació de vincles associatius, organitzatius i de
fraternitat per construir alternatives, ajudant a la
convergència de les propostes, i desenvolupar la
solidaritat, impulsant i fomentant la coordinació de les
mobilitzacions i lluites dels diferents processos socials
en marxa (15M, PAH, Sindical, organitzacions
reivindicatives, moviment veïnal, Marees, etc.).

En parlar de moviment obrer un error molt comú és
dirigir-se a una part: el moviment sindical, en lloc del tot:
el conjunt d'organitzacions socials de que es dota la
classe obrera per a la lluita reivindicativa, cultural,
política i ideològica de manera que vagi construint
consciència de classe per convertir-se en classe
hegemònica.

!

!

Si bé el nostre treball es desenvolupa també en els
centres d'estudi, als barris i pobles, amb les
organitzacions socials, amb el moviment sindical,
impulsant alternatives transformadores i de poder
popular, econòmic, social, cultural i polític; és al món del
treball, a l'empresa, on més nítidament s'expressa la
contradicció capital - treball i on, per tant, ha de
desenvolupar-se de forma prioritària nostra activitat
política.

El Moviment Obrer va més enllà del Moviment Sindical.
Dirigim la nostra proposta política al moviment obrer en
el seu conjunt. El que volem és guanyar hegemonia i
consens entorn de les nostres idees i propostes i
participar de la direcció dels processos socioeconòmics.

!

Cal tenir en compte que la major part dels i les militants
del nostre Partit militen a CCOO (tret d’algunes
excepcions), la nostra aposta estratègica. El nostre punt
de partida és aquesta realitat concreta i no és la nostra
aposta la creació de contrapoders organitzats en el si de
les organitzacions sindicals ni la sindicalització.

!

És des de l'empresa on cal combatre les reformes
laborals des d'una perspectiva intersectorial, però també
socialment, treballant cap a una convergència de
propostes i confluència en la lluita amb els moviments
socials, sobre la base d'una lluita ideològica, amb espais
d'articulació territorial.

!

Per fer-ho possible, cal treballar per avançar en la unitat
d e l s t re b a l l a d o r s i t re b a l l a d o re s e n f ro n t d e l
neoliberalisme, per organitzar el conflicte social, i això
exigeix debat, voluntat i generositat per aparcar
protagonismes estèrils i unir-se en l'acció, especialment
en el marc de les grans empreses i sectors estratègics.

!

Per això és clau que el Partit faci una aposta estratègica
per la unitat sindical, que inclogui el moviment sindical
en el seu conjunt, des de l'autonomia, des de
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l'autoorganització, la solidaritat, la democràcia i el
sindicalisme de classe.

compartida de les idees sense confondre hegemonia
amb domini, sabent establir la coherència entre el global,
el particular i el local.

!

!!
!

És fonamental recuperar la democràcia i la participació
en les assemblees de CCOO, en la definició d'acció
sindical i sociopolítica. Que les CCOO reprenguin el
treball en barris, ciutats i pobles de caràcter sociopolític i
la lluita ciutadana. Fomentar la participació del conjunt
de l'afiliació i dels treballadors en les discussions
sindicals.

6.2- Un nou model de desenvolupament: La lluita
contra la precarietat i les desigualtats
Si realment volem que la sortida de la crisi sigui el més
favorable possible als treballadors i treballadores, els i
les comunistes hem d'assenyalar les propostes a curt
termini entorn de les quals articular les lluites, però
també les perspectives a mitjà i llarg termini.

!

Una unitat sindical que ha de desenvolupar-se en els
centres de treball, actuant sobre la base d'un nou impuls
unitari que pivoti sobre el protagonisme dels treballadors
i les treballadores, de la seva participació i implicació,
d'una nova forma de treball més unitària, oberta i
inclusiva, també en l'estratègia i la proposta enfront de la
cultura delegativa i de tutela que s'ha obert pas els
últims anys.

!

Resulta obvi que la sortida a la crisi que es proposa el
capital i la burgesia, és una sortida que els permeti
augmentar la seva taxa de guany a costa dels drets
laborals, socials i democràtics, a costa dels salaris i a
costa de privatitzar el que queda de sector públic,
quedant en evidència el dilema socialisme o barbàrie.

!

!

En aquest sentit cal aprofundir el debat sobre la creació
d’un espai transversal, amb l’objecte d’analitzar i
coordinar l’acció sindical sociopolítica i crear sinèrgies
unitàries des de la base. Un espai que doni resposta a
les preguntes que ens formulem en aquest document.

Una sortida social a la crisi exigeix plantejar amb
claredat la necessitat d'avançar en una perspectiva
emancipadora, i des de les contradiccions concretes
anar construint un nou model de desenvolupament que
sigui més just i solidari socialment, més democràtic i
participatiu, més sostenible social, política i
mediambientalment.

!

I fins i tot, més enllà del partit, la unitat des de les bases
comunistes és una necessitat per poder treballar el més
organitzadament possible en el moviment obrer en
general i en el moviment sindical en particular. És
necessària una major relació i organització entre els seus
components a fi de dur a terme plantejaments i anàlisis
conjuntes.

!

!!
!

!

!

6.2.1- Treballadors i treballadores en situació de
desocupació: Organització i Mobilització
És necessari comprendre que el creixement de
l'ocupació a Espanya ha estat íntimament relacionat
amb el procés d'especulació immobiliària i, per tant,
vinculat al creixement del sector de la construcció i als
serveis per a la cura i l'atenció a les persones sorgits de
la Llei de Dependència, abans que el Govern del PP
eliminés qualsevol possibilitat d'aplicació pràctica de la
mateixa. Una de les conseqüències és l'existència de
més de 6 milions de treballadors i treballadores en
situació de desocupació, més de 900.000 a Catalunya,
molts dels quals probablement no podran tornar a
accedir a un lloc de treball.

En aquest context hem d'augmentar la nostra capacitat
d'incidència, construir consciència i valors, per construir,
en sentit gramscià, hegemonia en la lluita ideològica des
de les idees, no des d'una posició de domini, sinó de
solidaritat, fraternitat i treball unitari i compartit.
Hem de ser punts de referència teòrica i pràctica, des de
la nostra referència en el marxisme i el leninisme, amb
capacitat d'elaboració i proposta col·lectiva. Aquest és
el repte del futur immediat per armar-nos de raó sobre la
necessitat i la possibilitat de superar el capitalisme.
Una de les tasques fonamentals és ser capaços
d'explicar i posar en relació, des de la contradicció
concreta, les contradiccions generals, i per això és
important tenir en compte que el llenguatge expressa
projecte i conforma hegemonia. Per tant el nostre
llenguatge ha d'estar impregnat de visió dialèctica.

Cal donar resposta a les necessitats i inquietuds
d'aquests treballadors i treballadores, la lluita perquè
l'Estat garanteixi els drets de la població, també dels
treballadors/es en situació de desocupació: renda
garantida de ciutadania, prestacions socials, habitatge,
salut, etc però també cal treballar en la seva presa de
consciència i organització, és necessari crear espais de
socialització d'aquests treballadors/es, així com d'ajuda
mútua, per recuperar una solidaritat obrera que s'està
perdent, víctima d'un individualisme feroç, a través de l’
impuls i participació de les plataformes, assemblees i la
coordinador de treballadors/es en situació de
desocupació.

!

La mobilització, l'organització de la societat i el
creixement del Partit al Moviment Obrer és una de les
tasques fonamentals per construir consciència i valors.

!

I també s'ha de fer especial atenció a la formació polític i
ideològica, i sobre la manera d'intervenir en les
organitzacions socials i a la capacitat de proposta sent
capaços de fomentar la unitat, la solidaritat i l'hegemonia

!
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És necessari organitzar accions reivindicatives, perquè
siguin subjectes protagonistes de les seves pròpies
reivindicacions, atenent als elements de major urgència.

moviment connectat amb el moviment obrer i amb tots
els moviments socials, però que tingui ritmes propis. Un
moviment arrelat al territori, als barris i municipis, espai
en el qual la joventut precària i a l'atur es pot trobar,
sense amenaces ni xantatges per part de l'empresari, i
realitzar accions trencant la por a un empitjorament de la
seva situació personal.

!!
!

6.2.2- Precarietat i joves. CJC i Moviment Obrer
(aportació CJC)

!!
!

El que volem tots i totes les joves obreres, no és una
altra cosa que tenir la capacitat d'emancipar-nos com a
persones, desenvolupar les nostres habilitats, complir
les nostres inquietuds i per això tenim la necessitat de
poder guanyar-nos la vida. Doncs bé, si no treballem, és
impossible que puguem viure.

!

6.2.3- Precarietat i gènere
Entre els sectors de la població més afectats per la
precarietat, de manera estructural, estan les dones
treballadores. Això, unit a l'ofensiva catòlica-liberalconservadora que vol reduir les dones a un rol
estrictament privat i familiar, allunyant-les de l'activitat
laboral, i amb la negació del dret a decidir sobre el propi
cos dibuixa un escenari de reculada respecte a etapes
anteriors, perdent bona part de les conquestes
aconseguides pels moviments de dones i la lluita
feminista en les últimes dècades.

Per tot això, l'objectiu principal dels
CJC en el marc del Moviment Obrer ha
de ser la lluita contra l'atur, ja que és
m o l t probablement el nostre principal
problema en l'actualitat. És
per això que com ja dèiem al
nostre X Congrés hem de
tenir incidència en les
Assemblees veïnals de gent
parada o ajudar a crear-les als
nostres territoris.

!

Enfront d'això el partit ha d'impulsar totes aquestes
lluites, està en joc la llibertat i els drets de la meitat de la
població, i en això no pot haver-hi terme mig o s'avança
o es retrocedeix en drets. Cal definir uns objectius clars i
precisos que passen pel següent:

!

!

Per aconseguir tots
aquests objectius, que
són fonamentals per a
les persones joves, és
imprescindible l'organització.
Però no som aliens a les
dificultats en l'organització
efectiva en els centres de
treball. Per veure les
conseqüències d'això, només
hem de mirar els baixos nivells de
joves que s'organitzen en els seus
centres de treball i les baixes taxes de
participació juvenil que hi ha en els
comitès d'empresa, òrgans de direcció dels
sindicats, o fins i tot en l’actual Federació de Moviment
Obrer.
És fonamental buscar les formes per garantir la
participació dels i les joves en els sindicats, i CCOO més
concretament, contribuint al caràcter intergeneracional
del moviment obrer organitzat. És necessari que els i les
comunistes, que diem ser avantguarda de la classe
obrera, augmentem la nostra incidència en els nostres
centres de treball o en els sindicats.

-Igualtat total en el treball: tant en l'accés al treball, com
a igualtat funcional, salarial, de formació, etc.
-Defensa del dret a decidir sobre el propi cos, lluitant
contra el projecte de llei del govern sobre l'avortament o
qualsevol altra norma o llei que suposi una reculada en
els drets de les dones.

!!
!

6.2.4- Política industrial i marc català de relacions
laborals
La indústria està cridada a jugar un paper fonamental,
com a motor de l'economia real del nostre país, que
abasta tots els sectors productius, amb una àmplia
diversitat d'empreses i especialitzacions, amb fabricació
de productes propis, altament especialitzats i amb una
capacitat creadora de riquesa, en un món econòmica i
productivament globalitzat.

!

La indústria és creadora de riquesa (genera prop del
21% del PIB català), impulsora del coneixement i
l'especialització i veritable font generadora de llocs de
treball formats i qualificats, ocupant a unes 800 0000
persones que representen el 24% de la població activa a
Catalunya. I, malgrat aquesta importància, no s'han
desenvolupat polítiques industrials sectorials.

!

Per tant la nostra proposta és crear un moviment de
joves pel dret a un treball digne, que sigui d'acció i de
mobilització, que faci visible el greu problema de l'atur
juvenil a partir de l'acció col·lectiva i de masses, amb les
noves formes de protesta que s'han mostrat efectives.
Tanmateix cal recuperar la consigna sindical de la
repartiment del treball i la riquesa, que es concretaria en
la lluita per les 35 hores sense reducció salarial. Un

!

Fan falta polítiques industrials actives, que estableixin
les bases per al desenvolupament d'un nou model
productiu autòcton i diversificat, que preservi el teixit
productiu català i l'ocupació, fent front amb tots els
instruments d'intervenció necessaris a les amenaces de
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les transnacionals; per donar suport i estímul a les
empreses, per fer més competitiva la base productiva
del nostre país, al mateix temps que s'exigeix un
compromís empresarial per potenciar, capitalitzar i
gestionar les empreses, i desenvolupar la creació de
productes i la millora dels processos productius per
donar més valor afegit. Tot això, comptant amb la
participació de la representació sindical i l'aportació de
coneixements, formació i ocupació dels treballadors i les
treballadores.

6.3.1.1- Més democràcia Sindical
És necessari aprofundir la democràcia participativa,
potenciant la participació de les persones treballadores i
les afiliades en les decisions que els afecten, així com
dels òrgans de direcció dels Sindicats en tots els seus
nivells en la presa de decisions estratègiques.

!

!

!

!

Per això proposem:
Introduir fòrmules de participació democràtica en els
centres de treball, respecte a l'adopció d'Acords de
caràcter general i Convenis Col·lectius, mitjançant
fórmules com el referèndum.
Potenciar noves formes de comunicació: digital, viral i
horitzontal, complementària als canals tradicionals de
relació amb els treballadors i les treballadores,
insubstituïbles.
Fomentar noves maneres de participació directa dels
afiliats/des a l'elecció dels òrgans de direcció de les
organitzacions sindicals.

Cal apostar pel desenvolupament d'una estratègia
productiva global, que posi en primer pla el públic sobre
el privat, que plantegi la necessària reapropiació de
sectors estratègics pel sector públic i arbitri mecanismes
de control de les multinacionals perquè actuïn
responsablement i de forma no especulativa.
És defensant i impulsant la indústria que consolidarem i
augmentarem l'ocupació i garantirem el futur de la
nostra societat. Per això, davant la crisi actual cal
mantenir viva la mobilització social dels treballadors i
treballadores.
Mai abans ha estat tan necessari un àmbit català de
relacions laborals. Després de la modificació normativa
del règim de negociació col·lectiva cal formular una
proposta de marc català de relacions laborals, basada
en un àmbit autonòmic de negociació col·lectiva,
acompanyada d'una definició de política industrial i de
serveis concorde a les necessitats del país i de les seves
gents, configurant un model sostenible laboral, social i
mediambientalment, basat en R+D, economia del
coneixement, alt valor afegit, reinversió i un model públic
i de qualitat de FP.

El moviment sindical té un gran repte per davant
organitzar el conflicte social per construir alternativa de
classe, per defensar els nostres drets. I per a això ha de
dotar-se de fórmules organitzatives adequades a aquest
objectiu.

!!
!
!

6.3.1.2- Per una estratègia de Resistència, solidaritat
i fraternitat de classe, unitat cap a l'alternativa
És en aquest context, que cal contribuir a una estratègia
que centri els seus esforços en:

!!
!!

6.3- Moviment Sindical

Resistir els atacs que s'estan produint contra els drets
laborals, sindicals, socials, econòmics, democràtics,
culturals i contra la criminalització de la protesta social.
L’impuls i coordinació de les diferents formes
d'organització social, que generin processos de
solidaritat i fraternitat entre la classe, mobilització i lluita.
Aposta estratègica del partit per la unitat sindical àmplia,
que pugui avançar en un procés sindical constituent i no
excloent, des de l'autonomia, autoorganització, la
solidaritat, la democràcia i el sindicalisme de classe.
Contribuir a la unitat en tots els àmbits, sindical, polític i
ideològic que desenvolupi la unitat dels treballadors, la
unitat de l'esquerra i la unitat dels comunistes.
Treballar per elevar la lluita ideològica i la politització de
la societat i de les organitzacions socials, com a element
essencial per canviar la correlació de forces.
Construir una alternativa a l'actual règim, amb capacitat
d'imaginar una societat diferent, on el treball en totes les
seves dimensions recuperi un paper central en la
societat davant el món de les finances i l'especulació
monetària, un canvi de model econòmic, productiu i
social que desenvolupi béns i serveis públics i col ·
lectius, que sigui sostenible i desenvolupi un model
d'estat democràtic, republicà i veritablement federal.

6.3.1- Una nova forma de treball per a una nova
realitat

!

Els comunistes i les comunistes hem de seguir
organitzant els treballadors i treballadores en el partit i en
les organitzacions sindicals de classe, treballant per a la
unitat dels treballadors i treballadores.

!

Per això cal dotar-se d'un model propi, caracteritzat per
un marcat caràcter sociopolític de sindicalisme de
classe, amb voluntat de proximitat i arrelat en el centre
de treball.

!

Cal adaptar l'acció sindical als canvis operats en la
realitat econòmica, productiva i tecnològica, així com en
les relacions productives i la nova composició de la
classe obrera. I per a això cal desenvolupar un
sindicalisme que faci de la pluralitat de la classe un valor,
allunyat de la burocratització cupular i que busqui un
espectre major d'unitat sindical amb el conjunt de
sindicats de classe existents.
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La regeneració democràtica, contra la corrupció, els
poders financers i també amb continguts antiestablishment polític, reuneixen moviments alternatius i
els anomenats indignats o 15-M amb la utilització
intensiva de les xarxes socials.
Un moviment de reivindicació nacional, que s'unifica en
el dret del poble de Catalunya a decidir el seu vinculació
a la resta de l'Estat Espanyol, o com ho expressem i
defensem nosaltres, a favor del dret a
l'autodeterminació, hegemonitzat avui per sectors
independentistes.

7- El Partit i la unitat dels i les
comunistes

!
!
!

7.1- Vigència i tasques presents d'un Partit
Comunista
Cal recordar alguns dels acords pels quals construïm el
PCC, després que fóssim expulsats de PSUC:

!

L'acció dels i les comunistes en tots aquests moviments
on d'una manera o altra participem i venim plantejant les
nostres propostes entorn a:

No resignar-se al que va dir Franco, que ho deixava tot
lligat i ben lligat amb la monarquia
La no acceptació de la Reforma Política Pactada
Que un partit comunista era necessari
Internacionalisme proletari

!

Desenvolupament de la lluita ideològica, recuperació del
llenguatge i politització de la societat.
Defensa del paper del treball en la societat i del dret al
treball, amb qualitat, drets i salaris justos.
Fiscalitat progressiva i serveis públics de qualitat, inclòs
el dret a l'habitatge digne i el conjunt de drets socials...
Regeneració de la política, reforma federal, republicana i
democràtica de l'Estat.

!

Apostàvem en aquell moment per la Ruptura
Democràtica i que calia la unitat dels i les treballadores,
la unitat de les esquerres i la unitat de les i els
comunistes.

!

!

La situació actual s'emmarca en una profunda crisi del
capitalisme que està arrasant amb els salaris, els drets
laborals i socials i la democràcia en aquest país, mentre
els poderosos continuen omplint les butxaques i
deslocalitzant capitals a paradisos fiscals L'ofensiva
retalladora i privatitzadora dels drets socials i de
ciutadania suposen no només una agressió als sectors
més febles de la societat , sinó un aprofundiment de les
desigualtats socials i una transferència de recursos del
sector públic a mans d'empreses privades.

Amb l'objectiu de canalitzar la indignació cap a
l'organització i la confluència dels diferents lluites.
Globalitzant i relacionant les lluites parcials contra les
polítiques neoliberals.

!

Avui després de tres anys de mobilització intensa, per
als i les comunistes catalans és fonamental seguir
ajudant a les mobilitzacions, però cal ser més subtils.
Després de tres Vagues Generals convocades pels
sindicats, el 15M, el 15O, 27F, 12M15M, 25S, les Marees
Ciutadanes, les acampades AA.VV., el 22M, etc. Les
mobilitzacions i les respostes a les retallades i pèrdues
de drets a prefigurat la resposta popular, contra les
oligarquies bancs i els govern al seu servei que ens
empobreixen perquè ells s'enriqueixin.

Aquesta és una crisi econòmica, social, alimentària,
cultural i que afecta molt directament a les condicions
de vida dels pobles.
L'oligarquia financera i el gran capital pretenen, una
vegada més, una sortida de la crisi sobre les esquenes
dels treballadors i treballadores, així com d'altres sectors
i classes socials que estan sent colpejades per les
mesures d'austeritat, consagrades amb la reforma
antidemocràtica de la constitució (PSOE - PP), en el
marc d'una profunda deslegitimació d'un sistema polític
basat en el bipartidisme la monarquia i travessat per la
corrupció.

!

Aquestes mobilitzacions han significat el procés de
politització més important des de la reforma pactada. En
aquestes mobilitzacions, però –i malgrat ser-hi-, s'ha
evidenciat una mancança del partit com a avantguarda
en l’organització i la direcció política del conflicte social i
de classe.

!

A les mobilitzacions s'ha construït un llenguatge i s'han
combinat velles i noves formes de fer (assemblees,
xarxes socials, tipus d'accions, identitats obertes i
inclusives) que posa en evidència que l'empobriment de
les i els treballadors és condició per a l'enriquiment de
bancs i oligarquies.

A Catalunya s'han produït en l'últim període quatre grans
processos de mobilització social, de matriu diferent i que
tenen a veure amb:

!

La defensa dels drets laborals, protagonitzada pels
Sindicats, que entre el 2010 i 2012 ha convocat 3
vagues generals.
La defensa dels serveis públics, especialment educació i
salut, que s'han configurat com a processos propis i
confluents de caràcter capil·lar, molt vinculats al territori i
coordinats en una plataforma àmplia.

!

Avui hi ha el repte polític de construir subjecte polític a
partir d'una immensa majoria de persones que podrien
donar suport a un programa polític sorgit de la
mobilització: dret al treball, habitatge, educació, sanitat,
pensions dignes, drets civils i democràcia en xarxa i
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participativa, auditoria del deute i fi del rescats als
bancs, renda bàsica, reforma fiscal i distribució de la
riquesa etc. Un projecte i programa de ruptura
democràtica i procés constituent, construït en la
mobilització de les persones.

Un partit comunista expressió de la classe obrera que ha
adquirit consciència de ser, dels seus objectius socials
d’emancipació i de la solidaritat de classe com a motor
revolucionari.
Un Partit que desenvolupi la lluita ideològica per trencar
les idees imperants de l'individualisme, la resignació, la
sensació d'inevitabilitat o de transitorietat de la situació,
la por i que serveixi per ajudar a vincular concret amb el
general per visualitzar amb més claredat la identificació
de la crisi amb el sistema capitalista.
Un partit que al costat de l’anàlisi i la reflexió recuperi la
formació política i ideològica per a poder afrontar una
època de profunds canvis. Aquesta es una condició
imprescindible per tal d’aplicar una política de quadres
que tingui en compte les necessitats del partit així com
les habilitats, aptituds i disponibilitats de la militància.
Un Partit que elabori teoria i pràctica política per arribar i
relacionar-se més i millor amb la població, ampliar la
capacitat de mobilització vinculant a nous sectors del
poble a la lluita, buscar la confluència i que per a això
sàpiga combinar noves formes de comunicació
vinculades a les xarxes socials, amb formes clàssiques
com l'assemblea, els òrgans, els butlletins, les revistes
teòriques, les ocupacions, la recollida de signatures, els
actes públics, etc.
Un partit que es confronti amb la cultura de la delegació,
que impulsi la participació i autoorganització de les
persones en tots els àmbits de la societat i busqui
implicar els treballadors en la resolució dels seus
problemes, defugint atribuir representativitats no
concedides.

!

Avui les mobilitzacions que són àmplies i diversificades
per sectors, s'emmarquen en un reflux del potencial
creador i d'impuls polític del moviment -o moviments- La
mobilització esdevé sostinguda, però això pot convertirse en sostenible, assimilable, normal i per fi, impotent.

!

Hi ha alhora una maduració política i plantejament de la
qüestió del poder polític. Es multipliquen les iniciatives
d'expressió del moviment -o moviments- i la
mobilització.

!

Ha existit, en aquest període, una escissió entre
l'organització del conflicte social i l'expressió i gestió
política d'aquest. Cal intervenir des de dins del conflicte
social articulant la política del conflicte. Intervenir en el
procés polític de ruptura democràtica.

!

Avui el programa i el projecte polític està marcat per la
mobilització i és imprescindible que la mobilització torni
a ser la impulsora de la política. Cal un procés inclusiu,
de grans majories, uns diuen del 99 %, altres parlen de
processos constituents o que el règim ha de caure,
nosaltres hauríem de dir Revolució Democràtica. Amb el
protagonisme de les que vivim del nostre treball dels
sectors que han impulsat i han mostrat més dinamisme
en les mobilitzacions.

!

!

!

!!
!

Per aconseguir aquests objectius cal desenvolupar un
procés obert, inclusiu de totes les formacions polítiques,
organitzacions i grups comunistes i/o revolucionaris i
també dirigit, molt especialment, a persones que,
sentint-se comunistes, han deixat de militar i no han
pogut o volgut afiliar - se als partits per situacions
diverses, però que mai han perdut la voluntat i activitat
de lluita i emancipació.

En aquest context cal fer un pas més en l'anàlisi i
reflexió del moment actual, treballant per elevar el nivell
de consciència social i política, la confluència i
articulació de les lluites, elevar l'exigència de les
reivindicacions i avançant en l'organització de la societat
en tots els àmbits i establint vincles d'unitat a tots els
nivells.
Alhora, en moments com els actuals cal avançar en la
màxima unitat política i social enfront del neoliberalisme,
i aquesta unitat ha de produir-se en tots els àmbits per
unificar esforços i fer un front comú que permeti
visualitzar que si es pot fer-los front i generar
perspectives reals de transformació de la societat
davant la por i la resignació que encara paralitzen gran
quantitat de persones.

7.1.1- Les nostres arrels i elements per a la
caracterització del nou partit
La nostra història està plena de moments exemplars de
lluita per les llibertats socials, nacionals i pel socialisme
Som hereves del procés d'unitat que es va forjar en la
resistència a l'aixecament militar, la construcció del
PSUC el 1936, i avui és necessari, com en altres temps,
un gran Partit comunista de tots i de totes, per a les
noves tasques de la Revolució democràtica i el
Socialisme.
Alhora sabem que no som posseïdores exclusives
d'aquest llegat, i volem desenvolupar-lo de forma
creativa i pensant també i especialment en noves
generacions de lluitadors i lluitadores que aspiren a
superar el capitalisme i el patriarcat, construir una
societat justa i lliure, assumint críticament els errors del

!

I és per això que es fa imprescindible la construcció
d'un Partit Comunista, que superi la fragmentació i
divisió existent, i que connectant amb les nostres millors
tradicions de lluita, projecti cap al futur la lluita pel
socialisme. Un Partit que contribueixi a la reflexió, a
l'acció i a la unitat:

!

Un partit comunista per al canvi d'època que es
prefigura , per al segle XXI, una fàbrica d'idees per a la
revolució.
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passat, entre els quals destaquen les nostres divisions,
els motius de les quals, avui creiem superades.

internacionalistes tenim com referències identitàries la
lluita per la pau i la solidaritat amb els pobles del món.

Cal crear noves majories socials i polítiques que siguin
capaces de modificar la correlació de forces, frenant
primer i derrotant després les polítiques neoliberals i que
omplin de contingut la lliure aspiració del nostre poble a
decidir el seu futur. Per als i les comunistes catalanes la
construcció nacional i social són dues cares indivisibles
de la mateixa moneda i seguim apostant per construir
projectes compartits amb altres pobles ibèrics i
d'Europa, sempre sota la bandera de l’internacionalisme.

Considerem que el conjunt de la militància ha de
participar en l'elaboració de la línia i acció política del
Partit, a partir del debat democràtic i col · lectiu, de la
crítica i autocrítica, i amb el compromís d'unitat en
l'acció un cop preses les decisions.

!

!
!

Per tant estem pensant en un nou Partit comunista, amb
arrels profundes en les lluites del nostre poble, però que
mira al futur com a instrument de la classe treballadora,
que no és el mateix que un Partit instrumental o
instrumentalitzat, i que basa la seva acció en l'anàlisi
científica de la realitat i no en voluntarismes.

!

El PCC posa a disposició de qui vulgui participar del
procés d'unitat dels i les comunistes, les nostres
opinions ideològiques, polítiques, organitzatives que
emanen dels nostres congressos i reunions del CC, així
com de la nostra experiència de treball i lluita, ( partit
nacional i de classe, internacionalisme, Front
d'Esquerres, Front Democràtic, internacionalisme,
construcció de la societat civil alternativa, etc.... que al
costat de les opinions dels altres components del
procés, farà possible un nou partit dels i les comunistes
més gran, fort, eficaç i útil per a les i els treballadors.

!

Els comunistes catalans hem mantingut relacions
fraternals amb el Partit Comunista d'Espanya (PCE) i una
història compartida. Aspirem a desenvolupar, des de la
nostra sobirania unes relacions clares, regulades i
fraternes, en el marc de projectes revolucionaris que
aspiren a construir el socialisme i el comunisme.

!

Avui creiem, com moltes dones i homes, comunistes no
organitzats en partits, que la classe treballadora catalana
requereix d'unitat dels treballadors i treballadores en una
gran i unitària central sindical de classe, de la unitat de
les esquerres i de la unitat dels comunistes.

!

Les i els comunistes de Catalunya considerem que cal
avançar en la construcció de vincles associatius,
organitzatius i de fraternitat per construir alternatives i
desenvolupar la solidaritat. Donarem suport totes les
formes d'organització social, des dels sindicats i les
vinculades a la lluita contra la crisi i la precarietat a nivell
territorial, a les assemblees d'aturats / es, a les
organitzacions veïnals, per la igualtat de gènere, de
solidaritat social, de consum responsable, etc., que
desenvolupin vincles de solidaritat i de cooperació per
sota.

!!

7.2- Algunes bases per la unitat dels comunistes.
Cap a un partit més gran i més fort per a les tasques
històriques d'articulació de la classe i la revolució
democràtica.

!

Un gran partit comunista. És necessari avui, com en
d’altres temps, un gran partit comunista de tots/es per
les noves tasques de la revolució democràtica i pel
socialisme. Aquest procés d’unitat volem desenvoluparlo de forma creativa pensant també i especialment en les
noves generacions de lluitadors i lluitadores que aspiren
a superar el capitalisme i desenvolupar una societat
justa i lliure, assumint críticament els errors comesos en
el passat. Cal desenvolupar un procés d’unitat obert a
organitzacions i persones que es reclamen del
comunisme.

!

Per avançar en un procés d'unitat s'ha de marxar, a més
de la voluntat política dels diferents actors, de principis
ideològics, polítics i organitzatius comuns. En aquest
sentit els i les comunistes del PCC tenim per referència
les teories del socialisme científic, que Marx, Engels,
Lenin – el que hem anomenat i anomenem marxismeleninisme- i que altres pensadors i activistes
revolucionaris com RosaLuxemburg, Gramsci…, que
han anat enriquint i reinterpretant en funció de cada
context històric i social.

!

Un partit en i per la mobilització. Avui vivim a Catalunya,
Espanya i Europa reptes crucials pel futur, és necessari
participar i augmentar les
mobilitzacions contra les
polítiques que empobreixen el nostre poble,
crear
majories socials que siguin capaces de modificar les
correlacions de forces, crear noves majories socials i
polítiques que frenin primer i derrotin després les
polítiques neoliberals. Un partit que sigui present al
conflicte i que sigui part del conflicte. On la mobilització
es transformi en poder popular i la seva presència a les
institucions estigui orientada a la seva transformació
democràtica i participativa.

Un Partit Comunista, que com Partit de la classe obrera
aspira a la construcció del socialisme i del comunisme,
entès aquest últim com la societat lliure de qualsevol
tipus d'explotació, opressió, discriminació, espoliació i
alineació. El socialisme ha d'implicar la immensa majoria
de la societat a la participació en les tasques polítiques i
en la gestió directa i democràtica, en la gestió de l’Estat.

!

Els comunistes com Partit nacional defensem el dret
d'autodeterminació de Catalunya i ens reafirmem en les
nostres conviccions republicanes i federals. Alhora com
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Un partit de classe. Per assolir aquests objectius creiem
imprescindible el protagonisme de la classe treballadora,
la seva unitat ha de ser eix vertebrador d’un ampli
moviment alternatiu, amb clar protagonisme del conjunt
del sindicalisme de classe. Avui, més que mai, els drets i
reivindicacions dels treballadors i treballadores
representen els de l’àmplia majoria de la
societat,
imprescindibles per una transformació
democràtica i revolucionaria del capitalisme.

l'Estat que contribueixin a fer possible processos
constituents de canvis econòmics, polítics i socials.

!

Un partit nacional. Pels comunistes catalans, seguint la
tradició històrica del PSUC, junt amb d'altres
referències, la construcció nacional i social son dues
parts indestriables del mateix projecte i seguim apostant
per construir projectes compartits amb d’altres pobles
d'Espanya, sempre sota les premisses de la lliure
determinació dels pobles, el federalisme
i
l’internacionalisme. Apostem per una República
Federal Plurinacional en el camí de l’avenç cap al
socialisme.

!

!

Un partit democràtic. El debat i la discussió interna són
un valor del partit, i cal fomentar-los de dalt a baix i de
baix a dalt, de les cèl·lules al comitè central i viceversa.
Aquest debat és garantia per tal de poder aplicar el
centralisme democràtic en que el conjunt del partit
participa en la pressa de decisions i dóna una resposta
conjunta en els diferents àmbits d'actuació.

!

Un partit internacionalista, europeista i per la
pau. Aspirem també a construir una altra Europa, un
veritable projecte social, democràtic i sostenible al servei
dels treballadors en particular i de la majoria de la
ciutadania en general i no com ara al servei de
grups oligàrquics que prenen decisions en funció
d’interessos financers i corporatius d’esquenes a les
persones.
Manifestem
el
nostre
caràcter internacionalista i solidari amb la lluita de tota
la classe treballadora i de l’alliberament dels pobles. Un
partit per la pau que coordini fórmules entre els pobles
del món de combat social contra l'imperialisme i el
militarisme

!

Un partit corresponsable amb els comunistes de la resta
de pobles del Regne d’Espanya. Des de la condició de
partit nacional i de classe, cal treballar de forma
corresponsable en un projecte compartit amb el Partit
Comunista d’Espanya (PCE). Això es concretaria en la
forma com històricament ha mantingut les relacions el
PSUC amb el PCE, amb un protocol conjunt.
Un partit per la Unitat de les Esquerres. Com molts
homes i dones comunistes no organitzats en partits,
creiem que la classe treballadora necessita de la unitat
de les esquerres, per això treballem en el marc dels
moviments polítics i socials que representen Esquerra
Unida i Alternativa (EUiA) i Izquierda Unida (IU) i
impulsem dins d’aquestes forces, i d'altres iniciatives i
expressions polítiques, la concreció a Catalunya d’un
Nou Espai de l’Esquerra i d'un Bloc Social i Polític a
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“pike oil” ens situa davant la perspectiva de
l’esgotament durant aquest segle de les principals
reserves accessibles, per altre banda ens enfrontem a
les conseqüències ambientals de haver dut a terme el
més gran experiment a l’aire lliure de la historia del
planeta. El CO2 acumulat en processos geològics de
centenars de milions d’anys han estat retornats a
l’atmosfera en un termini de dos segles. Quan avui es
posa en dubte l’escalfament global i el conseqüent canvi
climàtic i més enllà de dades conjunturals hauríem de
tenir en compte aquesta realitat. Hem fet amb el planeta
un gran experiment físico-químic de conseqüències
imprevisibles per la biodiversitat i els ecosistemes. És
per a això que ens cal un transició lo més ràpida
possible a les energies renovables. Més enllà dels
interessos de les grans corporacions energètiques i dels
sectors que pengen de l’actual model, gran part de la
comunitat científica esta d’acord en que aquesta
transició és factible i inajornable (1).

Annexos!
!!

A. Sostenibilitat i nova cultura del
territori
L’objectiu de construir una societat socialista esta
absolutament vinculada a una nova cultura del territori.
El capitalisme i les seves lògiques necessariament
expansives ha demostrat la capacitat destructiva.
L’avanç de la tècnica i la ciència ha estat posats, no al
servei del benestar de la Humanitat, sinó de l’acumulació
de capital. El preu que esta pagant el planeta per
aquestes dinàmiques en forma de destrucció
d’ecosistemes i empobriment de la biodiversitat
comença a amenaçar la mateixa supervivència humana
en un futur no molt llunya. Les classes dominants i les
lògiques polítiques neoliberals entenen el territori no
com un indret ecològicament viu sinó com un simple
contenidor de infraestructures que donen beneficis
simplement per la seva realització. El funcionament
saludable de la matriu territorial esdevé per les lògiques
mercantils un element absolutament prescindible. El
capitalisme consumeix el territori i malbarata els
recursos a l’alta del benefici i l’acumulació.
Malauradament la nostra tradició política va optar per
emular el model de desenvolupament del capitalisme
situant les lògiques de producció i consum com a
element fonamental per construir una societat igualitària.
Això va estar un greu error que els nostre partits van
cometre tant a un banda com a un altre del mur. Marx ja
va a començar a dubtar al final de la seva vida sobre les
bondats del desenvolupament de la civilització
capitalista. Tot i així en aquell moment històric la
Humanitat encara estava molt lluny de fer-se conscient
dels límits planetaris. És per això que les tradicions
marxistes que expressaven dubtes sobre la idea de
progrés hegemònica i en gran part compartida amb la
burgesia, van restar marginals, quan no directament
perseguides.

Aquest nou model energètic ha d’apostar per un valor
absolutament imprescindible per una nova cultura del
territori: la proximitat. Cada territori ha de definir el seu
mix energètic
renovable en funció de les seves
disponibilitats (solar, eòlica, hidràulica, biomassa)
cercant l’autoabastiment i sobre tot una utilització
eficient i raonable dels recursos. En aquest sentit el
transport de l’energia a grans distancies només afavoreix
els interessos de les grans corporacions energètiques i
suposa un deteriorament democràtic ja que deixa a les
capes populars en mans dels seus interessos.
L’autonomia energètica ha de suposar una planificació
que tingui com a principal element el funcionament
saludable de la matriu territorial. Aquest planejament ha
de partir de la base que no existeix allò que alguns
anomenen “natura intocada”. La Humanitat ha
transformat el planeta de forma irreversible. L’objectiu ha
de ser mantenir l’equilibri ecològic i evitar que el
capitalisme, de natural expansiu, devori recursos de les
generacions futures i destrueixi de manera catastròfica
la biodiversitat.
En aquest sentit els comunistes apostem i defensem una
Nova Cultura del Territori, ja que la transformació cap
una societat socialista en pau amb el planeta necessita
canvis dràstics també en els estils de vida. No es tracta
de maquillar el model productiu- destructiu en el que
vivim a partir de polítiques igualitàries i de redistribució.
Cal transformar la vida quotidiana. En aquest sentit el
model basat en el consumisme ha de ser posat en
qüestió de manera radical. No es tracta només de
“reciclar” allò que produïm de manera compulsiva. Es
tracta de reduir i evitar dràsticament l’obsolescència
programada. Això suposa una transformació important
del model industrial i productiu en general i també del
treball. En aquest sentit l’escassetat energètica pot
suposar un cert retorn a models de treball més intensius
i per altre els avanços tècnics han d’estar posats al

Avui els comunistes som plenament conscients de que
vivim en un planeta ple i que els recursos de la biosfera
son limitats i cada cop més escassos. Això apareix
d’una forma molt palpable en la qüestió energètica.
L’extractivisme i els recursos fòssils son en aquest
moment el principal factor que sustenta la societat del
creixement salvatge. Sense el petroli res hauria estat
com ho hem viscut. Els darrers 150 anys la Humanitat ha
crescut exponencialment i ha canviat radicalment les
seves formes de viure. D’una població majoritàriament
lligada a la terra i als seus ritmes naturals hem passat a
una població majoritàriament urbana i en formes de vida
d’una gran artificialització. Tot plegat s’explica per
l’explotació i utilització massiva del petroli. Però ara ens
enfrontem a dos realitats inquietants. Per una banda el

50

servir de l’eficiència i us auster dels recursos naturals i
no al servei del benefici i l’acumulació.

I ens cal una industria que produeixi en funció de les
necessitats reals i no de la generació de benefici. Una
industria que tingui com a model el funcionament de la
natura i tanqui els cicles, reduint el seu impacte sobre el
medi i les persones. En aquest sentit és important
apropar la producció a allà on es consumeix. Evitant al
màxim el transport internacional massiu i innecessari. El
costos ambientals del model de mobilitat i transport
vigent no son assumibles ni energèticament ni pel
impacte que suposen l’ocupació del sòl. Aquestes terres
que resten sota autopistes, trens d’alta velocitat,
aeroports,... son una garantia de la nostra supervivència
com a espècie. Alimentar a milers de milions de
persones ha de ser el principal objectiu en el que els
comunistes esmenem esforços.

El planejament territorial ens ha de servir també per
entendre que no és possible mantenir les polítiques de
conservació actualment vigents. Aquestes s’han basat
en la protecció d’espais, al nostre país bàsicament
muntanyencs, que han restat aïllats i inviables
ecològicament. Entendre el territori com un tot ens han
de fer tenir en compte la necessitat de corredors
ecològics que connectin els diferents ecosistemes i
evitin que les zones planeres esdevinguin contenidors
d’infraestructures i creixements urbanístics
innecessaris.
Aquesta visió
global del territori ha de tenir
conseqüències per la planificació dels espais
urbanitzats. Ens cal retornar progressivament al model
de ciutat compacte mediterrània. Aquest model que ha
de tenir en compte també la diversificació racional
d’usos (agrícoles, industrials, de serveis, etc) ha de
basar-se en una nova sociabilitat i en la generació de
proximitats eficients. El model de zonificació i dispersió
del capitalisme expansiu ha suposat un us abusiu del
vehicle privat i l’extensió de la xarxa viària fins límits
forassenyats. Avui
hem de reconduir aquestes
dinàmiques i establir un model basat en la contenció, els
límits ecològics del territori i una vida quotidiana que ens
permeti mantenir el funcionament ecològic del territori i
evitar la desaparició massiva d’espècies que la boja
carrera de creixement econòmic ha suposat.

La transformació revolucionària que la Humanitat
necessita avui amb urgència rau en una nova cultura del
territori. Una nova cultura que posi la sostenibilitat del
planeta en el centre de les preocupacions i en l’esforç
tècnic i científic. Durant dècades l’objectiu irracional era
revolucionar constantment els mitjans de producció,
elevant la producció i confonen benestar amb consum a
ultrança. Avui som conscients que això no és possible
mantenir-ho per més temps i que la nostra supervivència
en un planeta saludable, al costat dels altres essers vius
necessita d’un redefinició del progrés en un sentit
diferent. Un progrés basat en la qualitat de la vida i no en
la quantitat d’objectes que ens envolten. Basat en les
relacions interpersonals i no en el número de quilòmetres
que fem a l’any. Basat en una alimentació sana i per tots
i no en un excés de consum de carn. Basat en suma en
les necessitats reals i no en un capitalisme que vol
acumular capital al preu de destruir el planeta.

Avui la tècnica ens permet també una edificació
sostenible i eficient energèticament. Això és fonamental
per les nostre viles i ciutats en una nova cultura del
territori. L’adequació de molts edificis pot ser una font
d’ocupació per molts treballadors que han perdut la seva
feina al esclatar la bombolla immobiliària dels anys del
tsunami constructiu.

!!

Els comunistes defensem una transformació radical del
sector agrícola i ramader. Cal passa de la manera més
ràpida i menys traumàtica l’agricultura i ramaderia
ecològica. El model actual que ha exportat lo pitjor del
industrialisme s’ha basat en l’explotació salvatge de les
terres i una ramaderia intensiva suposant, malgrat no ho
sembli, impactes tant o més greus que els provocats
per la industria. La imatge de la “contaminació” com a
xemeneies fumejants nomé ha estat una part del
problema. Potser la més visible, però el impacte de les
activitats agrícoles i ramaderes ha estat brutal.
L’anomenada “Revolució verda” va suposar a més d’un
fort impacte social i un empobriment de grans masses,
un fort deteriorament de les terres conreu a causa dels
monocultius i l’ús massiu d’agroquímics. El cost
ambiental ha estat enorme i ara cal refer el camí i tornar
a un model que tingui cura de la terra com un bé que no
podem malbaratar.
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normalitzada entre Partit i Joventut, des de la base fins
als òrgans de direcció.

B. Aportació de la CJC- Joventut
Comunista al XIIIè Congrés del
Partit dels Comunistes de
Catalunya

En els darrers anys s’han iniciat projectes que
considerem totalment encertats i que responen
perfectament al Front d’Esquerres. Defensem que s’ha
d’aprofundir aquesta via. Els Ateneus Roig o d’altres
espais similars que estem treballant des de la Joventut i
que considerem que són crucials per construir el poder
popular i reforçar el Front d’Esquerres. Necessitem
espais físics als barris, per millorar l’organització de la
classe treballadora i els sectors populars, on construïm
una alternativa d’oci, on normalitzem la presència
pública dels comunistes, teixim xarxes de solidaritat i
autogestió. L’esquerra catalana ha estat forta i ha tingut
capacitat de construir l’alternativa quan ha comptat amb
espais com Ateneus, cercles socials, cases del poble,
cooperatives, espais excursionistes, esportius... Els
comunistes hem d’abastir el nostre propi model i que
aquest sigui una part més del que d’altres forces
companyes ja estant treballant. Si volem construir un
bloc social potent i amb capacitat de lluita, aquest tema
és prioritari.

!

La militància dels CJC-Joventut Comunista, organització
juvenil comunista del PCC, des de la corresponsabilitat
en la línia política general i els mateixos principis
ideològics, el marxisme-leninisme, volem fer arribar al
nostre Partit una sèrie de reflexions i aportacions entorn
al XIIIè Congrés del Partit.
En primer lloc, saludem de manera entusiasta l’aposta
del Partit per dur a terme de manera real i efectiva la
tasca essencial a Catalunya de la unitat dels i les
comunistes en una mateixa organització i sota una
mateixa estratègia política. Des dels CJC estem
treballant amb totes les forces per cercar la unitat dins el
jovent català. Tots i totes estem esperançats en que el
procés desemboqui en la construcció d’un gran Partit i
d’una gran Joventut Comunista a Catalunya.

Un partit inserit a la societat catalana, a la classe
treballadora i als moviments socials. Un partit que té
com a senya d’identitat de la seva proposta la conjunció
de l’anàlisi marxista i de la praxis revolucionària leninista,
la defensa del catalanisme popular i del dret
d’autodeterminació, valors a cuidar i potenciar. On la
centralitat de l’anàlisi i la lluita sigui el món del treball. El
fil roig és sens dubte l’eix principal de l’activitat
humana.

Entenem que aquest procés de confluència i suma és
plural i que dins del moviment comunista existeixen
diverses sensibilitats i tradicions històriques. La nostra
pròpia organització representa una d’elles, la del partit
nacional i de classe, internacionalista i marxistaleninista.
Considerem que la formació ideològica de la militància
és un aspecte central de la lluita diària dels i les
comunistes, tant de l’organització juvenil com del Partit.
Es fa imprescindible la sistematització d’un treball de
formació política amb l’objectiu fonamental d’augmentar
la capacitat política del Partit. Aquest treball considerem
que es pot fer en gran part conjuntament amb la
Joventut. El necessari rearmament ideològic va
estretament lligat a la formació política del Partit i a la
política de quadres. La Joventut Comunista va crear
l’any 2007 la comissió de formació Lenin-Gramsci que
ha estat capaç amb pocs mitjans i de manera
ininterrompuda, d’elaborar documentació política
formativa, creació d’escoles de formació, cine-fòrums...
Que han comptat amb la participació de tota la
militància de CJC, ajudant a elevar la seva formació.
Considerem que en el procés que s’obre dins l’espai
comunista català, es donen les condicions per crear un
espai de treball de formació que pot ser referent a
Catalunya, no només per la suma de militància de les
joventuts i els partits sinó per treballar amb altres sectors
propers.

Defensem un partit que sigui fidel a les millors tradicions
del PSU de C. D'aquell Partit fill del frontpopulisme
català, genuí, que responia a les aspiracions de la classe
obrera i camperola catalana, i que va ser capaç de
sumar en una síntesi superadora a comunistes,
socialistes, catalanistes i independentistes d'esquerres,
en un projecte comú i que com a tal, va ser reconegut en
peu d'igualtat amb la resta de Partits Comunistes del
món per la Internacional Comunista. Per tant, una realitat
indestriable de la millor herència del PSUC era la seva
sobirania com a partit, que a més ha estat enriquida pels
més de 30 anys d'història del PCC, diferent a la del PCE.
Considerem important defensar un futur partit marxistaleninista, unit fraternalment amb els i les camarades del
PCE però amb uns principis ideològics i organitzatius
diferents i en peu d'igualtat -on absolutament totes les
decisions respecte a Catalunya només poden ser
debatudes i adoptades pel futur partit-, propis de la seva
realitat nacional diferenciada i de la seva trajectòria de
lluita.
Donem tot el nostre suport a la proposta de la República
Catalana. Hem de continuar omplint el seu contingut i
popularitzar-la. Considerem molt encertada la seva
formulació i l’entenem com un element prioritari del
projecte dels i les comunistes de Catalunya.

Apostem per cohesionar molt més la relació entre Partit i
Joventut, a tots els nivells. Els CJC som la Joventut del
Partit i l’escola de quadres d’aquest. Som part del
mateix projecte i cal establir una relació estreta i
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Entenem que hem de continuar treballant i potenciar la
relació amb les forces progressistes de l’Estat espanyol.
Federalistes, confederalistes i independentistes per
avançar en la democratització de l’Estat i per la
construcció d’una República plurinacional, federal i
socialista.

les mateixes, mai a l'inrevés. Dins d'aquest tema, també
hem de fer una crítica i plantejar alternatives sobre
quines són les persones indicades que el Partit ha de
promocionar com a mandataris públics. A més de
propostes concretes en matèria legislativa, els i les
comunistes hem d'utilitzar les institucions i els mitjans
públics com a espais de propaganda, de denúncia del
sistema i del règim i per arribar a la classe treballadora i
les capes populars. Malgrat el "cordó sanitari" mediàtic
contra la nostra coalició, hi ha escletxes suficients -i
e x e m p l e s c o n c re t s - p e rq u è e l s q u a d re s q u e
promocionem adquireixin ressò popular i les seves
propostes arribin a amplis sectors populars. Si prevalen
altres aspectes com l'equilibri intern entre sensibilitats o
la cega cerca de consensos, ens estem equivocant.

Paral·lelament, l’aplicació correcta i real dels principis
comunistes ens ha permès enfocar el treball cap als
moviments socials d’una manera oberta, forjant aliances
socials i cercant la suma per avançar en la lluita popular.
Els problemes -especialment de l'etapa anterior al nostre
darrer congrés- que hem patit han estat conseqüència
de substituir els nostres principis polítics per
plantejaments més institucionalistes o directament
reformistes en la seva finalitat i acrítics i antidialèctics en
el seu contingut. Necessitem realitzar una profunda
crítica de la política institucional reformista, que en
moltes ocasions s'ha convertit en un fi en si mateixa.
Hem d'aprofitar tots els espais institucionals per reforçar
el poder popular i millorar la vida de les majories socials
a la vegada que denunciem les seves limitacions i
expliquem de manera pedagògica que les institucions tal
com estan dins d'aquest règim poden oferir una sortida
digna a la vida de la classe treballadora i les capes
populars.

Per altra banda, com van expressar en multitud
d’ocasions els camarades Pere Ardiaca i Roman: “La
definició de marxista-leninista, no és solament una
adscripció a les idees de Marx i Lenin, considerades
com un tot, sinó també un model d’organització, de
funcionament, de mètodes de treball que el fan un partit
profundament democràtic. Un intent voluntari, que no
voluntarista, d’instal·lar, quan encara s’està dins
societats burgeses, formes de democràcia socialista,
diferents, per tant, a les imperants a la nostra societat”.

Així mateix, els comunistes necessitem dotar de
dinamisme i activitat les cèl·lules que es troben al
territori per impulsar l'activitat del moviment polític i
social que participa a la lluita institucional. No té sentit
desarticular les cèl·lules -ja sigui per activa o per
passiva- i centrar-se únicament en l'espai institucional.
Aquest fet va directament en contra dels principis
estratègics del Front d'Esquerres i contra l'ABC de
qualsevol projecte comunista, radicalment democràtic i
transformador. El Front d'Esquerres, sempre ha defensat
la preponderància de la lluita econòmica, social i
ideològica per damunt de l'electoral. Aquesta darrera és
important però ha de conseqüència del treball dels i les
comunistes a les altres esferes i ha d'estar subordinat a

Considerem que aquest plantejament és més vàlid que
mai. Per tant, defensem que el nou Partit Comunista que
tots i totes volem construir, ha de mantenir la millor
tradició del PSUC. Una part essencial d’aquesta millor
tradició va ser la defensa de l’eina teòrica i pràctica del
marxisme-leninisme, emprada sense dogmatismes i
sobre la lluita diària del poble de Catalunya per la
democràcia i el socialisme. Avui, davant la potència de la
ideologia dominant, la classe treballadora i les capes
populars necessiten una eina d’anàlisi, de guia per a
l’acció i d’organització com el marxisme-leninisme,
facilitant a més l’adopció d’altres plantejaments que
lluiten contra qualsevol tipus d’explotació.
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Sense una metodologia d’anàlisi correcta, no és pot
elaborar una alternativa real i incidir en la realitat. El
marxisme-leninisme és una guia d’anàlisi i d’acció
revolucionària, és un corpus teòric necessàriament
pràctic, el qual considerem que no hem d’abandonar
ideològicament ni en l’aplicació revolucionària d’aquest i
que hem de continuar desenvolupant-lo en les
successives lluites de la classe treballadora i dels
moviments d’alliberament nacional.

condemni el comunisme català a l'ostracisme o el
sectarisme.

A l’Estat espanyol, l’eurocomunisme va intentar
diferenciar el marxisme i el leninisme de manera
abstracta i antidemocràtica. Aquest atac, dirigit per
Santiago Carrillo -a les esquenes de la militància
comunista- i publicitat als EEUU tenia com a principal
objectiu, presentar el comunisme ibèric davant dels
poders fàctics com una opció moderada, a la vegada
que pretenia ocupar l’espai de la social democràcia al
PSOE i construir un partit per participar en la gestió del
poder estatal enlloc d’organitzar el poble perquè sigui
capaç d'organitzar la Revolució.

Això vol dir, com no, defugir del pactisme i la conciliació
de classes, tret característic de l'eurocomunisme i que,
precisament, va provocar la ruptura del PSUC i del PCE.
El procés d'unitat comunista ha de suposar un gran
debat sobre quina és l'estratègia revolucionària més
encertada per la ruptura democràtica i la construcció de
la República dels treballadors i les treballadores, i en
funció d'aquesta com construïm l'instrument per
realitzar-la: el Partit Comunista.

Hem d'ajudar a reconstruir i vertebrar la classe
treballadora i paral·lelament a la potenciació dels
moviments socials. L'experiència en aquest sentit ha
estat molt enriquidora en els darrers anys. El 15M, el
15O, 27F,12M15M, 25S, el sindicalisme combatiu, les
acampades o la PAH…

La militància comunista es va aixecar contra aquesta
pràctica i desgraciadament es va arribar a la ruptura, en
el període (1981-1982) que va desembocar en la creació
del PCC i posteriorment dels CJC. Avui, estem vivint un
moment històric, on els i les comunistes de Catalunya
tenim la responsabilitat i oportunitat de bastir una
o rg a n i t z a c i ó f o r t a , r e v o l u c i o n à r i a , n a c i o n a l ,
internacionalista, de classe i democràtica. La realitat
nacional, estatal i internacional és molt diferent a la de fa
uns pocs anys. Necessitem, davant una realitat diferent,
ser capaços de respondre de manera diferent i
adaptada, recollint el millor de la nostra tradició de lluita i
dotant de dinamisme i actualització noves formes de fer.
Hem de fer arribar la nostra proposta política a molts
sectors propers i que són companys i companyes de
lluita.

Com el PCC apunta en els seus documents: "La nostra
història esta plena de moments exemplars de lluita per
les llibertats socials i nacionals i pel socialisme, som
hereus d'un procés d'unitat a Catalunya, de la
construcció del PSUC l'any 1936. Es necessari com en
d’altres temps, un gran partit comunista de tots/es per
les noves tasques de la revolució democràtica i pel
socialisme.
Al mateix temps no som posseïdors en exclusiva
d'aquest llegat, i volem desenvolupar-lo de forma
creativa pensant també i especialment en les noves
generacions de lluitadors i lluitadores que aspiren a
superar el capitalisme i desenvolupar una societat justa i
lliure, assumint críticament els errors comesos en el
passat, entre els quals estan les nostres divisions que
avui creiem estan superades”.

!

Fem-ho possible!

Cal aprofitar el XIII Congrés i el procés de construcció
del nou Partit Comunista per reforçar la praxis del
marxisme leninisme, per construir un partit que basi la
seva activitat en l'anàlisi científic i l'acció revolucionària.
Així doncs, cal actualitzar l'anàlisi del caràcter de classe
de l'Estat, la seva composició en l'actualitat, els sectors
hegemònics i l'alternativa, l'Estat obrer. Aquesta no serà
possible sense determinar quina ha de ser l'acció dels i
les comunistes a les institucions, com desenvolupem la
lluita política. Com trencar amb el parlamentarisme
burgés i construir una nova institucionalitat, basada en
uns fonaments revolucionaris i democràtics, ha de ser un
eix central del debat del procés d'unitat dels i les
comunistes de Catalunya, per fugir amb les dinàmiques
institucionalitzadores i electoralistes que hem patit els
darrers anys. El procés d'unitat comunista necessita ser
participatiu a tothom proper i ha de ser impulsat i
sostingut per les bases. Si el procés va per altres
camins, obtindrem un fracàs que possiblement
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estratègia i l’assumpció de noves reivindicacions en el
programa polític alternatiu al liberalisme.

C. TIC i lluita de classes: els i les
comunistes i la societat de la
informació

!

★ Nacionalització de les xarxes de comunicacions
Cal treballar activament per la nacionalització de les
xarxes de comunicacions que van ser privatitzades
durant l’apogeu liberal de les passades dècades. El
caràcter estratègic de les telecomunicacions és
fonamental per a garantir la seguretat i la sobirania dels
pobles en qualsevol forma d'estat que es pretengui
democràtica. Un aspecte tan important de la nostra
societat contemporània no pot quedar en mans
d’interessos privats i lucratius que no estan sotmesos a
cap control democràtic. Aquest procés s’ha de dur a
terme paral·lelament a dos nivells. Institucionalment,
promovent la progressiva nacionalització de les
telecomunicacions: començant per la xarxa terrestre, en
una primera fase, fins a concloure amb la xarxa de
satèl·lits, al final del procés. Socialment, promovent
l’extensió de tecnologies lliures i obertes com el WI-FI, el
VoIP i les xarxes P2P per a estendre l’accés gratuït i
universal a Internet. El control públic, democràtic i
transparent de les telecomunicacions és bàsic per a
garantir l’exercici dels drets en la societat de la
informació.

!

!

En l'actual estadi de l’evolució de les TIC, el debat sobre
la Propietat Intel·lectual ocupa la centralitat de la lluita
ideològica entre les oligarquies financeres i la classe
treballadora. Es tracta d’una qüestió que afecta
transversalment totes les esferes de la societat i té
conseqüències en tots els àmbits de l’activitat humana.
L’evolució de les TIC en el marc d’un sistema capitalista
de producció, evidencia que aquesta es desenvolupa
segons els interessos de la classe oligàrquica financera
com un pla premeditat contrari als interessos de la
classe treballadora internacional, la llibertat dels pobles i
la visió humanista de la història que entén el progrés
com un avenç constant cap a la Utopia. Aquest
desenvolupament tecnològic té per objectiu, en canvi, el
perfeccionament de mecanismes de control social que
converteixen la ideologia liberal del segle XXI en una
Distòpia aterradora, feixista i totalitària. Ideològicament,
es referma el sentit més profund del vell lema de la
classe treballadora: "Socialisme o Barbàrie".

!

!

★ Vindicació de l'Accés a Internet com a Dret
Fonamental
L’accés a Internet s’ha de garantir com un dret
fonamental sense el qual no és possible l’exercici de la
resta de drets. El desenvolupament de les TIC està
agreujant les desigualtats socials entre els qui tenen i els
qui no tenen accés a les tecnologies. L’accés universal a
la Xarxa és l'única garantia que aquest progrés no
aprofundeixi la fractura digital. Aquesta idea té el suport
de quatre de cada cinc persones consultades en un
estudi recent de la BBC sobre 28.000 persones de 26
països.

Així mateix, l’anàlisi d’aquest nou panorama ens
demostra l’absolta vigència de la tesi leninista sobre
l'Imperialisme i la importància de la lluita ideològica
contra el liberalisme, el que comporta la necessitat
d’establir estratègies centrades en el desplegament de
mitjans de comunicació alternatius que dotin la classe
treballadora d’instruments de discriminació qualitativa
de la informació. En l'actual escenari, destaca la
necessitat d’integrar en un sol front les revindicacions de
tots els moviments de resistència sectorial a la
implantació de les TIC segons el model liberal, com
poden ser: el moviment pel Codi Obert i el Programari
Lliure, el moviment Copyleft, el moviment contra els
abusos de les operadores de telefonia o les mateixes
Xarxes Ciutadanes. La confecció teòrica i pràctica d’una
estratègia socialista de transformació de la societat
passa necessàriament per l’actualització d’aquesta

★ Neutralitat de la Xarxa i Neutralitat Tecnològica
La Neutralitat de la Xarxa és una vindicació dels
internautes que exigeix que les operadores de telefonia
o proveïdores de serveis d’Internet (ISP) no puguin
limitar les connexions per criteris comercials o polítics.
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Neix davant de la limitació que aquestes empreses
privades efectuen sobre serveis com la telefonia VoIP o
les xarxes P2P. Es tracta d’una vindicació fonamental
per a garantir que Internet mantingui el seu caràcter
obert i no resti sotmès als interessos d’unes
corporacions que dictaminin els continguts als quals la
ciutadania té accés. De manera similar, la Neutralitat
Tecnològica és l’exigència a l’administració pública per a
abandonar totes les eines tecnològiques propietàries per
tal de garantir la transparència, la seguretat i la
independència de les institucions públiques davant dels
interessos econòmics privats.

concep com un bé de Domini Públic, un recurs natural
de la mateixa naturalesa que l’aire que respirem o l’aigua
que bevem, que, en cap cas, pot ésser sotmès a
interessos privats i sobre el qual és èticament
inacceptable qualsevol comercialització.

!

!

!

★ Defensa activa del Programari Lliure
L’adopció de programari lliure és estratègica per al
conjunt de la societat per a salvaguardar les llibertats
més elementals i la seguretat de la informació. Això és
especialment important en l’àmbit de l’administració
pública per la dependència i el sobrecost que suposa
l’ús sistemàtic de Programari Propietari. Però també és
important per al conjunt d’organitzacions polítiques i
socials de la classe treballadora i des de la perspectiva
final de la ciutadania usuària de computadores. La
concreció d’aquesta estratègia passa per
l’abandonament progressiu del programari propietari
Windows i la seva substitució per programari lliure basat
en el sistema operatiu GNU/Linux, en qualsevol de les
seves distribucions, però amb preferència per aquelles
d’iniciativa no empresarial.

!

★ Control i desenvolupament d’Internet per estructures
democràtiques
El control de la Xarxa ha d’estar sotmès a estructures
democràtiques internacionals. Per a que això sigui
possible és imprescindible el trasllat als organismes de
l’ONU de les institucions de supervisió d’Internet,
actualment en mans de confusos conglomerats
d’institucions públiques i privades. Aquest procés ha de
venir de la mà d’una profunda reestructuració del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la resta
d ’ i n s t i t u c i o n s i n t e r n a c i o n a l s p e r f e r- l e s m é s
representatives i democràtiques, amb la presència
d’estats com la Xina, l’Índia o el Brasil que són potències
importants també en matèria de TIC i l’aprofundiment en
mecanismes democràtics de participació a tots els
nivells.

★ Limitació de les marques, les patents i el Copyright
Cal treballar activament per invertir l'actual tendència
liberal que persegueix consolidar i estendre els privilegis
i l’aplicació de les diferents fórmules de Propietat
Intel·lectual en la forma de marques, patents i Copyright.
Això passa per crear un front comú que impliqui el
conjunt de la societat civil i les classes populars en la
defensa d’aquests drets fonamentals i pressioni per
l’aplicació d’una visió cada cop més restrictiva d’aquests
privilegis no fonamentats que acaparen les grans
corporacions internacionals. En aquesta tasca té una
importància central la classe treballadora i, molt
especialment, les capes més tècnicament qualificades.

★ Lluita ideològica pel Domini Públic i contra la
Propietat Intel·lectual
La Propietat Intel·lectual també és un robatori. El vell
lema del socialisme utòpic adquireix una nova dimensió
en l'actual fase tecnològica del capitalisme. Els debats
contra les patents, el Copyright i altres tipus de control
corporatiu de la informació són els diferents fronts de
lluita en els quals aquest combat de concepcions i
interessos es porta a terme. La defensa d’una concepció
oberta i no restrictiva de la informació, la cultura i el
coneixement científic és un aspecte central de la lluita
entre capitalisme i socialisme en el segle XXI. Davant la
formulació propietària que el capitalisme fa del
coneixement, s’alça una alternativa socialista que el

★ Defensa del sector públic i aprofundiment
democràtic
Només des de la iniciativa, la gestió i el control públic
dels sectors estratègics de l’economia es pot garantir
que el desenvolupament de les TIC es porti a terme en
benefici de la classe treballadora i del conjunt majoritari
de la societat. Així mateix, és imprescindible que
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s’exploti el potencial de les TIC en l’elaboració de
mecanismes de participació, control democràtic de
l’economia i transparència de les institucions públiques.
Educació, universitat, salut, sanitat, cobertura social,
accés a la informació i a la cultura són drets que la
societat no pot permetre’s deixar a disposició
d’interessos lucratius.

D. Aportació de la Federació
d’Universitat al XIII Congrés del
Partit dels i les Comunistes de
Catalunya

!

Federació d’Universitat

★ Denúncia de la Distòpia Capitalista
En la seva etapa més recent, el capitalisme, liderat per
una doctrina liberal extremista, ha evolucionat cap a una
ideologia totalitària i classista que veu en el
desenvolupament de les TIC el fonament de nous
mecanismes d’opressió de classe i control social. Cal
denunciar l’estratègia conscient que l’oligarquia
financera ha desplegat per a consolidar i estendre el seu
poder sobre la classe treballadora internacional. Si el
socialisme és una Utopia, el liberalisme és una Distòpia
tecnològica.

Abans del XII Congrés les lluites dels sectors
progressistes de la universitat es basaven en la millora
de les condicions. Amb la crisi com a excusa, els
governs del PP i CiU inicien una profunda reforma dels
serveis públics. En el cas de la sanitat o els mitjans de
comunicació públics, cap a la privatització mitjançant la
venda o l'externalització. En el cas de la universitat, cap
a la mercantilització, sotmetent la seva docència i
recerca als interessos dels mercats (tot conservant la
titularitat pública).

!

Aquesta mercantilització es basa en un doble atac.
Primer es redueix al mínim el finançament públic,
obligant a les universitats a dependre de les aportacions
privades d'empreses (sobretot convenis de recerca) i
famílies (les taxes de matrícula o pels serveis que abans
eren gratuïts). L'agressió al funcionament normal del
servei públic és d'una magnitud alarmant: el finançament
públic de les universitats catalanes (les transferències
corrents de la Generalitat) ha caigut un 25% en els
darrers 3 anys, retrocedint fins a nivells inferiors als de fa
20 anys. Després, es projecta una reforma del sistema
de govern orientada a eliminar l’autonomia universitària,
última defensa de l’educació superior davant els
interessos econòmics, per passar a un model jeràrquic
de patronat, fàcilment controlable pels poders polítics a
través de la selecció dels seus membres (sense cap
requeriment d'experiència ni vinculació al món
acadèmic, el mateix model que ha dut a les caixes
d'estalvis a fallides i escàndols monumentals). De retruc,
en surten beneficiades les universitats privades, que
estan lucrant-se gràcies a l’ofegament del sector públic
amb ofertes de molt baixa qualitat (fins al punt
d'incomplir els mínims establerts per la conservadora
Llei Orgànica d’Universitats).

!

★ Exercici conscient del dret a informar-se i del dret a
informar
L’exercici conscient del dret a informar-se i del dret a
informar és l’aspecte central del combat ideològic contra
l’evolució totalitària del liberalisme. Aquest dret comprèn
també el dret a rebre educació, formació tècnica i el dret
a estar informat de forma imparcial sobre la realitat que
ens envolta, així com el dret a expressar obertament i
transmetre les nostres opinions sobre les coses i
informar sobre allò que considerem transcendent. Ens
trobem, en definitiva, immersos en una lluita pel control
de la informació, entre dues visions antagòniques del
coneixement: el coneixement com a font de poder per a
sotmetre la majoria als interessos de la minoria o el
coneixement com a font de poder per al progrés de la
majoria malgrat els privilegis de les minories. I és en
aquest costat de les barricades en el que els i les
comunistes estem situats.

Els objectius de l’oligarquia financera catalana i
espanyola són arribar a unes universitats públiques
inaccessibles per la classe treballadora, amb una gran
base de personal laboral precari fàcilment acomiadable, i
joves investigadores i investigadors que retrocedeixen a
la condició de becaris sense drets laborals, tot això
alhora que es contractin figures “estrella” (investigadors
de gran prestigi) en condicions privilegiades per vendre
una aparença mediàtica d’excel·lència. Igualment el
professorat (PDI) i el personal d'administració i serveis
(PAS) se situen en posicions defensives de drets laborals
bàsics quan veuen com s’acomiada als estaments més
dèbils (professorat associat, personal interí, etc.), la
contractació cau al mínim i s’inicia un procés deliberat

Contra la Propietat Intel·lectual, per la llibertat del
coneixement i la cultura, pel progrés i l’emancipació de
la classe treballadora, ara i sempre, Socialisme o
Barbàrie!
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de desfuncionarització en base a no renovació del
personal funcionari.

d’acció.
L’avenç i consolidació d’aquesta confluència, però,
dependrà de la capacitat dels diversos sectors
progressistes de teixir àmplies aliances i de mobilitzar la
comunitat universitària. La descomposició o
descoordinació dels actuals instruments (PUDUP,
assemblees, sindicats estudiantils i obrers, etc.)
suposaria la incapacitat de fer front a les ofensives del
capitalisme financer contra el sistema d’ensenyament
superior. Cal defugir les reivindicacions maximalistes o
les estratègies movimentistes sense un anàlisi acurat de
la situació objectiva, que poden dur a la desfeta cíclica
del moviment estudiantil. S'han de fomentar aliances
programàtiques (respectant la pluralitat d'ideologies) i
objectius assumibles en un esquema de guerra de
posicions, que propicien la participació i l'acumulació de
forces, permetent la disputa del poder en base a un
conjunt de reivindicacions clar i compartit (seguint
l'exemple d'altres moviments socials com la PAH). Les
mobilitzacions han de ser un mitjà per aconseguir les
reivindicacions, no a l’inrevés.

Les reivindicacions del moviment estudiantil, punta de
llança de la joventut organitzada catalana, retrocedeixen
més dues dècades. Es passa de proposar un model
d’universitat alternatiu (especialment durant les lluites
contra el Procés de Bolonya, on es va qüestionar el
model docent i la funció social de la universitat) a centrar
el discurs en qüestions que es consideraven secundàries
com l’accés a la universitat. L'increment de preus, que
en les darreres dècades ja havia estat per sobre de l'IPC
(tant per obra de CiU com d'ERC durant el Govern
d'Entesa), s'ha disparat des que CiU va tornar al poder
(amb l'aval del PP, que va adaptar la legislació perquè
els augments fossin possibles). Entre el 2007 i el 2013 el
cost total d'una carrera universitària a Catalunya s'han
incrementat entre un 69% (enginyeria informàtica) i un
291% (grau en informació i documentació). Amb els
preus del curs 2013-2014, les famílies hauran de pagar
cada any, de mitja, entre 1.962€ (grau de magisteri, 4
anys) i 3.676€ (grau i màster d'enginyeria industrial, 6
anys), uns preus totalment inassumibles per la classe
treballadora. Per altra banda, les beques i ajudes s'han
continuat reduint en nombre i import, a tots els nivells
del sistema (des dels graus fins al
doctorat). El
m i n i s t r e We r t h a e n d u r i t
constantment les condicions
d'accés per reduir el nombre de
p e r s o n e s b e n e fi c i a d e s , i
actualment Espanya es troba
entre els països de la Unió
Europea on hi ha menys persones
becades i més cars són els estudis.

!!

Davant d’això, el moviment
estudiantil, el professorat i el personal
de les universitats ha viscut una
situació de consolidació de
l’organització, on els i les comunistes de
l’esquerra transformadora, del PCC o en
altres forces d’esquerres, hem jugat un
paper clau. La reorganització del
moviment estudiantil en forma de
Plataforma Unitària en Defensa de la
Universitat Pública i la recent Trobada
Catalana d’Estudiants, l’assemblea
de professorat per commemorar la
constitució del SDEUB
(popularment coneguda
com “la caputxinada”),
l ’ a p a r i c i ó
d’assemblees de
doctorandes
i
doctorands, són
indicadors que
demostren els
moviments de fons cap
a una major unitat
programàtica, organitzativa i
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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.

Aportacions al
13è Congrés!
!!
!!

La Democràcia, punt dèbil del
Capitalisme

!
!

Cèl·lula Pablo de la Torriente d’Agitació i Propaganda
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
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.

!
!

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
editorials keynessianes per part de molts mitjans de
comunicació fins ara obertament liberals, en la
penetració de punts de vista marxistes en àmbits

!
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Una democràcia més enllà del parlamentarisme

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.

!

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

!
!

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
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.

!
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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

!!
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Annex sobre la conciliació familiar i militant

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.

!

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
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.

!

Reflexions en veu alta al voltant del
XIII Congrés

!
!

Camarada Óscar Martínez de la Cèl·lula Marina
Ginesta
Comparteixo amb vosaltres un parell de qüestions que
em ronden el cap des de fa temps. Vagi per endavant
que són reflexions en veu alta. Aquest escrit
no pretén ser un article ben estructurat ni pensat,
solament l'expressió d'una inquietud i -per què no dirho- d'una certa angoixa política al voltant dels canvis
que ha de fer el nostre partit. Intentaré ser molt breu
buscant la màxima eficàcia. Prefereixo emprar la forma
epistolar i no l'article també perquè així puc escriure
sense cap limitació.

!

Considerem que aquesta és una qüestió política i que no
és menor. Ho és, no només per a permetre la igualtat
d’oportunitats de parti cipació a l’interior de
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.

!

Tard o d'hora haurem d'escollir com a comunistes què
som i què volem fer. Jo tinc ben clar que si aquest partit
vol dirigir a la nostra classe per fer la Revolució, haurà
d'escollir el bàndol correcte. Per això em pregunto el
sentit que hi ha darrere de la tàctica que oficialment
estan adoptant els seus òrgans de direcció.

!
!

!

M'explico.

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.

M'estic referint a la doctrina del Nou Espai. Estic
totalment d'acord que els temps exigeixen apostar per
una solució frontpopulista (sense que això suposi
abandonar totalment altres vies, no sigui que aquella
acabi fracassant). Però l'elecció del mitjà no ens ha de
fer oblidar mai l'objectiu final. Perquè si sacrifiquem
l'objectiu en benefici de poder usar el mitjà, en altres
paraules, si per construir un front popular ens hem de
conformar amb obtenir canvis superficials, cosmètics,
amb mi que no comptin.

!
!

Traslladem això al terreny més concret de l'escenari
polític actual.

!

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

Està clar que, com a comunistes, no podem seguir
tancant els ulls davant l'enorme pèrdua de legitimitat
que té el règim de la Transició -i el mateix capitalismeentre les classes populars. Les promeses que va fer
aquest règim s'han revelat totalment fraudulentes per a
la immensa majoria de la població. I tot i així encara ens
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costa admetre que hem de trencar tots (TOTS) els
lligams que el nostre partit conserva respecte al seu
passat com a força política que va participar en la
gestació i manteniment d'aquest enorme frau polític.

"Perdò, què és això del Nou Espai, on és?", deuen dir
molts ciutadans que són conscients del que passa i
encara no entenen com seguint ballant amb gent que té
les mans tacades d'aquest frau de què parlava fa un
moment; i l'escàndol al voltant de la Federació de
Municipis n'és una mostra més.

!

A nivell teòric admetem que s'han de fer canvis
revolucionaris en les formes de fer política (de fet, ens
recordem a nosaltres mateixes que sempre ho hem dit:
aquesta democràcia de baixíssim nivell no pot mai
arribar per sí sola a assolir els
objectius emancipatoris que històricament s'ha posat
a si mateix el moviment obrer). Ningú pot donar-nos
lliçons respecte a això perquè fa més de 100 anys que
ho diem. I hauria de ser motiu d'alegria que aquesta
conclusió esdevingui hegemònica entre les classes
populars. Però no, sembla que ens foti que altres ho
diguin amb la boca gran. Suposo que serà perquè ho
hem dit abans, però amb la boca petita.

!

Seguim posant en l'equació a ICV com a part
inseparable del projecte polític anomenat Nou Espai. És
més, posem per endavant l'acord polític que tenim amb
ICV abans de donar cap pas per buscar l'acord amb
altres forces. Posar com a condicionant sine quanon a
ICV dóna un missatge d'immobilisme, de què el primer
és mantenir segons quina gent als seus càrrecs i no
l'objectiu de ruptura democràtica que hem anunciat com
a genuïnament nostre.

!

!
!

!

!

Permeteu-me que digui el que penso respecte a això.

Perquè això és la teoria. En la pràctica ens hem
acostumat a treballar amb el que hi havia (i que consti
que no vull donar lliçons a ningú, solament constatar la
contradicció actual entre teoria i pràctica). I què hi
havia?

És una enorme cagada, un grandíssim error. Com
pretenem presentar-nos com a partit d'avantguarda si
seguim caient en la mateixa contradicció de sempre?
Diem una cosa i fem una altra.
En altres paraules, prevenir-nos contra la possibilitat ben
real de què l'oligarquia forci una segona Transició al seu
favor, implica examinar amb lupa el passat polític de
tothom, perquè la mateixa població ho fa i no perdona
cap signe de doble moral (no ens estranyi que
l'estancament electoral de la coalició tingui a veure en
part amb tot això).

Doncs el que hi havia era una immensa operació de
cosmètica del capitalisme, que es presentava com el
menys dolent dels mons possibles, i en la que s'ens deia
que era el poble el que escollia als seus governants
quan nosaltres sabíem perfectament que el poble no
pintava -ni pinta- res; del que es tractava era de fabricar
una aparença de consentiment per poder continuar
dominant i explotant a la classe treballadora
sense gaire oposició. La dictadura perfecta, vaja.
Perquè, com lluitar contra una dictadura
que es disfressa tan bé de democràcia? Impossible.

!

I no estic parlant des d'una posició sectària. Però sí estic
parlant de crear un Front Popular, per l'amor de Marx!!!!
Si la meva reflexió fos sectària diria que amb el PCC ja
en tenim prou i cap de nosaltres està tan boig per
pensar això.

!

!
!

Fins ara. La falsa democràcia s'ha tret la disfressa. Ara
es mostra com el que és: una dictadura dels malament
dits mercats. La població, per primer cop des de la
Segona Guerra Mundial, sap qui mana realment, perquè
els capitalistes s'han vist en la necessitat de posar a
alguns dels seus a governar directament:
els Mario Draghi i companyia. S'obre una gran
oportunitat per canviar el món per primer cop des de fa
decennis.

Però definim què és un Front Popular, ara i aquí.
No és una suma de sigles de partits d'esquerres.
Primera confusió. Si fos així, hauríem d'incloure al PSOE,
que s'autodefineix com a partir de centre-esquerra.
Creieu de debò que la població admetria un acord així,
amb un partit que ha arribat a l'extrem de reformar la
sacrosanta Constitució per fer-nos pagar a totes el deute
generat pels taurons del capitalisme de casino? Sembla
que l'actual (espero que per poc temps) coordinador
general d'IU pensa així. Confio en què no hi hagi entre
nosaltres ningú que estigui disposat a acceptar el que
seria una reedició del frau polític que ens escanya i que
ja ha donat prou de si. Té alguna cosa a veure l'actual
PSOE amb el PSOE de la II República? A què no? Creu
algú sincerament que l'elecció de Pedro Sánchez com a
nou secretari general no vol dir una altra cosa que el
PSOE es torna a posar de nou al servei de l'oligarquia,
"para lo que guste mandar el señorito"? I una darrera
pregunta: algú posa en dubte encara que
el fenomen "Podemos" deixa en ridícul la intenció d'una

!

El problema resideix en què ens hem presentat a les
eleccions, hem format part de governs de coalició que
han actuat descaradament en benefici dels interessos
capitalistes, ens hem empassat fins i tot les
primeres cullerades de l'austericidi. Les hem aprovat
amb el nostre vot al Parlament, per a vergonya nostra.

!

A dia d'avui, no hem fet un exercici clar d'autocrítica
respecte al passat més immediat. I una prova és com
seguim veient la coalició ICV-EUiA. Perquè nosaltres
hem canviat la política (almenys en el pla teòric) i hem fet
canvis a la direcció. Però i els altres?

!
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part d'IU de reeditar el pacte andalús amb el PSOE a
nivell estatal?

coses. L'única manera de trencar amb aquesta dinàmica
és obrir els processos de confluència a les bases dels
partits i dels moviments, sense que cap partit es pensi
que pot ser el "pal de paller" de res, ni es cregui que fent
algun fitxatge entre els líders dels moviments socials ja
està tot fet.

!

Però un Front Popular tampoc és una suma de partits, i
prou. Segona confusió. Si alguna cosa està clara és que
els partits ja no són l'única forma d'activisme polític
possible. No podem negar que el factor web 2.0 ha
suposat una revolució -ja veurem la profunditat de la
mateixa- en les formes de fer política. Això no vol dir que
els partits estiguin condemnats a desaparèixer. Vol dir
q u e h a n d ' e v o l u c i o n a r, i s i n o e v o l u c i o n e n
acabaran desapareixent o, com a mínim, perdent
importància política. Però tampoc vol dir buidar la
política de contingut i pensar que el mètode és l'únic
que falla (que ja no hi ha polítiques d'esquerres i dretes)
com pensen alguns dels gurús de la tecnopolítica. El
fracàs d'experiments com el Partido X ho demostra. Ara
bé, construir un Front Popular avui dia significa comptar
amb gent sense partit, que no per no tenir carnet deixa
de tenir influència política. És més, segurament el que
cal és posar a aquest tipus de gent al davant de les
propostes electorals transformadores, si el que es vol és
evitar que l'enorme desafecció política existent segueixi
beneficiant a la dreta i a l'extrema dreta. Apostes com
les de Guanyem Barcelona sembla que van per aquest
camí. La nostra particular, la proposta com a candidat
del Gerardo Pisarello, va ser un pas positiu en aquest
sentit.

!

Les i els comunistes hem estat sempre immersos en les
lluites per una societat plenament democràtica, negantnos a rebaixar la democràcia a un sistema d'elecció
d'elits a l'estil shumpeterià. No oblidem que el triomf del
neoliberalisme no hagués estat possible sense aquesta
degradació del concepte original de democràcia, moltes
vegades fruit de cops d'estat i dictadures militars
sagnants. Ara que aquest model està en crisi, que rep el
qüestionament -quan no l'oposició frontal- d'una part
creixent de la població, que aquesta es nega a continuar
representant el paper de simple comparsa del joc polític,
què hem de fer, renunciar a la nostra tradició o, ben al
contrari, onejar-la amb orgull i vindicar-nos com les
seves màximes defensores?

!!

Aportació al 13è Congrés

!
!

Cèl·lula de la Construcció 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.

Tercera confusió. Un Front Popular tampoc és un pacte
d'elits. Si volem portar els fruits de la mobilització a les
urnes i, per tant, a les institucions hem de partir de la
idea que les coses han canviat, i per a bé. Acords
polítics fets des de dalt, sense comptar amb les bases,
no tenen futur. Perquè és impossible desafiar l'oligarquia
sense generar entusiasme a partir de les victòries poques, és cert, però importants- que provoca la
mobilització. El procés és de baix a dalt. Els líders es
formen i se reafirmen en la lluita, com demostra el cas
d ' A d a C o l a u i - p e r q u è n o d i r- h o ? - d e l
mateix Pablo Iglesias, que ha construït la seva imatge
enfrontant-se a la caverna mediàtica partint d'un
projecte modest com és una televisió feta al barri obrer
de Vallecas.

!

- 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.

!

!
!

La desconfiança generada respecte als partits
d'esquerra integrats fins ara en el sistema només es pot
vèncer si les bases d'aquests partits participen en peu
d'igualtat amb la gent dels moviments, si fan seves les
lluites dels moviments i si les direccions d'aquells partits
renuncien a intentar dirigir els moviments des de dalt. Els
moviments saben que tard o d'hora la seva lluita ha
d'arribar a les institucions per poder decidir-ho tot, però
no serà així si els partits continuen veient-se
a si mateixos com els únics actors polítics
d'importància, ni tampoc serà així si els moviments
continuen veient en els partits simples mecanismes de
repartiment de càrrecs públics. Casos com el de la
Federació de Municipis no ajuden gaire en aquest sentit,
posant en evidència que encara han de canviar moltes

-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
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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.

Por el rearme ideológico

!
!

Cèl·lula de la Construcció de Tarragona

!

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.

- 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
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.

!

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.

!

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.

!

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.

!

!
!

!

!

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

- 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.

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.

- 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.

!

- 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”.

!

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

!!

!

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.

!

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:

!

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

!
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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.

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.

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

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.

!
!

!

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.

!
!
!!

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.

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.

Per a una educació pública i una
societat democràtica

!
!!

!

Àmbit d’Educació

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
continuidad y relevo imprescindible en una dirección
comunista.

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.

!

!

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.

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.

!

!

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

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?

!

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.

!

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.

!

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.

!

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

!
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aprovació suposa un atac sense precedents a l’educació
pública, en cinc àmbits diferents: lingüístic, de cohesió
social, competències autonòmiques, finançament públic
i participació.

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,

!

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
no com a dret universal de les persones, en detriment de
la qualitat de l’educació pública i dels valors
democràtics.

!

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.

!

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

!

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.

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.

!

!

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.

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.

!

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.

!

Pensament i rigor científic. El PP i CiU argumenten que
la crisi obliga a prendre mesures d’austeritat, de canvi de
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.

!

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.

!

Els valors duen a accions. Les accions demostren
valors: La LOMCE i la LEC han de ser contestades des
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:

!

Però l’educació no està aïllada del que passa socialment
i també “s’aprèn”. És curiós observar com, a causa de

!
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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.

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
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.

!

!

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
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?

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.

!

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.

!

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.

!

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.

!

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
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pública en totes les seves vessants (centres educatius
públics, polítiques educatives municipals, formació
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.

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.

!

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.

!

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.

!!

Annex d’educació

!
!

Camarada Joan Mena
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.

!

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
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.

!

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

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.

!

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.

!

!
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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.

Aportació

!
!

Cèl·lula de Barberà

!

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.

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?

!
!

¿Cuáles son las tareas propias del Partido
Comunista en todos los ámbitos de organización?

Recursos humanos: el Partido como tarea prioritaria. Es
necesario que en cada organización se elijan camaradas
cuya tarea prioritaria sea el Partido.

!

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.

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.

!

!

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 necesarios para que el
resto de tareas puedan cumplirse colectivamente.

!
!

¿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.

!

El modelo de organización por federaciones ha tenido
unos resultados negativos. El Partido de la clase
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en clave de seguidísmo de las pulsiones
independentistas y de nuestra subsidiariedad a un
liderazgo secesionista que detentan y dirigen las
derechas nacionalista políticas, mediáticas y sociales.
Ese riesgo, o en el sentido antagónico y contrapuesto
vernos sometidos a un guión de nacionalismo
españolista desde el Gobierno del PP, con parecida
batería de argumentos de confrontación étnica e
identitaria.

Aportacions al document

!!
!
!
!
!

Cèl·lula del MUT de Badalona
Aportació al punt 5

!

“El PCC por la 3ª República Federal de los pueblos
de España, plurinacional, pluricultural y plurilingüe”

Nuestra posición como comunistas es especialmente
relevante al substanciar y participar en la única fuerza
que en su mediación política,- EUiA -, plantea un
acuerdo federal desde la soberanía y que cuenta con el
acuerdo y el apoyo su formación fraterna en el estado
que es Izquierda Unida y en el ámbito parlamentario, la
Izquierda Plural.

Añadido al punto 5. A continuación como 5.3.
Para el PCC la vigencia del internacionalismo y la lucha
de clases son características imprescindibles y
definidoras de su propia identidad como Partido
comunista.

!

!

Todos nuestros documentos, acuerdos, posiciones y
pronunciamientos públicos hasta el momento recogen
con nitidez nuestra propuesta síntesis que no es otra
que el mismo titular de la presente enmienda: El PCC
por la 3ª República Federal de los pueblos de España,
plurinacional, pluricultural y plurilingüe”

Somos, desde nuestra fundación, Partido nacional y de
clase, como ya lo era nuestro predecesor original, el
PSUC histórico, partido que siempre defendió el
derecho de autodeterminación los pueblos.
Por ello nos reivindicamos y reafirmamos en la lucha por
los derechos nacionales y sociales en el marco y modelo
de una República Federal de los pueblos y naciones de
España, a partir del ejercicio de la libre decisión de
adhesión y acuerdo, o no, en un encaje inmerso en
procesos reconstituyentes a diferentes niveles. La
situación socio-política actual impone retomar y redefinir
el modelo estatal por encima de las limitaciones de una
Constitución ya obsoleta.

!

Aportació al punt 6: moviment obrer
- 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.

!

Nuestra aspiración es la superación del viejo régimen
monárquico impuesto por el franquismo y constituir la 3ª
República Española continuadora democrática de
aquella 2ª República aplastada por las armas del nazifascismo.

!

Todas las maniobras para intentar perpetuar y continuar
con ese injusto e inútil régimen borbónico, negando el
derecho a decidir en Referéndum sobre la disyuntiva
“monarquía o república”, merecen nuestra denuncia,
lucha y confrontación social y política.

!

El PCC apoya el derecho democrático de los pueblos a
expresarse en consulta/s vinculante/s sobre cual ha de
ser su modelo de Estado.

!

En un proceso constituyente de la futura República, en
paralelo a otros procesos a escala nacional catalana y a
escala europea, cada cual con sus respectivos tiempos
y características, los y las comunistas trabajaremos para
hacer visible y patente nuestra opción, ocupando así el
espacio político del verdadero federalismo democrático,
con contenido nacional y social, y que en la presente
coyuntura no dispone de clara ni concreta expresión
electoral y/o política.

!

Una pasividad excesiva y una sostenida ambigüedad
por nuestra parte es sistemáticamente (mal) interpretada
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!

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.

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

!
!

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.

Aportació sobre la proposta organitzativa

!

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).

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.

!

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.

!!
!

4.- Mecanismo revocatorio

!

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.

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

!

!!
!

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.

Aportació sobre el reglament del Congrés
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
que han mantenido vivo el debate del Partido a lo largo
de estos años.

!
!

1.- Comité Central
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:

2.- Comisión de Candidaturas
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.

!!

!

Aportació sobre el paper dels mitjans en l’educació

- La fórmula organizativa del Partido debe ser Territorial y
Sectorial, pero el territorio debe conformarse como el
espacio de confluencia de las luchas en base a las
necesidades coyunturales de la clase obrera y resto de
la ciudadanía.

Ressaltar el paper dels mitjans de comunicació i l'escola
per aconseguir la “resignació".

!

Situar on sigui coherent amb el text el següent paràgraf:

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

La formació de la consciència dels éssers humans
depèn de la seva capacitat per comprendre la societat
en què viuen. Aquesta es troba condicionada per una
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!

informació que es rep a través dels mitjans de
comunicació de masses que defensen els interessos
dels seus propietaris que traslladen tòpics simplistes i
metàfores enganyoses que presenten com a veritats de
sentit comú.

No es tracta per tant d’instrumentalitzar els moviments
socials i denunciem els intents de qui vulgui usar-los
com a corretja de transmissió o qui pretengui parasitarlos amb objectius i formes partidistes o de “part” alienes
al seu caràcter plural i independent.

!

D'altra banda seguint el model americà en l'educació, la
dreta es disposa a destruir l'ensenyament públic
exercida per docents independents, per reemplaçar-la
per un sistema administrat com una empresa on els
professors molestos poden ser fàcilment silenciats. (El
"progressista" Ernest Maragall va ser l'inductor d'aquest
procés a Catalunya).

La nostra tasca s’ha caracteritzat, i així ha de seguir més
que mai, per no barrejar en el si de les mobilitzacions
socials aspiracions particulars i/o electoralistes de
persones, grups, col•lectius o partits que disposen dels
seus mecanismes propis per a l’acció socio- política.

!

!!
!

La nostra aportació a la CONFLUÈNCIA social és
desinteressada, altruista, coherent, sincera, explícita,
respectuosa -respectada i ideològica però no partidista,
ni electoralista, ni oportunista al servei d’altres finalitats
espúries o particulars.

Aportació al punt 2: alternatives a nivell europeu
El nostre partit no pot presentar com a alternativa
simplement un catàleg de bons desitjos i obviar
aspectes essencials que s'estan debatent en el conjunt
de les forces d'esquerra europea, també a Espanya, que
a partir de la coincidència general en la confrontació i la
lluita contra les polítiques dels Tractats neoliberals i de
l'Euro, discuteixen escenaris com la viabilitat de UE o la
sortida de l'euro.

!

La utilització indeguda dels moviment populars com a
instrument de sigles polítiques és una vella temptació
que s’ha demostrar finalment contraproduent i de curta
volada per a qui l’ha volgut manipular. No ha estat, no
és, ni ha de ser el nostre cas.

!!

Introduir ara aquest debat seria precipitat però sí hauria
a fer-se una referència que aquestes alternatives estan
sobre la taula sinó s'aconsegueix corregir el rumb de la
UE sempre en el marc d'una aliança dels països del sud
d'Europa.

Aportacions sobre democràcia
interna

!
!
!

!
!
!

Camarada Adoni González de la Cèl·lula Manuel
Sousa

Aportació al punt 4.3

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

"MOVIMENTS SOCIALS”
L’activisme dels i de les comunistes en els moviments
socials forma part del nostra mateix ADN, és la nostra
forma natural de treballar en i com ciutadania i té
caràcter d’identitat al llarg de la nostra historia.
Ho fem com aportació sincera i transparent a la causa
de les reivindicacions justes, les lluites populars i les
plataformes sectorial i ciutadanes, al costat d’altres
persones i col•lectius en la diversitat ideològica i al
marge de la pertinença partidista. Això, no significa que
no hi aportem criteris, arguments i propostes en
coherència amb les nostres posicions i les nostres
polítiques.

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.

!
!

!
!

Això esdevé un valor reconegut, transparent i públic.

Los cargos públicos del Partido no serán superiores a
dos legislaturas u ocho años.

La nostra participació no persegueix aquí la transmissió
ideològica però tampoc no renuncia ni amaga el seu
perfil polític legítim i enriquidor. Hi anem a aportar
suports i a sumar les nostres idees i propostes, colze a
colze, sumant en la diversitat i sense apriorismes ni
sectarismes.
D’aquí s’explica el nostre prestigi com a militants socials
dins les lluites i el bon reconeixement conreat a força de
treball que han estat la norma habitual.

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
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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.

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.

!
!!

13- Balanç del Moviment Unitari Territorial de Barcelona
(pdf adjunt)

Aportació al 13è Congrés

!
!

!

Cèl·lula del MUT de Barcelona

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

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.

!

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

!

!

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)”

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

!

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.

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.

!

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.

!

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…

!
!

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.

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
ciutadania a la “nova política” per rebuig a la “vella
política”. Els resultats electoral així ho demostren.

!

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

!

!
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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.

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.

!

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
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

!

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.

!

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:

!

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
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”.

!

!
!
!

!

!

1. Altes dosis de dogmatisme, disfressada i/o confosa
sovint amb la “coherència.
2. Fractures internes que han tingut repercussions
externes.

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.

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.

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.

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.

!

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

!

També debat mal resolt respecte a la diferència entre
Front Democràtic i Front d’Esquerres. I entre Front
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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.

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 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.

MUT: Balanç del període entre els congressos

!
!!
!

Els homes i les dones comunistes de Catalunya som de
pensament plural. Siguem intel·ligents, siguem unitaris.

!

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.

!

!

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).

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.

!

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.

!

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,
passant per responsables polítics de les federacions del
PCC).

!

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.

!

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.

!

A la tardor, podem tenir un PC de Catalunya més fort
que l’actual PCC. Però, continuarà havent dos partits
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la història com una lluita entre classes, de l'antagonisme
de les quals sorgeix el progrés de les societats.

Per a la reflexió i l’acció dels i les
Comunistes

!

!
!
!

ANALISI CONCRET DE LA REALITAT CONCRETA:
RELLEGINT EL MANIFEST COMUNISTA

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.

Els i les comunistes vivim, avui, moments
d’extraordinària complexitat, alhora que hem de donar
respostes importants.

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

Camarada Pere Fernández de la Cèl·lula del MUT de
Barcelona

!

!

!

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

els canvis en el bloc dominant
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.
la fragmentació i dispersió de les forces d’esquerres i
populars.
les dificultats de l'esquerra plural actual per a construir
un projecte comú
les dificultats de les esquerres transformadores per
construir el subjecte polític alternatiu

!

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.

!

!

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
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)”.

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.

!

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

!

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

!

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,
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impostos progressius, eliminació del dret d'herència,
reforma agrària, educació gratuïta,...

La classe treballadora a Catalunya, Espanya i
Europa

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:

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
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:

!

!

!

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.
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.

!

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.

!
!

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.

!
!!

Avui, ens cal continuar fent un anàlisi concret de la
realitat concreta.
Reflexions estratègiques entorn l’escenari polític
actual

!
!
!

!
!
!

L’escenari polític actual requereix de profundes
reflexions estratègiques per part dels i les comunistes.

4. El creixement de les administracions públiques a partir
de l'extensió dels serveis com la sanitat i l'ensenyament.

En el darrer període, moltes vegades s’han obert i/o
tancat debats amb massa superficialitat.

5. El creixement de sectors privats associats a activitats
vinculades al turisme i al comerç.

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.

6. El creixement de sectors assalariats de tècnics i
professionals, cada vegada més proletaritzats en les
seves condicions.

!

!

!

!

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.

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.

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

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.

!

!

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:

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
millores voluntàries no regulades per la negociació
col•lectiva.

!!

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

pacte social (nascut després de la II Guerra Mundial a
Europa Occidental, i amb la primera transició a Espanya)

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.

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.

!

!
!

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.

!

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.

!

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.

!

!
!

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.

Les diferències fonamentals cal situar-les en:
★ 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)...

!

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.

!!
!

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.

!

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.

!

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
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!

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

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

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.

!

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.

!

!

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.

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).

!

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.

!

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.

!
!

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.

!
!

!

Un exemple d’això son els conceptes i idees força de
FRONT DEMOCRÀTIC i FRONT D’ESQUERRES.

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.

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.

!

!
!

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.

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,

!

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.

79

!

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,...

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

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 ciutadania a la “nova política” per
rebuig a la “vella política”.

!

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.

!
!

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

!

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.

!

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.

!

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.

!

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.

!
!

Politització / despolitització de la societat
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.

!
!

El paper dels i les comunistes catalans i espanyols
jugat a la transició

!

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.

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.

!

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.

!

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

!
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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.

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.

!

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

!

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

!

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).

!

!

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.

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...”

!

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 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).

!

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).

!
!

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.

!

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.

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.

!

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.

!

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.

!

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.

En aquest període, aquestes dos pluralitats comunistes
envers el dret a decidir han fet batalla de l’opció finalista
“SI” / “NO” / “SI-NO” / “SI-SI”. Han obviat que allò
fonamental és el procés democràtic i que aquest procés

!
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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”:

del 1929, hem d'evitar que doni lloc a una 'sortida'
similar.

!

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 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”

!

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

!

“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”

!

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

!

!
!

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

Les conseqüències de la crisi, el creixement de l’atur i la
corrupció.
★ Una situació de la classe treballadora
estigmatitzada, desmobilitzada i despolititzada.
★ 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.
★ Una decepció amb les forces polítiques tradicionals
o percebudes com a tradicionals.
★ 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
★ 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).
★ El perfil de votant de populisme xenòfob a barris
obrers i populars de moltes ciutats europees, és el
d e t r e b a l l a d o r / a p o c q u a l i fi c a t , e l
"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

!

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.

!

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

!
!

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

!

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.

!

Si menystenim el feixisme emergent, és pot fer cada dia
més fort. Si aquesta crisi és en molts aspectes com la
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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 tradicionals. Obert/a, sense aprofundiment
polític, a tot el que sigui nou.
★ 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.
★ 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.

molt més enllà d’acord de gestió. Aquesta aposta
estratègica era nova política, pensant en la majoria del
nostre poble.

!

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.

!

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.

!

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
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

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.

!

!

!!
!

!

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.

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.

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”.

Crisi de la “vella política” i concepció i
caracterització de “la nova política”
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 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,....).

!

La configuració d’un acord de govern català de les
esquerres plurals va ser una aposta política estratègica,

!
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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”

vida quotidiana i obrir camí a la construcció d’un bloc
social alternatiu d’hegemonia futura.

!

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

!

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”.

!

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.

!

!
!
!

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.

Com caracteritzar la “nova política” ?
★ regeneració democràtica de baix a dalt
★ política de proximitat

!

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 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.

!

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 incidir-hi.
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.

!

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.

!
!

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
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

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
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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.

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.

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.

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
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.

!
!

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.

!

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

!

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
assoleixen l’objectiu de transformar la societat, en el
camí s’estan transformat a si mateixos.

!

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

!

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

!

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.

!
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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).

Pere Fernàndez i Armengot
Membre del CC del PCC

!
!
!
!

*********************************************
Nota 1:
10 punts que el Manifest Comunista establia com a
estratègics, ara fa 166 anys
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.

!
!

Avui, aquestes diferències estratègiques continuen
existint.
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.

!

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.
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Aportació al 13è Congrés

Aportació al 13è Congrés

Camarada Domingo Mena de la Cèl·lula del Metall

Cèl·lula de Nou Barris
Cómo nos organicemos para que funcione la actividad
del partido.

!
!
!

!

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

!!

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

Sobre la quota zero

!

!
!

!

!

Camarada Núria Lozano de la Cèl·lula del Metall

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

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 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.

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 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.

Aportació al punt 1.1

!
!

!

Cèl·lula de Barberà-Badia

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.

Les i els comunistes no ens podem permetre cometre la
innocència d'enfocar l'anàlisi com si fos des del punt de
vista d'un narrador extern i asèptic. Afirmem amb raó
que les derivacions sòcio-culturals del neoliberalisme
han estat responsables de la despolitització de la classe
obrera, de la dissolució i posada en dubte del mateix
concepte classe obrera. Però no podem ser tan ingenus
de pretendre que els amos del capital no actuessin així.
El capitalisme ha fet el seu treball, desplegant una gran
xarxa a tots els nivells i sobretot, va guanyant la batalla
cultural. Però tinguem en compte que la batalla per la
ideologització dels treballadors és nostra, no seva, per
tant no podem acusar al neoliberalisme d'haver fet allò
pel que es va idear. A nivell estratègic el moviment
comunista, sobretot l'europeu, s'ha mogut de manera un
tant ingènua, amb seguretat amb excepcions notables.
Nostra és la responsabilitat de reprendre la batalla
ideològica cultural, d'arrencar les profundes arrels que
els Fukuyama de torn han anat plantant atribuint-se el
dubtós honor d'acabar amb la història, destruint els
arguments del postmodernisme nihilista com a
legitimador cultural del neoliberalisme. Reprenent el dur
treball d'anàlisi de la realitat quotidiana amb l'eina més
profitosa que Marx i *Engels ens van llegar, el
materialisme històric com a base filosòfica per al
socialisme científic. Un treball que ha de ser paral·lel i
inseparable de la noves formes polítiques que
necessitem i que esperem desenvolupar en aquest 13
congrés. Un treball transversal i multidisciplinari obert a

!

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

!
!
!!

Cèl·lula de Cornellà
Que exista un ambito de reflexión politica del trabajo de
los comunistas en EUIA.

Aportació

!
!

Cèl·lula de Sant Andreu de la Barca
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.
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qualsevol persona, ciència o col·lectiu que estigui
disposat a treballar mà a mà. Una actitud oberta, mai
hermètica, que permeti que el treball del partit pugui ser
compartit amb la societat a tots els nivells. Tenim la
responsabilitat de tornar a ser avantguarda, de despertar
consciències, d'evidenciar l'alienació quotidiana. Una
responsabilitat envers nosaltres mateixos i envers tots,
una responsabilitat de classe i com a classe. Si no
reconduïm la nostra lluita en les línies que aquest
congrés pretén establir, correm el risc no només de
deixar de ser avantguarda, sinó de perdre la batalla de la
història.

seccions sindicals, transparència, dependre dels
recursos propis del sindicat i no sobrecarregar
l'estructura de persones alliberades, participació dels
afiliats, etc .. “.

!!

Aportació al punt 6

!
!

Cèl·lula del Vallès Oriental

!!

En aquest sentit cal que el Partit faci autocrítica sobre
les seves dificultats als últims temps en la seva lluita en
el Moviment Obrer. Cal aprofundir els debats i
cohesionar tàctiques i estràtegies. Avançar en aquest
terreny és fonamental per aconseguir portar a la pràctica
allò que proposem.

Aportació al punt 6

!
!

Cèl·lula de Terrassa

!!

Pàgina 25: En el punt 6.1 de Moviment obrer entenem
que és extremadament confús i que falta la següent
anàlisi sindical i de composició de la classe obrera:
"El moviment sindical com el moviment obrer en el seu
conjunt es troba en una crisi profunda derivada de
diversos factors com són; la pèrdua de consciència de
classe i d'organització, l'alt nivell d'atur després d'una
dècada de capitalisme popular. El moviment sindical a
Espanya des de la transició s'ha basat en la negociació
col · lectiva i la concertació social amb una gran
cobertura al conjunt dels treballadors tot i tenir una
afiliació sindical baixa, ja que es negocia per
representativitat en els comitès d'empresa a nivell de
convenis i en les taules de diàleg social. En els últims
anys hi ha una estratègia clara de sistema d'acabar amb
els convenis i del que anomenem "estat del benestar"
que no és més que la part social de l'estat conquerit a
Europa per la por al teló d'acer. Derivat d'això hi ha un
assetjament i enderrocament contra els sindicats de
caràcter confederal per implantar un sindicalisme de
tipus anglosaxó (Sindicats grocs, sindicats corporatius i
independents).

!

Els comunistes sempre hem defensat la unitat dels
treballadors en sindicats de masses i de classe i ara no
pot ser d'altra manera.

!

Si ens centrem en el sindicat de CCOO hem d'analitzar
els canvis que s'han produït des Fidalgo fins ara que no
són pocs. En els 90 i 2000 els sindicats van engreixar les
seves plantilles fins a l'excés via subvencions i es va
caure en pràctiques poc defensables, el que ha portat al
col·lapse en alguns casos quan aquest model entra en
crisi i han de prendre mesures per solucionar aquest
despropòsit. El nostre partit ha estat en els òrgans de
direcció del sindicat i coneixem aquest tema a fons.

!

Els comunistes hem de reforçar el sindicat de CCOO des
de les millors pràctiques; democràcia des de les

88

de canviar alguns hàbits o simplement aprofundir les
nostre polítiques de protecció del medi ambient. Estem
davant d’una profunda i radical crisis de civilització.
Aquesta és una idea fonamental, que com a partit que
vol transformar la societat no podem obviar: no és
possible, ni desitjable el creixement continuat.

Resolucions del
13è Congrés del
PCC!

!

Els comunistes hem de defensar amb tota la
vehemència i de manera contundent que una vida digna
és possible sense les necessitats fictícies que el
consumisme genera, que el indicador d’una vida que
mereix la pena ser viscuda no és la quantitat d’objectes
que acumulem i que podrem comprar. Això és una canvi
transcendental que recupera fils rojos perduts en la
nostra tradició que van quedar amagats per la idea de
que la ciència i la tècnica ho podien resoldre tot i que la
capacitat humana de transformar el seu entorn no tenia
aturador. Que esgotat un recurs natural en vindria un
altre i un altre,... Això s’ha revelat durant el segle XX com
a radicalment fals i perillós.
Estem exhaurint els
recursos, estem canviant la química de la biosfera i
estem portant el planeta al límit. La salut de la Terra i
amb ella la de Humanitat corren seriós perill.

!!

Resolució sobre la Renda Bàsica
de Ciutadania

!

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
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. Així, una
RB universal i incondicional augmentaria
substancialment el poder de negociació de les classes
populars. Aquest seria, per tant, un pas a donar per
arribar al socialisme.

!

El capitalisme te inscrit en el seu ADN la necessitat
constant de créixer i consumir més recursos i fer-ho
cada cop de manera més accelerada i irracional.
L’acumulació de capital i de poder és l’altar en que es
sacrifica l’equilibri ecològic. Per tant avui, superar el
capitalisme no és només una qüestió de “justícia social”
o d’”igualtat” ho és també de pura supervivència.

!

Això apunta directament contra els processos que
després de la segona guerra mundial varen suposar el
desenvolupament d’una pretesa “societat del benestar”
en el marc d’un pacte social entre capital i treball en el
camp capitalista. I paral·lelament una cursa ferotge i
competitiva d’industrialització en el camp socialista amb
l’objectiu del promoure una benestar material a partir,
això si, d’una opció col·lectivista. En els dos casos
tenim la mateixa dinàmica: un procés de dominació i
explotació de la natura, que arrenca d’una visió
esbiaixadament quantitativa de la Il·lustració, base
fonamental de l’explotació de l’esser humà per un altre
esser humà. Cal admetre que malgrat que era difícil
pensar en un alternativa en aquell moment, aquest va
ser un camí erroni i que el capitalisme va ser molt més
eficient a l’hora de generar una societat de consum, per
destructiva que aquesta hagi demostrat ser.

!!

Resolucó d’adhesió al Manifest
Darrera Crida

!

!!

Ara és el moment de recuperar discursos que varen
quedar amagats, marginats i fins i tot perseguits.
D i s c u r s o s q u e a r re n q u e n a m b ro m a n t i c i s m e
anticapitalista del que parlava Lukàcs, com a primer
gran moviment d’oposició a la freda racionalitat
tecnològica de la societat industrial i burgesa, dels que
ja s’apunta alguna intuïció el Manifest Comunista
( recordeu aquella bella idea de com la burgesia havia
revolucionat la vida i la societat desencant el món i
llançat tot allò que era sagrat a les fredes aigües del

Fa poques setmanes i oportunament va aparèixer el
Manifest “Darrera Crida”, un text que posa de manera
clara i contundent en negre sobre blanc la crisis de
civilització a la que ens enfrontem i la capacitat
destructiva del model industrial – capitalista.

!

El manifest “Darrera Crida” comença apuntant-nos una
idea cabdal. No estem davant d’una simple necessitat
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!

càlcul mercantil). Però és el darrer Marx, aquell que
veien les derives del seu propi pensament, ens va
sorprendre dient allò de “jo no soc marxista”. I que
esglaiat davant una burgesia ferotge i ja desempallegada
dels valors humanistes que varen acompanyar la
Revolució de 1789, va començar a pensar en vies “no
capitalistes” cap el socialisme.

2.- L’atac a la nació catalana (des d'un punt de vista
republicà de nació-poble-ciutadania) que suposa
aquesta antipolítica de salut. Mentre el discurs oficial de
CiU és la construcció de l'Estat propi, la practica real del
govern Más-Bohí Ruíz és la destrucció dels instruments
d'Estat social. El govern Más-Bohí Ruíz no treballen per
cap Estat, treballen per als mercats. I fan de la salut una
mercaderia en venda.

!

El segle XX va veure aparèixer tot un seguit de
pensadors, companys de viatge del nostre moviment,
però amb poca influència, que van continuar teoritzant
sobre aquesta modernitat perversa que representa el
industrialisme capitalista. Sense ànim d’esmentar-los a
tots us vull recordar a Walter Benjamin, Ernst Bloch,
Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Gunther Anders,
Barry Commoner,
Wolgang Harich i el seu herètic
“comunisme sense creixement” i a casa nostra el gran
Manuel Sacristan, membre del PSU i introductor de la
preocupació ecològica entre nostre files. I no vull perdre
l’ocasió per recordar avui aquí a Paco Fernandez Buey,
que ens va deixar fa dos anys i companys tant valuosos
com en Quim Sempere o en Jorge Riechmann. Tots ells i
molts més van mantenir aquesta idea fonamental que el
nostre Partit ha de posar en valor: que el socialisme que
volem construir només serà possible en un societat
continguda, que assumeixi els seus límits i que faci les
paus amb el planeta.

!!

3.- En el marc del procés d'exercici efectiu del dret a
decidir del poble de Catalunya, el debat entorn a quin
país volem, protagonitzat per la societat civil catalana,
respecte al model català de salut, no es pot tancar amb
la conclusió declarativa de "denuncia la precarietat
creixent en l’àmbit de la Salut degut a l’alarmant manca
de finançament i la legislació forana"
ni amb un
manipulador anàlisi de "La dependència de Catalunya
envers l’Estat espanyol impedeix qualsevol canvi per
millorar el sistema sanitari català" ni amb una defensa
del relat El model sanitari català integra el sistema públic
i el privat,...... Aquest fenomen explica l’èxit del nostre
model". Ben al contrari, el debat envers el model català
públic de salut que volem no pot tancar-se
democràticament amb un altre conclussió que no sigui la
de reclamar un Estat propi garant de democràcia, drets i
llibertats. En conseqüència no hi ha més opció que
guanyar en drets socials i nacionals respecte als que
promulga el marc jurídic-polític actual:

!

Deia Walter Benjamin els anys trenta del segle passat,
quan la lluita contra el feixisme era una de les nostres
prioritats i els nostres camarades soviètics culminaven
amb grans èxits un pla quinquennal darrera l’altre:
“ Marx va dir que les revolucions son les locomotores de
la Historia, però potser les coses es presenten d’un altre
manera. Potser les revolucions son l’acte mitjançant el
qual la Humanitat que viatge en el tren pitja el fre
d’emergència”.

!

★ L’article 43 de la Constitució recull que "es reconeix
el dret a la protecció de la salut. sent competència
dels poders públics organitzar i tutelar la salut
pública a través de mesures preventives i de les
prestacions i serveis necessaris".
★ L'Estatut d’Autonomia de Catalunya recull en el seu
article 23:“Totes les persones tenen dret a accedir en
condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris
de responsabilitat pública, en els termes que
s'estableixi per llei"

!

Avui el nostre partit té la responsabilitat històrica
d’entendre aquesta crisis de civilització a la que estem
abocats i ser protagonista polític d’aquesta frenada en la
cursa suïcida a la que el capitalisme ens esta duent.

!!

El nostre poble no pot admetre infiltracions dels
negociants privats de la salut ni de la seva patronal en el
moviment popular pel dret a decidir. Ni conclusions
envers el model català de salut que aquests han
imposat. I desemmascarà als que treballen pels mercats
i no per l' Estat. L'Estat propi català o és Estat social o
no serà Estat. Estat social propi basat en el caire públic
dels serveis públics. Això inclou un projecte de transició
del model de salut mixt actual (públic, concertat, privat)
cap a un nou model únic públic de salut.

Resolució en defensa de la Salut
Pública

!

Resolució del XIII CONGRES del Partit dels i les
Comunistes de Catalunya en defensa de la salut pública,
del Sistema Nacional de Salut i de les lluites socials i
polítiques que el defensen.

!

!
!

4.- Que el govern de CiU de Más i del seu protegit
conseller Boi Ruiz , ex-màxim responsable de la patronal
hospitalària privada, han desplegat executivament la
vella aspiració neoliberal per a convertir en negoci tot
allò que és dret de ciutadania i servei públic resulta més
que evident.El govern CiU treballa contra la classe

El XIII congres del PCC, partit de classe i nacional,
DENUNCIA:
1.- L’atac als drets i condicions de vida de la classe
treballadora i les classes populars que impregna tota
l'antipolítica de salut del govern Más-Bohí Ruíz.
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treballadora i les classes popular. Treballa contra l' Estat
i a favor dels mercats.

1.- L’execució del projecte compartit, CiU + lobis del
negoci privat de la salut, de degradació de la qualitat del
sistema públic de salut per a accelerar la conversió del
dret a la salut en negoci, ha tingut una permanent
resposta social.

!
!

5.- Alguns detalls de la concreció del desplegament
executiu de la conversió del dret a la salut en negoci:

!

★ Els pressupostos de Salut de l’any 2011 van suposar
una retallada respecte a l’any 2010 del 14%
i
Catalunya passa a ser la 12ª Comunitat Autònoma
en quant a despesa sanitària.
★ Al 2011 es van tancar llits, plantes i quiròfans als
hospitals, centres d’Atenció Primària i serveis
d’atenció Continuada i d’Urgències. Ens anuncien
més i noves exigències en la jornada i en les
condicions laborals de les persones que treballem al
sector de la salut, la no renovació de baixes i de
suplències.
★ Apareix
amb insistència la col.laboració públicprivada, amb una invitació explícita del conseller a
subscriure pòlisses i assegurances sanitàries
privades.
★ Any rere any, malgrat el què diu el conseller de
Salut,es fan més retallades en el pressupost sanitari
que va ser de 9.874 M € el 2011 i de 8.289 M€ el
2013..
★ La retallada pressupostària que ha patit l’empresa
pública ’ICS entre 2010 i 2014 , ha estat d’un 17% ,
aplicada fonamentalment en els sous dels
treballadors i treballadores i en les plantilles .

2.- A aquesta resposta social a l'anti-política de salut, ha
contribuït el mateix anti-conseller CiU quan es permet la
frivolitat de menystenir la desatenció sanitària, de dir que
tancar un llit hospitalari no és eliminar recursos del
sistema sanitari, i quan reconeix la vulneració per la
seva política dels drets dels treballadors i treballadores

!

3.- El mapa d' accions, campanyes, mobilitzacions
socials, treball d'anàlisi i'investigació, de sinergies entre
activisme social, sindical i institucional d'esquerres, de
capacitat de generar respostes i propostes, es ben ampli
i divers:

!

★ La campanya contra el re-pagament d'1 € per
medicament
★ La campanya contra la segregació i exclusió de
població migrada, que treballa a detectar, denunciar
i actuar en els casos en què l’assistència sigui
denegada pels efectes del Reial Decret 16/2012 del
govern Rajoy
★ La lluita contra el tancament del serveis d'urgències
del CAC de Betllvitge
★ Els seguicis del moviment en defensa de la salut
pública a manifestacions globals en defensa dels
serveis públics
★ la campanya “ No marxis sense hora”, que té com a
objectiu empoderar les persones perquè actuïn i no
marxin dels hospitals i CAP sense dia i hora per a la
següent visita, operació o prova
★ la lluita per recuperar el servei d’Atenció Continuada
i d’Urgències de Montcada
★ els tenderols informatius davant les portes de l'
Hospital General de la Vall Hebrón i de l'Hospital de
Bellvitge
★ les mobilitzacions al Baix Llobregat en defensa dels
hospitals Moisès Broggi i Viladecans ,
★ les mobilitzacions ciutadanes i dels treballadors i
treballadores de la salut de Lleida en defensa de
mantenir l’integritat de l’ICS i el model sanitari
públic.
★ les accions i mobilitzacions nacionals i territorials
(Lleida, Maresme, Baix Llobregat, Baix Vallès,
Montcada, Barcelona,...)
★ les lluites unitàries (sindicats, associacions veïnals,
organitzacions polítiques, col·lectius ciutadans,...) de
tancaments en les plantes dels hospitals per evitar
l’anunciat i massiu tancament de llits
★ la recollida massiva, i entregues organitzades
posteriors,
de milers de signatures contra les
retallades i pel dret a una atenció sanitària pública
de qualitat (22.000 signatures a l'Hospitalet, 23000 a
Mataró, milers a Barcelona i centenars i centenars a
moltes ciutats, pobles i viles de Catalunya)

!!
!
!

Les conseqüències per a la classe treballadora i les
classes populars son, entre d'altres:
★ Patir la progressiva privatització dels serveis de salut
públics i sistema sanitari de mínims on qui no tingui
capacitat econòmica no podrà accedir a serveis de
salut de qualitat.
★ Patir unes llistes d’espera mai vistes. Així,
actualment a Catalunya hi ha 181.000 persones
esperant una intervenció quirúrgica, 27000 més que
l’any 2010, D’aquestes, prop de 20000 fa entre un i
dos anys que esperen per a ser intervingudes i 6000
esperen entre dos i tres anys. El Govern CiU, a la
Generalitat, incompleix, a més, el termini màxim
establert per a les 14 intervencions amb una espera
màxima garantida.

!

Totes aquestes persones en llistes d'espera, i més
encara les que sobrepasen el temps d'espera legalment
establert, pateixen dolor, perden mobilitat i qualitat de
vida per no poder rebre un tractament i una atenció
sanitària adequada.

!

El XIII congrès del PCC, partit amb voluntat de
construcció de nou bloc hegemònic de les classes
populars catalanes ABRAÇA LA
LLUITA, SOCIAL I
POLÍTICA, DEL POBLE CATALUNYA, DEL QUAL SOM
PART ACTIVA, EN DEFENSA DE LA SALUT PUBLICA:
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★ el treball d'anàlisi,
investigació i difusió de les
polítiques públiques i de les desigualtats socials en
salut, de l'impacte social de mesures polítiques
(incloent la manca d'aquestes) i la reapropiació
social del coneixement, de la gestió del serveis de
salut, que CiU i lobis del negoci de la salut voldrien
ben secreta i ben guardada i controlada.
★ la investigació i denuncia dels escàndols de
corrupció detectats.
★ el treball de comunicació divers, tant l'adreçat als
mitjans de comunicació públics i privats com a les
eines comunicatives sorgides de l'associacionisme i
la iniciativa social i comunitària
★ el treball sindical en la sanitat pública, amb
perspectiva socio-política (no únicament de defensa
de les condicions de treball de la gent treballadora
sanitària) defèn condicions difícils i no sempre
encertat
★ les
sinergies entre activisme social, sindical i
institucional d'esquerres han permès contrastar
informació. aflorar mentides orquestrades per l' antiConseller Bohí Ruíz i el seu equip de confiança de
càrrecs directius i gestors, traslladar pressió
incrementada als governs (municipals i català) de
CiU i aconseguir reestabliment de serveis tancats.

per tal de derrotar l'acció programada de degradació
de la qualitat del sistema públic de salut, que vol
convertir el dret a la salut en negoci, l'austericidi en la
salut
i el procés destituent de democràcia, drets i
llibertats.

!

8.- Afegidament a la necessitat d'enfortir el marc unitari
català en defensa del dret a la salut, cal enfortir el
sindicalisme de classe i socio-polític a l'àmbit de la salut
i cal enfortir el compromís dels i les professionals en
defensa del model públic i de qualitat de la salut català.
9.- Denunciant, alhora, quan correspongui,
comportaments de repressió cap a professionals que
s'atreveixen a parlar i explicar la realitat. I, denunciant,
també complicitats d'alguns professionals en la
degradació de la qualitat del sistema públic català de
salut i en la derivació de pacients cap a la xarxa de salut
concertada i/o privada.

!

A més de la intervenció social (marcs unitaris,
sindicalisme, associacionisme veïnal, ciutadà, projectes
comunicatius, centres d'anàlisi,...), cal disputar el poder
polític per tal d’imposar democràticament el dret efectiu
a la salut i el marc català únic i públic de salut. Amb
aquesta voluntat, els i les comunistes catalans/es
treballem, també, des d'EUiA, des d'ICV-EUiA i des dels
nous espais de confluència per tal d' articular una
majoria social, política
i institucional que derroti
l'austericidi i obri camí a la ruptura democràtica

!

4.- Tota aquesta amplia tasca que va des del
reapropiament social del coneixement en la gestió de
salut a les sinergies activisme social-sindicalinstitucional, passant per totes les accions de
conscienciació i mobilització social, no haurien estat
possibles sense organització. Alhora que, de forma
interactiva, les lluites també han incrementat
l'organització.

!!
!
!

El XIII congrès del PCC, partit amb voluntat d'agent
organitzador de la societat civil alternativa,

!

ENS COMPOMETEM A:

5.- Totes les organitzacions i tots els col·lectius que han
generat aquestes accions, lluites i campanyes son
imprescindibles. Son motor de la defensa indestriable
dels drets socials i nacionals de Catalunya.

1.- Incrementar l'activitat i el compromís de les dones i
homes comunistes de Catalunya per a l'enfortiment del
moviment social i polític pel dret a a salut. Enfortir, que
no voluntat de controlar ni manipular, el marc unitari
català de la Plataforma pel Dret a la Salut (PDS), les
seves organitzacions territorials (SAP Muntanya, Salut
Litoral,...), les seves organitzacions integrants

!

6.- La necessitat social objectiva (atac programat i
sistemàtic al sistema català públic de salut) i la voluntat
subjectiva (d'un ventall ampli d'organitzacions i
col·lectius) van donar com a fruit el naixement, fa uns
pocs anys, d'un marc unitari català en defensa de la
salut pública: la Plataforma pel Dret a la Salut (PDS). Un
marc unitari per composició (col·lectius nascuts al
voltant del 15M, associacions ciutadanes, centres
d'anàlisi, grups de professionals de la salut, moviment
veïnal, moviment sindical, organitzacions polítiques, ...) i
per vocació. Amb voluntat d' arrelament nacional i amb
practiques unitàries i no excloents.

!

2.- Contribuir a enfortir el sindicalisme de classe i sociopolític a l'àmbit de la salut. I dedicar més esforços a
comprometre a professionals en la defensa del model
públic català de salut i la seva qualitat.

!

3.- Contribuir a incrementar, encara més, les sinergies
entre activisme social-sindical-institucional. Treballant a
fons, per interconnectar lluites social i treball institucional
d'ICV-EUiA. Treballant unitària i decididament per a que
la confluència entre els subjectes de les esquerres
alternatives sigui possible, construir una alternativa
guanyadora i derrotar l'austericidi sanitari i global, també
a les institucions.

!

7.- La Plataforma pel Dret a la Salut (PDS), les seves
organitzacions territorials (SAP Muntanya, Salut
Litoral,...), les seves organitzacions integrants (des de
Dempeus a SICOM, passant per FAVB-CONFAVC, els
sindicats i l'esquerra política, entre ella ICV-EUiA) son
eines organitzatives i propositives clau, que el poble de
Catalunya i la seva classe treballadora, deuen enfortir,

!

4.- Traslladar a la futura nova organització comunista del
jovent català la necessitat d'implicació de la joventut en
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el moviment en defensa de la salut. Una implicació que
hauria de concretar-se multifaceticament: intervenció
cultural i organització en els centres universitaris
(facultats i escoles universitàries) de les ciències de la
salut, intervenció sindical, social i política entre el jovent
treballador en l' àmbit de la salut, intervenció social i
política des dels barris i des del conjunt del teixit
organitzat en defensa del dret a la salut.

La sanitat pública no és un negoci !!!
La sanitat pública no es ven, es defensa !!!
Visca la lluita de classe i nacional en defensa de la
salut !!!
Visca el moviment en defensa de la salut pública !!!
Visca la confluència per derrotar l'austericidi sanitari !!!
Bohí Ruíz a la presó !!!

!

!

5.- Que la por canvii de bàndol. La política d'austericidi
en salut, de brutal agressió , de retallada pressupostària
al sistema públic de salut, la demagògia del govern CiU,
els seus continuats intents de manipulació a l’opinió
pública amb les seves declaracions i la seva política de
venda i de privatització dels serveis públics de salut, ja
no genera només la legitimitat d'exigència de dimissió
immediata del conseller de Salut Boi Ruíz. Ens legitima a
més i volem més: el volem jutjat i a la presó.
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treballadors i les treballadores, la unitat de les esquerres
i la unitat dels i les comunistes.

Resolució del 13è !
Congrés del PCC!
Resolució final

En aquest Congrés el PCC ha posat al dia no només
l’anàlisi del context actual, tenint en compte els canvis al
món i les conseqüències de la crisi del capitalisme
globalitzat, sinó que ha fet propostes i ha actualitzat el
funcionament i la seva direcció, amb l’objectiu de
continuar lluitant pel socialisme i l’alliberament de la
classe treballadora.

El PCC realitza el XIII Congrés amb la voluntat
d’esdevenir un instrument més útil per a la unitat dels

En el congrés anterior s’havia analitzat i caracteritzat la
crisi en què estàvem immersos. En aquests moments,

!!

!

!
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podem afirmar que no es tracta tant d’una crisi com
d’una ofensiva de les classes dominants cap a la resta
de la societat amb l’objectiu de restaurar un poder
absolut i acabar amb el pacte social posterior a la
segona guerra mundial. L’ofensiva s’ha aguditzat i ha
esdevingut una crisi de civilització, on ja no només són
la vida i els drets de les persones els que estan en perill,
sinó que és la mateixa salut del planeta la que està en
qüestió.

territori es veuen trencats pels interessos de
d’imperialisme. Cal una planificació territorial
democràtica i participativa.

Per al PCC segueix vigent el dilema “socialisme o
barbàrie”. És consubstancial a la lògica del capitalisme
el creixement constant i el malbaratament de recursos i
això ens aboca a la destrucció de la biosfera.
Ha quedat ben palès que l’actual sistema econòmic no
pot respondre a les necessitats de les persones: la salut,
l’educació, la cura... esdevenen objecte de tràfic
mercantil.

Més que mai cal l’alternativa socialista. Sabem que la
construcció del socialisme és un procés llarg i
globalitzat, però en aquest moment estem abocats a la
urgència històrica d’aturar un model socioeconòmic
agressiu amb les persones i amb el medi ambient que
posa en perill la supervivència i la vida digna de les
properes generacions. Lluitar pels drets bàsics de les
persones i del planeta exigeix un treball conjunt de tota
la gent que es reclama d’esquerres.

En aquest context de precarietat vital extrema, en que es
reforça el patriarcat s’ han vist aguditzades les
discriminacions cap a les dones i han augmentat les
violències estructurals i personals.

La lluita de classes està més viva que mai. El PCC vol
adequar la seva organització als moments del segle XXI
que estem vivim per ser un instrument d’organització i
lluita.

!

S’ha consolidat una gran oligarquia financera sense
pàtria i absolutament autista a les conseqüències de les
seves actuacions. Però la classe obrera i els sectors
socials que pateixen les conseqüències del sistema
també estan actualitzant les seves eines i estratègies.

!

!

!
!

!

!

!

Una de les moltes formes de violència que genera el
model neoliberal, és la violència econòmica; l’oligarquia
amb l’excusa de la crisi que ha provocat intenta acabar
amb les conquestes de dècades de lluita de la classe
treballadora; condemna a milions de persones a l’atur, a
la precarietat laboral, la gana, la desesperació, la por... i
provoca un exili econòmic d’una part important de la
població. La lluita per sobreviure i pels minvats recursos
fa créixer sentiments xenòfobs i d’odi cap al que és
diferent.

Considerem necessària l’organització i la lluita per un
Nou Ordre Internacional just, basat en els drets humans
efectius, en la democràcia com a regla en les relacions
internacionals, en la composició i funcionament de les
institucions mundials i que aquestes tinguin capacitat
normativa executiva i sancionadora. El Tractat
Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió aprovat des de
la més absoluta opacitat retalla la sobirania nacional i el
control democràtic de la ciutadania front als interessos
de les grans corporacions empresarials.

!

!

Les guerres i el militarisme representen la màxima
expressió d’aquest capitalisme ferotge i la seva violència
i són utilitzades per l’oligarquia financera en el seu
procés de colonització i espoliació de nous territoris i
d’acumulació de capital. La Pau és un element
estratègic en el nostre projecte i per la humanitat. El
PCC treballa pel respecte i efectivitat de la Declaració
Universal del Drets Humans, començant pel respecte a
la vida de les persones. És plenament vigent el No a la
Guerra, sí a la Pau i al Desarmament global. Som
solidaris amb la lluita de tots els pobles, però en aquest
moment, especialment amb el poble palestí que pateix
un genocidi a mans de l’Estat sionista d’Israel.

Saludem totes les iniciatives que van en el sentit de
trencar l’unilateralisme i l’imperialisme; l’aparició de
fenòmens multilaterals és un element d’avenç
geoestratègic. Valorem de manera positiva la creació
d’un banc de desenvolupament i el Fons de reserves
com a alternativa al Banc Mundial i al FMI per part dels
BRICS (Brasil, Rúsia, Índia, Xina, Sud- Àfrica).

!

Aquesta ofensiva de les classes dominants a l’Estat
Espanyol i a Catalunya es concreten en el desmuntatge
de l’estat social i democràtic de dret: Dret a la salut,
l’educació, la cura
a les persones, drets socials i
laborals amb successives reformes, atur massiu i
retallada de les prestacions de desocupació, la utilització
política del dret al cos de les dones, privatització dels
espais públics, taxes judicials que exclouen part de la
població a fer efectiu el seu dret, criminalització de la
respostes socials... El processament de més de 200
sindicalistes per fer efectiu el dret de vaga és un
exemple clar.

!

Si bé no hi ha una guerra mundial formalment declarada,
en tots els continents hi ha conflictes armats que lluny
d’anar-se reduint estan augmentant. Són conflictes que
en molts casos aprofiten atavismes locals però que en
realitat es corresponen als interessos de les grans
corporacions empresarials per dominar els recursos
naturals estratègics.

!

El XIIIè Congrés del PCC es proposa per al proper
període, treballar per a:

El dret dels pobles a la seva autodeterminació i de les
persones a decidir el seu futur i el com ha de ser el seu

!
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- Fer créixer un partit de classe que continua sent
necessari per a l’emancipació de la classe treballadora
catalana i internacional. Un partit que té molt a aportar a
la unitat de la classe treballadora, a l’augment de la seva
consciència i identitat de classe.

VISCA EL PARTIT DELS I LES COMUNISTES DE
CATALUNYA!
VISCA LA CLASSE OBRERA!
VISCA CATALUNYA!

!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!

- La intensificació de la lluita de classes per definir la
segona transició. La salvatge ofensiva que les classes
dominants han desencadenat per a recuperar l’estatus
quo anterior al pacte entre capital i treball fa més
necessari que mai un subjecte revolucionari que pugui
passar d’una situació defensiva a l’ofensiva. Cal que fem
una anàlisi crítica dels darrers 50 anys i de les
conseqüències anestesiants del model productiu
consumista i depredador falsament igualitari entorn al
crèdit.

Barcelona, 20 de Juliol del 2014

!

- La intensificació de la lluita ideològica. Un Partit que
desenvolupi la lluita ideològica per trencar les idees
imperants de l'individualisme, la resignació, la sensació
d'inevitabilitat o de transitorietat de la situació, la por i
que serveixi per ajudara vincular concret amb el general
per visualitzar amb més claredat la identificació de la
crisi amb elsistema capitalista.

!

- Un nou país, un nou projecte constituent de República
Catalana Social, Democràtica i lliurament federada en
una República Federal Plurinacional. Una nova societat
requereix d’una nova forma de poder popular. Ens cal un
diàleg ferm entre el moviment social i la ciència que
generi una ciutadania més sàvia, amb més capacitat de
governar les seves vides i els seus territoris. Sobre
aquesta base, una autèntica democràcia només sorgirà
d’aquest empodarament social que posi en qüestió les
bases del model actual de propietat. Ens cal enfortir el
teixit social per a una ruptura democràtica que es
tradueixi en un nou procés constituent.

!

La Unitat dels i les comunistes a Catalunya amb una
estructura organitzativa al servei d’una nova política. En
aquest període cal treballar per:

!

★
★
★
★
★
★
★

Un gran partit comunista,
Un partit en i per la mobilització
Un partit de classe,
Un partit nacional,
Un partit internacionalista i europeista,
Un partit corresponsable amb el PCE,
Un partit per la Unitat de les esquerres

Aquests són els compromisos que el XIII Congrés del
PCC ofereix als treballadors, treballadores, classes
populars i forces d’esquerres de Catalunya.
El PCC ha actualitzat continguts, funcionament i
direcció, per avançar més en la unitat dels treballadors,
la unitat de les esquerres i la unitat dels comunistes.
Volem dir a totes aquelles persones que comparteixin
aquests objectius que tenen un lloc amb nosaltres, tenen
un lloc al PCC
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Salutacions
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Salutació als i a les assistents al 13è Congrés del Partit dels i les Comunistes de Catalunya
Bon dia a totes i a tots, companyes i companys del Partit dels i les Comunistes de Catalunya i de totes
les seves organitzacions,
Volem agrair-vos en primer lloc la possibilitat d’adreçar-vos unes paraules ara i aquí, i encoratjar-vos a
fer uns bons debats i prendre les millors decisions per afavorir la lluita de la nostra classe obrera i les
nostres classes populars en la perspectiva de la conquesta de la màxima llibertat política i de la
màxima sobirania econòmica pel nostre poble, una lluita que avui més que mai, és una lluita a favor de
la democràcia, i en contra dels mercats, del capitalisme i del patriarcat com el sistema de dominació
més antic que coneix la humanitat i sobre el qual s’assenta el capitalisme.
Vivim en un moment de reptes importants perquè justament ara que l’ofensiva capitalista és més forta,
que en el nostre país s’ha traduït en una triple crisi de tipus econòmic i social, de tipus nacional i de
tipus democràtic, i que ha agreujat una situació d’emergència social que ja existia però que ara
visualitzem molt més clarament, justament ara, es comencem a besllumar possibles alternatives a
aquesta crisi, es comença a trencar aquell vell mite neoliberal segons el qual no existeix cap
alternativa.
Molts altres pobles, especialment a l’estimada Amèrica Llatina, però també a Àsia i a Àfrica, ja ens han
demostrat que és possible i necessari desafiar l’imperialisme, que és possible i necessari desafiar
l’agenda neoliberal de la Troika, de l’FMI o del Banc Mundial, que és possible i necessari desafiar la
dictadura del deute, i que, en definitiva, és possible i necessari desafiar un sistema que sotmet pobles i
treballadores d’arreu del món a l’explotació, la negació de drets i la depredació dels recursos naturals.
I d’altres pobles, com Palestina o com el Kurdistan, ens han ensenyat que la dignitat és l’única resposta
possible davant dels atacs criminals dels amics de l’imperi, que no dubten en utilitzar les guerres més
cruels i ominoses per provar, en va, de sotmetre’ls.
Des del nostre poble, des dels Països Catalans, ens toca fer la nostra modesta aportació a aquest
combat que la humanitat lliura cada dia contra el capitalisme mundial. I ho hem de fer des de la
perifèria d’aquesta Unió Europea que no representa sinó un instrument més d’aquest capitalisme
depredador de totes les formes de vida i mercantilitzador de totes les formes de relacions socials. Ho
hem de fer malgrat la UE i en contra seva.
I ho podem fer perquè hi ha alternatives. I no són unes alternatives inventades per alguns pocs que en
saben molt. Són alternatives que s’han forjat als carrers i a les lluites, que s’han forjat, en definitiva, a
través de la participació i l’empenta popular. La consciència que la crisi nacional, la crisi social i la crisi
democràtica obren les portes a perspectives constituents de cara a la tardor o a la primavera vinent no
existiria si la crisi nacional, la crisi social i la crisi democràtica no haguessin estat catalitzades per les
grans mobilitzacions pel dret a decidir i per la independència, per les massives vagues generals i les
mobilitzacions per a la dignitat, i pel naixement d’un moviment indignat que va assenyalar la submissió
d’aquells que ens han governat als dictats dels més poderosos.
Per això, avui que s’obren les portes a noves ruptures constituents, és important recordar d’on venim,
recordar les nostres gestes, però també les nostres derrotes: recordar la del 39, una derrota militar, de
la que encara en patim les conseqüències; però també la del 78, una derrota pactada per alguns que ha
hipotecat les esquerres pràcticament fins el moment present. I és important fer-ho mirant cap
endavant: cap al novembre, quan caldrà desobeir l’estat per decidir el futur del nostre poble; mirar
cap a la propera primavera, amb unes eleccions municipals que podrien ser multiconstituents, no
només d’un nou país que es vol lliure, sinó d’una societat que es vol fraternal i igualitària; i des d’ara,
fins aleshores i més enllà, construint i teixint poder popular als nostres pobles i barris, als llocs de
treball, a l’economia social i cooperativa, per construir des d’ara mateix uns Països Catalans
socialistes, feministes i ecològics, que puguin ser part de la nostra aportació solidària i
internacionalista a la lluita contra l’imperialisme, el capitalisme i el patriarcat arreu del món.
Secretariat Nacional de la Candidatura d’Unitat Popular
A 15 de juliol de 2014
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