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La nostra organització es caracteritza pel valor que li donem al treball col·lectiu.
Participar, intervenir i treballar conjuntament per canviar les coses són actituds
fonamentals per aprofundir i assegurar la nostra tasca social i política.

L’activitat col·lectiva, en tots els sentits, és i ha de continuar sent la nostra
manera de ser característica i específica, per tant, cal que trobem les for-
mes, els mètodes i els camins més ajustats a la realitat per tal d’aconseguir
agilitat organitzativa i de facilitar el treball. Quant menys complicats i
enrevessats siguin els mètodes de treball, quant més senzilles siguin les
formes de participació, més alegre i més satisfeta estarà la gent, els que ja hi
som i els que serem.

La creativitat que hi ha en els i les joves, les ganes de construir els seus, els
nostres projectes de vida, els seus, els nostres somnis, els seus, els nostres
futurs són el nucli de la nostra proposta. És per això que cal que ens adeqüem
al màxim a la realitat quotidiana dels i les joves.

El text següent sobre l’organització dels CJC es basa en l’experiència
organitzativa dels darrers anys i en les transformacions de les relacions entre
els i les joves. Per tant, els objectius pels quals es dissenya aquest model
organitzatiu són:

Donar forma a la realitat actual dels CJC
Guanyar agilitat organitzativa
Adaptar i flexibilitzar la participació i l’organització en els CJC, tenint
en compte les característiques actuals dels àmbits de la vida
quotidiana de la gent jove.

El Col·lectiu
El col·lectiu és la unitat bàsica d’organització dels CJC. El col·lectiu és l’àmbit
d’organització i de treball d’una temàtica concreta de tots els i les militants
que l’integren. (per exemple àmbit territorial, estudiantil, etc.)

El col·lectiu és l’encarregat de dur a terme el projecte de la CJC - Joventut
Comunista a la pràctica i d’incidir en el seu marc d’actuació d’acord amb els
acords presos col·lectivament en els òrgans de direcció.

El col·lectiu estarà format per tots els i les militants que en vulguin formar
part i funcionarà de forma democràtica on tots els i les membres estaran en
igualtat de condicions. Els membres del col·lectiu escolliran la figura del o la
responsable polític. Així també cada col·lectiu designarà els encarregats de
responsabilitzar-se d’altres  tasques com agitació, finances... per tal de po-
der coordinar-se amb les comissions centrals.

Responsable polític : serà l’encarregat o encarregada de repre-
sentar el col·lectiu en els òrgans de direcció, i l’encarregat o
encarregada de coordinar les tasques del col·lectiu
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Coordinadora
La coordinadora és el marc estable de treball i de coordinació dels
col·lectius. Els col·lectius que coincideixin en àmbits d’actuació podran
constituir una coordinadora per tal de facilitar l’actuació i l’activitat
conjunta en l’àmbit concret.

La coordinadora constituirà un comitè per tal de coordinar el treball
dels diferents col·lectius que la integrin. Les funcions d’aquest comitè
seran purament organitzatives, per tal de facilitar el traspàs
d’informacions i per tal de coordinar accions comunes.

El comitè podrà convocar plenaris on participin tots i totes les membres
de la coordinadora per tal de discutir políticament i de dur a terme
activitats concretes. El comitè designarà un responsable de la coordi-
nadora.

Responsable de coordinadora : serà el responsable d’assumir
les tasques d’organització en la coordinadora, de representar la
coordinadora en el comitè nacional i en el comitè executiu.

Comissió

Les comissions són àrees internes de l’organització que s’encarreguen de
desenvolupar les tasques de caràcter intern com les tasques d’organització,
comunicació...

Les comissions estaran formades pels militants que ho desitgin. Cada comissió
designarà un responsable, que aquest serà el representant de la comissió en
el comitè nacional i el comitè executiu.

L’organització es dotarà de les comissions que així es decideixi, les
comissions actuals seran :

· organització
· finances
· agitació i propaganda
· comunicació
· formació
· relacions unitàries
· relacions internacionals

Comitè Executiu
El comitè executiu estarà format pels o les  responsables de les comissions,
els o les responsables de les coordinadores i pel secretari o la secretària
general.

És funció del comitè executiu seguir l’aplicació dels acords presos pel comitè
nacional.
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Comitè Nacional
El comitè nacional és l’òrgan màxim de decisió col·lectiva entre congressos.
És funció del comitè nacional la direcció política de l’organització aplicant les
línies decidides en el congrés.  Sobre ell recau la funció programàtica de
l’organització. El comitè nacional és l’instrument que ha de servir a la Joventut
Comunista per a col·lectivitzar el coneixement de la realitat.

El funcionament del comitè nacional és basa en els principis del centralisme
democràtic, on les decisions es prendran democràticament entre tots i totes
els i les membres que el formen i es respectaran els acords presos de
forma colectiva, fins que es torni a donar el marc adequat per a la
discussió.

Són membres del comitè nacional tots i totes els responsables polítics dels
col·lectius, els responsables de les coordinadores i responsables de les
comissions.

Els col·lectius participaran amb una delegació d’almenys una persona. El
comitè nacional decidirà segons la realitat quin és el màxim de persones que
cada col·lectiu pot aportar al comitè nacional.

A més, també formaran part del comitè nacional aquelles persones que hagin
estat escollides per congrés. El congrés escollirà un total de 15 persones
que per la seva rellevància política, experiència o d’altres motius han d’estar
en la direcció de la Joventut Comunista.

És tasca del comitè nacional constituir el comitè executiu, escollir el secretari
o la secretària general... així com aprovar els pressupostos anuals, discutir
les línies principals d’actuació en cada moment, aprovar el plà de treball
anual... entre d’altres.

Congrés
El Congrés és l’òrgan màxim de decisió de la CJC - Joventut Comunista.
Recau en ell la direcció política de l’organització.

Finances

Les finances són fonamentals per a mantenir l’activitat de la nostra organització
ja que sense capacitat econòmica no es pot fer política. És per això que hi ha
tres idees que tenim molt clares:

Les quotes, a més de ser una via de finançament, són una mostra de la
responsabilitat dels i les membres de CJC davant la seva opció política. La
quantitat de la quota serà fixada pel Comitè Nacional.

L’autofinançament, tant a nivell central com a nivell de col·lectiu, és la base
del nostre criteri financer.

El pressupost de cada any serà aprovat pel Comitè Nacional.
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Agitació i Propaganda

La difusió és una tasca fonamental de l’activitat política dels CJC. Generar
informació pròpia, materials propis, mitjans de difusió propis, etc. és un element
fonamental de la nostra activitat.

La funció de l’agitació és a més de difondre políticament un missatge, la de
mantenir la nostra presència als carrers, cal que es faci visible l’opinió de la
CJC – Joventut Comunista, cal que prenguem el carrer.

Així mateix, també cal que amb el nou període amb els nous mitjans de
comunicació tinguem present i ajudem al manteniment i enriquiment de la
nostra web. És responsabilitat de tots i totes i és una eina clau per al creixement
de l’organització.

Formació

La formació és una responsabilitat continuada de tots i totes nosaltres. Per
tant, hem de dinamitzar aquest aspecte i no relegar-lo. Per això tenim el
deure i la necessitat d’aprofundir en la formació a diferents nivells per a que
tots i totes els i les militants de CJC puguin desenvolupar-se políticament.

La formació serà un element central en l’escola d’estiu “JM Céspedes”.

Relacions amb el PCC

Els CJC – Joventut Comunista som l’organització juvenil del Partit dels
Comunistes de Catalunya (PCC) i per tant articulem i ens corresponsabilitzem
amb el nostre projecte al costat del PCC.

Revolució

El Revolució és l’òrgan d’expressió de CJC – Joventut Comunista. El
funcionament quotidià serà responsabilitat del consell de redacció del
Revolució. El Revolució tindrà un o una responsable que serà membre del
comitè executiu, així com també del comitè nacional.

És responsabilitat de tots i totes la difusió i l’extensió de la revista per tal
que arribi al màxim nombre de gent, al màxim nombre d’espais de joves
per tal  que la veu de la Joventut Comunista hi sigui present.

Festa Revolució

La Festa Revolució és la trobada anual de tots i totes els i les que formem
part del projecte dels CJC.


