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Aportació de l’Associació Catalana  
de Brigadistes a Nicaragua 

 
 
L’Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua som una 
petita organització que fa solidaritat amb Nicaragua i Cuba 
d’ençà de l’any 1985. Va ser creada per gent que havia estat a 
Nicaragua en les brigades de l’antiga Coordinadora de 
Solidaritat amb Centreamèrica en els anys de l’agressió 
imperialista a la Revolució Popular Sandinista a Nicaragua i a 
altres lluites d’alliberament al Salvador, Guatemala, Colòmbia, 
etc. Quan tornen decideixen que la millor manera de continuar 
donant suport a aquesta revolució és mitjançant la creació de 
l’ACBN. Aquesta solidaritat amb Nicaragua va ser ampliada a 
Cuba, Chiapas i actualment a nous processos revolucionaris com 
ara Veneçuela. 
 
Nosaltres entenem la solidaritat com un intercanvi entre dues 
parts, un intercanvi entre iguals en què hi ha una reciprocitat i 
bidireccionalitat, és a dir, que en aquest intercanvi tant els uns 
com els altres donem i rebem. 
 
La solidaritat entenem que ha de ser política, és a dir, ha de ser 
transformadora. No podem fer assistencialisme ni caritat perquè 
això no és solidaritat. Així mateix, aquesta ha de ser 
anticapitalista i antiimperialista perquè hem d’anar a la causa 
dels problemes: el sistema neoliberal (actual nova fase del 
capitalisme i el seu producte, l’imperialisme), que ocasiona no 
només desigualtats entre països empobrits i països enriquits, 
sinó també lluites contra les desigualtats i injustícies dins de les 
societats fruit d’aquest sistema explotador que no promou en les 
persones valors com ara la justícia social, la pau, la solidaritat, 
etc., sinó valors com l’individualisme, l’egoisme o el 
consumisme. 
 
El capitalisme imperialista és molt poderós i mancat de tota 
ètica, però no és omnipotent (n’hi ha molts exemples, els més 
coneguts Cuba, Vietnam, el Líban, Veneçuela, Iraq...). Per això 
afirmem que un altre món és necessari i a més possible i la 
SOLIDARITAT ja no és només un principi ètic sinó una 
necessitat per a la supervivència. A més suposa el major 
avantatge no només per resistir sinó per vèncer. Mentre un sol 
poble sigui explotat i oprimit ningú no haurà conquerit la seva 
plena llibertat. 
 
La nostra solidaritat es desenvolupa a través de moviments que, 
com nosaltres, volen transformar aquest món, i pensem que les 
lluites d’uns enforteixen les dels altres. 
 
Segons el nostre parer, la interpretació del concepte Solidaritat 
amb els Pobles ha canviat força al nostre entorn en els darrers 



vint anys. A poc a poc s’hi ha anat infiltrant la visió promoguda 
des del poder neoliberal d’avui, és a dir, de l’imperialisme de 
sempre. Ha estat introduïda suaument a través dels seus 
immensos mitjans de comunicació per ideòlegs i intel·lectuals, 
en molts casos revestits de falsa esquerranitat i/o progressia, i 
assumit per diversos cognoms polítics: socialdemocràcia, nou 
socialisme, ecologisme…  
 
Avui dia molts grups i organitzacions polítiques que 
s’autodefineixen “de solidaritat”, interpreten aquesta sense una 
mínima anàlisi eticopolítica de les causes que provoquen la 
desigualtat, aïllament i en molts casos agressió, dels pobles que 
requereixen solidaritat. Interpreten la solidaritat com un ajut 
individual semireligiós tot creant una nova dependència, i en 
altres casos per interessos propis no reconeguts. Evidentment 
això reforça una societat individualitzada amb principis morals 
honestos però sense la més elemental estructura sociopolítica 
personal. D’aquest perfil s’abasteixen aquests grups i 
organitzacions i aquest criteri de solidaritat és el que observem 
avui majoritàriament.  
 
L’absència en la nostra societat d’avui de principis eticopolítics 
elementals no afecta només la solidaritat; és una conseqüència, 
però com que estem parlant d’això, vam resumir la nostra 
interpretació i vam aprofitar que ens adrecem a vosaltres, els 
joves, per recordar que actualment és necessari analitzar 
profundament i tranquil·lament –sense dogmes però tampoc 
sense influències de la moralitat individualista “promocionada” 
que ens envolta–, el significat de la paraula Solidaritat a través 
del sentit ètic, polític i social. 
 
 
“La solidaritat és la tendresa dels pobles” 
Els catalans, com tots els pobles que han patit i pateixen 
qualsevol mena d’opressió, com va dir el Che,  
 
“hem de sentir profundament qualsevol injustícia contra tota 
persona a qualsevol lloc del Món”. 
 
 
Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua 



Testimoni de dos militants de la JOC 
"Can Ricart" 

 

Des de la meva experiència en la Comissió Salvem Can Ricart 
caldria destacar: 
 
La manera de funcionar de la pròpia comissió: no és un grup 
tancat, sinó que està formada per diferents entitats del barri 
(Associació de Veïns, els qui tenien un taller dins el recinte, els 
artistes que treballaven a dins, la JOC, la Coordinadora contra el 
22@, el Fòrum Ribera del Besòs, la Cooperativa Bach de Roda, 
i altres persones que a títol personal han posat els seus 
coneixements i esforços al servei de la plataforma etc.). Aquesta 
riquesa ha estat, jo crec, un dels punts forts de la comissió, 
unint-nos dins un mateix grup de treball diferents col·lectius a 
vegades amb punts de vista oposats o fins i tot interessos 
divergents. Malgrat tot sempre s’ha cercat l’equilibri i s’ha 
respectat l’opinió de tothom sent un espai de discussió i diàleg 
que ha enfortit el teixit veïnal del barri sumant esforços, i 
celebrant assemblees periòdiques obertes al barri. 
 
La idea que Can Ricart no es redueix a ser un recinte que es cau 
a trossos, ple de rates que calia “esponjar” (paraula de moda 
dels urbanistes del 22@). Al contrari: abans que l’Ajuntament i 
la propietat el matessin, era un espai amb vida que unia en el 
mateix recinte el segle XIX, el segle XX i el segle XXI: és a dir 
un recinte fabril únic a Catalunya construït el 1852, màxim 
exponent del tèxtil del Poblenou i que ocupa l’equivalent a 3 
illes Eixample. Un polígon, on s’hi guanyaven la vida, fins fa un 
any, 240 treballadors de 30 empreses: una cereria centenària, 
una fusteria, petites empreses del metall, etc. I, un nodrit 
col·lectiu d’artistes visuals (Can Font, Hangar) que treballen 
amb noves tecnologies i el ciber-espai. Tres realitats que 
dialogaven i creaven xarxa social en un mateix lloc de manera 
totalment equilibrada. 
 
La idea que Can Ricart ha de ser un espai pel Poblenou i la gent 
que hi viu i hi treballa. Els punts principals de la comissió han 
estat des de bon començament: aturar el pla de Can Ricart, 
vetllar pel patrimoni industrial, pels 240 llocs de treball i pels 
equipaments necessaris pels veïns i veïnes del Poblenou com el 
Parc Central, el casal de barri, etc. (Recordar que Poblenou 
encara no té biblioteca per exemple). 
 
Com a militant de la JOC des de bon començament vaig intentar 
engrescar els altres militants de la federació Riu Besòs a què 
s’impliquessin i participessin de la lluita per Can Ricart, una 
herència de la classe obrera en un barri obrer. 
 
També des de la JOC, i altres col·lectius on els militants 
estàvem implicats (com el Punt d’Orientació Laboral) vam 



recolzar la lluita dels 240 treballadors que van fer front amb 
barricades 3 ordres de desallotjament: posant paradetes 
informatives a la Rambla de Poblenou, recollint signatures per 
aturar els desallotjaments, informant als veïns i veïnes del barri, 
assistint a les manifestacions en el seu suport, etc. 
 
Desgraciadament però, a data d’avui no queda dins de Can 
Ricart cap empresa en actiu, doncs una a una han hagut de 
marxar del recinte o directament tancar l’empresa degut a la què 
la propietat no ha renovat els lloguers. Amb elles també va 
tancar el mític Bar Paco’s que oferia menús a preus populars.  
 
Un cop més ens ha quedat clara la veritable cara del Pla 22@ 
que segons l’Ajuntament ha d’assegurar la convivència del 
sector productiu anomenat @ i la indústria tradicional. La 
realitat és que amb el Pla 22@ s’han perdut milers de llocs de 
treball del sector secundari a canvi de promocions hoteleres, 
serveis i empreses dedicades a la tecnologia punta militar. 
 
Però... la lluita continua i des de la Plataforma es treballa sense 
descans, sempre contrarellotge per les dates límit que marca la 
política que pren les decisions a corre-cuita per no donar temps 
a reaccionar als veïns, no sigui cas que s’organitzin. 
 
S’han fet estudis de tot tipus i molt rigorosos sobre Can Ricart, 
un pla d’usos absolutament detallat i realista, al·legacions 
fonamentades amb respostes evasives i basades en 
argumentacions tergiversades, com que la participació ciutadana 
havia estat altíssima a l’elaboració del pla.  
 
Les accions al carrer són contínues ( postalada, maqueta de Can 
Ricart gegant, creació de la companyia ciutadana Can Ricart: 
compra simbòlica de Can Ricart pels veïns ) i sobretot l’esforç 
de mantenir informats als veïns de tots els processos que es fan 
amb veracitat i escoltar tots els punts de vista. 
 
I la solidaritat entre les diferents associacions del barri i fora 
d’ell creix dia a dia, comptem amb el suport de la FABV, moltes 
associacions de veïns, grups culturals, parròquies, institucions 
públiques i s’ha creat una xarxa intensa i fonamentada per la 
recerca de la justícia davant un pla urbanístic que esclafa els 
ciutadans. 
 
Actualment està en estudi la declaració de Can Ricart BCN ( bé 
cultural d’interès nacional ) un pas que asseguraria la seva 
conservació al servei del barri, Barcelona i Catalunya. 
 
 
Militants de la Joventut Obrera Cristiana (JOC) 



Aportació de la brigada Dolores Ibárruri  
al IXè Congrés 

 
La brigada Dolores Ibárruri va ser fundada fa 11 anys i té Cuba 
com a model i referència. El nostre objectiu és la solidaritat amb 
la revolució del poble cubà, i no és casual que sigui precisament 
amb la revolució cubana. En el moment que vivim en la nostra 
societat, en que idees i pensament semblen cada vegada més 
homogenis, la existència d´un altre model polític i social sembla 
pràcticament impossible, o almenys sembla que ens ho vulguin 
fer creure.  
 
La revolució cubana ha estat una referència cabdal per molts 
dels  processos de transformació política i social que s’han dut a 
terme des del seu començament l’any 1953 amb l’assalt al 
Quartell Moncada per part d’uns quants joves cubans. Des de 
llavors, la revolució en cap moment s’ha aturat. Malgrat el dur 
revés que va suposar la caiguda del camp soviètic i el període 
especial, Cuba no ha deixat mai de lluitar per la seva 
independència, les seves idees i contra l’atroç bloqueig imposat 
a tot el món pels seus veïns del nord. Ha esdevingut, doncs, 
paradigma de la resistència i de la vigència dels ideals de 
construcció del socialisme. 
 
A Cuba, es demostra dia rere dia, com la construcció del 
socialisme és possible, fent tangible la teoria marxista leninista. 
La revolució cubana no només va portar l’alliberament anti-
imperialista a Cuba sinó que el poble cubà ha donat suport a 
multitud de processos revolucionaris, amb tots els recursos al 
seu abast –en una clara demostració d’internacionalisme 
proletari-, sent capaç de mantenir vincles amb processos 
germans però no idèntics, amb un model nacional, sobirà i 
revolucionari propi, capaç de resistir totes les agressions en 
aquests quasi 50 anys. 
 
Després de la caiguda de l’URSS, l’esquerra internacional va 
patir una greu crisi ideològica, les esquerres estaven en 
retrocés arreu, i l’imperialisme es trobava mes fort que mai. Els 
primers en reaccionar foren els cubans i els brasilers. Al fòrum 
de Sao Paulo (1990) es van replantejar les estratègies i 
tàctiques per construir l’alternativa al model neoliberal 
implantat pels EUA a l’Amèrica Llatina. 
 
Al 2007 tots podem comprovar l’efectivitat d’aquest canvi 
d’estratègia a tota Amèrica Llatina. Amb l’arribada de partits 
socialistes i progressistes als governs americans, la vertebració 
de moviments socials combatius, etc. la revolució cubana torna 
a situar-se en una nova edat d’or, essent capdavantera en les 
iniciatives per la integració i les noves relacions entre els 
americans contra el model neoliberal. 
 



Per la Brigada Dolores Ibárruri, la solidaritat és la recerca de la 
justícia, entendre i aprendre de la lluita d’altres pobles, els seus 
anhels, la seva realitat i els factors adversos contra els quals han 
de bregar, i tot això a través de la vivència i la identificació, per 
aquest motiu participem cada any en les “Brigadas Estudiantiles 
de Trabajo” (BET) juntament amb joves cubans i cubanes, 
cercant la integració i l’intercanvi d’impressions i idees. No 
tenim en cap cas una visió de caritat o compassiva, volem lluitar 
colze amb colze amb els nostres companys cubans! 
 
Entenem també la solidaritat com a aprenentatge, per això 
volem saber més d’aquesta societat que aposta per un model on 
el coneixement, la cultura, el desenvolupament sostenible i la 
igualtat són prioritaris per sobre dels interessos d’una minoria. 
On la sanitat de qualitat i el ple accés a les prestacions socials 
per qui les necessita és un bé garantit, on es potencia la 
participació activa de tota la gent, barri a barri, municipi a 
municipi, o sigui el socialisme. 
 
Cuba és també un model de solidaritat. En el seu moment, el 
poble cubà donà suport a les lluites armades d’altres processos 
revolucionaris. Des de fa anys que envia metges als països del 
tercer món que més ho necessiten, tant a Llatinoamèrica com a 
l’Àfrica. En l’actualitat, a la Escuela Latinoamericana de 
Medicina, estudiants de països de tot el tercer món es formen 
com a metges per tal que puguin exercir la medicina als seus 
respectius països. També, gràcies a la Operación Milagro, milers 
de persones sense recursos d’altres països han estat operades per 
oftalmòlegs cubans i han pogut recuperar la vista. Són aquests 
només alguns exemples de com la revolució cubana entén la 
solidaritat internacional. 
 
El viatge i les nostres experiències no tindrien sentit sense 
reflexionar sobre el que hem vist i el que hem après, per això les 
nostres reunions són sempre obertes i en forma de debat. També 
volem compartir la nostra experiència i utilitzar el coneixement 
que adquirim com a eina de transformació social. Així doncs, 
tenim la voluntat d’incidir també a casa nostra, donant a 
conèixer la realitat cubana i la nostra visió de la solidaritat, amb 
la voluntat d’organitzar i mobilitzar persones de tots els àmbits 
entorn a aquests valors.  
 
En la nostra empresa no estem pas sols, la Brigada Dolores 
Ibárruri participa en la plataforma Defensem Cuba, que 
organitza actes solidaris unitaris en defensa de la sobirania del 
poble cubà i contra el bloqueig econòmic dels EUA. 
 
És part de la nostra tasca solidària denunciar la terrible situació 
d’injustícia i d’ingerències estrangeres que Cuba ha de resistir 
dia rere dia. En són dues mostres el silenci respecte els 
atemptats terroristes que, amb suport d’alguns personatges que 
viuen protegits als Estats Units, han flagel·lat Cuba al llarg de la 



seva història així com que els mitjans de comunicació obviïn 
l’existència de cubans condemnats a cadena perpètua als Estats 
Units acusats d’espionatge sense cap fonament.  
 
Denunciem també la manipulació informativa que cada dia ens 
hem d’empassar sobre la situació de la vida a Cuba, senyalem el 
suport popular que sempre ha tingut i continua tenint –tot i les 
circumstàncies- la revolució tant a Cuba com a altres països de 
tot Llatinoamèrica. Ens indigna el fet que quasi sempre 
apareguin als mitjans de comunicació les mateixes corrents 
d’opinió, mentre que és estrany trobar-ne que reflecteixin la 
visió dels qui donen suport a una vertadera transformació social. 
Aquest biaix és palès en la gran majoria de mitjans de 
comunicació de casa nostra, fins i tot en aquells que semblen ser 
menys esclaus de l’hegemònic pensament neoliberal actual. 
 
Per tots aquests motius, continuarem donant suport a la 
revolució del poble cubà.  
 

¡Socialismo o muerte, venceremos! 
 
 
Brigada Dolores Ibárruri 
 
 



Aportació a la carta de la joventut del 
col·lectiu d’ humanitats 

 
Des d’un temps ençà a la joventut comunista ha vingut mancant 
gent que estudi alguna carrera de la branca d’humanitats. Això 
crida l’atenció doncs aquest tipus de carrera solen ser les que 
més promouen la visió critica del món donat l’efusiu anàlisis de 
les realitats socials que fan. 
 
Donat això, els militants de la CJC- Joventut Comunista que 
estudiem carreres de lletres hem decidit posar-hi remei. Veient 
que la manca d’organització dins dels estudiants d’aquestes 
carreres és molt gran, des de la nostra perspectiva, trobem que 
seria bo realitzar algunes jornades a les facultats per tal de 
debatre alguns temes que preocupen a les humanitats, com per 
exemple el seu desprestigi davant de carreres tècniques o perquè 
els estudiants de lletres som tant crítics amb tot que no som 
capaços d’organitzar-nos en lloc. 
 
Aquestes jornades tindrien forma de debat obert, amb un 
professor com a moderador, que pugui realitzar una petita 
introducció sobre el tema a tractar i que condueixi el debat.  

 
 
 
Col·lectiu CJC Humanitats 

 



Aportació del Moviment de Brigadistes 
 

Ampliem horitzons, globalitzem la solidaritat 
 

Avui, a començaments del S.XXI, ens trobem en que la 
globalització neoliberal és un procés consolidat. Un dels molts 
aspectes (i objectius estructurals) nefands del model actual és 
que el moviment de solidaritat internacional no ha estat capaç 
d'avançar al mateix ritme. Davant d'aquest fet Moviment de 
Brigadistes s'articula com a organització que practica solidaritat 
internacionalista amb els pobles immersos en diferents lluites 
arreu del món, entenent aquesta pràctica com a eina de 
transformació social, de creació de consciència i de compromís 
de lluita. 
 

Tot i haver donat una idea del que significa per nosaltres la 
solidaritat, cal encara perfilar-la més. La solidaritat és, per 
Moviment de Brigadistes, una acció continuada en el temps que 
no es limita a àmbit de l'estricta militància solidària, sinó que 
representa una actitud, una forma d'entendre el dia a dia, que ens 
fa actuar en cada moment tenim presents els nostres ideals. La 
solidaritat ha de partir ineludiblement de coneixement de les 
necessitats de la contrapart per tal de no caure en la pràctica de 
la caritat. Això ens porta lògicament a donar un paper actiu al 
poble (organització, persona, col·lectiu...) en el qual enfoquem 
la nostra acció. Així doncs, podem concloure que quan parlem 
de solidaritat estem parlant de fet d'una relació de igual a igual, 
d'un intercanvi entre dues parts que aprenen i ensenyen i que 
donen i reben suport en les seves lluites. 
 

Després de tractar d'un manera molt abstracta el concepte de 
solidaritat i les idees que s'hi desprenen, cal donar ara caràcter al 
nostre projecte solidari concret fonamentant-lo amb l'anàlisi de 
la situació del món actual. Com ja hem apuntat a l'inici, la 
globalització econòmica és un aspecte estructurals a nivell 
mundial. Tanmateix, aquest fet ens aporta l'avantatge de poder 
coordinar les lluites locals d'arreu, ja que tenim un marc de lluita 
comú, que és antiimperialisme i una classe de caire 
internacional que es visualitza clarament al seu darrera. Aquesta 
classe és la oligarquia (sectors energètics, financers...), que es 
caracteritza per ser la mateixa i per tenir interessos comuns tant 
al Nord com al Sud. La nostra lluita com a col·lectiu de 
solidaritat de la Joventut Comunista va encarada, per tant, a 
donar suport a processos que parteixin de l'objectiu de 
transformar la societat lluitant contra l'imperialisme i el 
capitalisme salvatge, partint de la base de la nostra concepció 
multilateralista del món. Per fer això hem de tenir com a 
principi bàsic el respecte a les decisions que cada poble cregui 
més oportunes en un cert moment, entenent que els processos 



avancen amb diferents ritmes en cada cas, dependent de factors 
com ara la maduresa política del poble, de la força dels sectors 
contrarevolucionaris, de la situació geogràfica o de les pressions 
militars que existeixen per part de EUA i els seus estats i grups 
satèl·lit. Emperò, aquest respecte no s'ha d'interpretar com 
l'acceptació de forma sistemàtica de les decisions i maneres de 
fer del qualsevol poble. Creiem que tenim la necessitat de ser 
crítics amb els processos revolucionaris, per una banda perquè 
el fet de veure la situació des de l'exterior acostuma facilitar un 
altre punt de vista (ni millor ni pitjor) i per l'altra perquè si ens 
faltés capacitat o voluntat d'anàlisi estaríem deixant escapar un 
gran potencial de coneixement per poder adaptar a les pròpies 
lluites o compartir amb aquells que les inicien. 
 

Arribant per fi a la l'activitat concreta de Moviment de 
Brigadistes, cal concretar què pretenem aconseguir amb la tasca 
de les brigades. Un dels objectius principals és aconseguir crear 
en les persones una consciència social que permeti arribar a fer 
un anàlisi de les diverses realitats del món, posant en evidència 
així les causes de les desigualtats i el veritable caire dels 
processos revolucionaris allà on es donen. Per tal d'ajudar a 
crear i/o enfortir aquestes condicions personals, trobem que el 
fet de viatjar amb una brigada aporta una gran experiència, que 
facilita en gran mesura la capacitat d'anàlisi i crea una 
consciència i compressió molt profundes. Tanmateix, entenem 
que el viatge és només una eina i no una finalitat en sí mateixa i 
per tant per practicar solidaritat internacionalista no és necessari 
viatjar. Algunes de les tasques concretes que creiem importants 
des de Moviment de Brigadistes és la d'intentar contrarestar per 
tots els mitjans dels que disposem l'efecte intoxicador dels 
mitjans de comunicació de masses. Entenem també que, per tal 
de desenvolupar la nostra tasca de suport polític a les lluites 
d'arreu del món, necessitem eines noves per trencar 
l'immobilisme social actual. Per tant ens plantegem com a repte 
ser capaços d'innovar en la forma d'aportar-nos a la gent, així 
com impulsar o crear, si s'escau, tota mena de moviments de 
solidaritat per tal de crear una teixit organitzatiu fort i vertebrat 
amb capacitat de reacció i de mobilització, tenim molt en 
compte el gran potencial de persones ja mobilitzades que per 
falta d'atractiu o per desconeixença no participen en moviments 
de solidaritat. Així doncs, seguirem apostant per participar 
activament en plataformes i moviments unitaris del més ampli 
espectre, tal com ho venint fent a Defensem Cuba, Aturem la 
Guerra o la plataforma de recent creació Sí al procés de Pau. 

 

D'entre tots els fronts oberts i per obrir en el món de la 
solidaritat, no és casual que la feina de les nostres brigades se 
centri principalment en països d'Amèrica Llatina. De la mateixa 
manera que el Che i altres revolucionaris llatinoamericans 
sempre han defensat, nosaltres entenem aquest continent com un 
tot que ha de convergir en les seves lluites individuals i poder 



d'aquesta manera fer un avenç real. En aquest procés, 
l'anomenada Integració Llatinoamericana, actualment hi ha 2 
pobles que destaquen per la fermesa de la seva lluita. Per una 
banda tenim Cuba, símbol de la resistència enfront 
l'imperialisme, que ha sabut avançar en el seu procés 
revolucionari durant gairebé mig segle, i que Moviment de 
Brigadistes recolza mitjançant la feina de la Brigada Dolores 
Ibárruri. Per l'altra hi ha Veneçuela, país que en els últims anys 
està demostrant, amb l'ajuda de Cuba, la seva gran capacitat 
transformadora i que ha aconseguit tenir una d'influència 
enorme gràcies als seus recursos, tant humans com energètics. 
En aquest sentit, veiem a Veneçuela com uns dels països que 
més pot aportar-nos en la nostra lluita per la transformació del 
nostre entorn més proper, en cap cas intentant adoptar el seu 
model, sinó ajudant-nos a concebre'n el nostre propi. Tanmateix, 
el procés d'integració s'ha vist reforçat en els últims anys amb 
altres pobles que han iniciat (com en el cas de Bolívia) o bé 
pretenen recuperar (Nicaragua) processos de transformació als 
qual hem de donar tot el nostre suport. Per tant, posem de nou 
de manifest la nostra confiança en el procés llatinoamericà i 
agafem el ferm compromís d'assumir com a tasca prioritària 
difondre a Catalunya els passos que els nostres companys del 
Sud vagin fent de cara al seu alliberament nacional i de classe. 
 
A part de treballar activament amb Amèrica Llatina -activitat 
motivada, deixant de banda la situació actual abans resumida, 
per vincles culturals i històrics- també realitzem una tasca 
important de suport a la lluita del poble saharauí, amb el qual cal 
recordar que també, com a ciutadans de l'Estat Espanyol, tenim 
una enorme responsabilitat històrica. Per últim, creiem que per 
la situació actual és fonamental que focalitzem el nostre treball 
en els països del Pròxim Orient, zona que actualment es troba en 
el punt de mira de l'imperialisme i que suposa un focus de 
resistència constant davant els Estats Units. És per això que 
creiem que a banda de treballar de treballar en les 
mobilitzacions socials encarades a la denuncia de la guerra i la 
ocupació que pateixen alguns països de la zona, hauríem de ser 
capaços de treballar més activament, posant més èmfasi en 
l'anàlisi de la situació per d'aquesta manera poder engegar 
treball estable al voltant de l'Orient Pròxim. 
 

 

La solidaritat és la tendresa dels pobles 
Moviment de Brigadistes 



Aportació del Món del Treball  
al 9è Congrés de CJC 

 
Quan parlem de l’emancipació juvenil, més concretament, de la 
problemàtica existent actualment, ens estim referint a una sèrie 
d’elements socioeconòmics que dificulten la incorporació del 
jovent a la societat com a membres de ple dret. La dificultat per 
accedir a un habitatge digne, la mercantilització de 
l’ensenyament i l’apatia front la participació en la societat són 
algunes de les causes del problema, molt interrelacionades entre 
elles, de les que cal destacar la situació del mercat laboral, on la 
precarietat és, cada cop més, el nou paradigma de relacions 
laborals que vol imposar el capital.  
 
La flexibilització de la jornada laboral, la temporalitat 
contractual, l’alta sinistralitat i, sobretot, la moderació (de fet 
reducció) salarial són elements que afecten al conjunt de la 
classe treballadora, però és innegable que afecten en major 
mesura al col·lectiu juvenil, on han esdevingut factors 
estructurals. Malgrat que tradicionalment la incorporació del 
jovent al mercat laboral ha estat en condicions més 
desfavorables, aquesta situació constituïa només un “període 
d’adaptació”, més o menys llarg, que tendia a normalitzar-se 
respecte del conjunt de treballadors i treballadores un cop 
“superada la joventut”. Però en els darrers anys, la condició 
precària de les relacions laborals ha anat perllongant-se en el 
temps, constituint un autèntic perill de convertir-nos en una 
generació condemnada a la precarietat de per vida. 
 
Per entendre la precarietat laboral, i la seva magnitud actual, cal 
entendre els diferents factors que la componen. És molt 
important tenir present que la majoria dels aspectes que engloba 
la precarietat són comuns en el conjunt de l’estat, i fins i tot la 
resta de països de la Unió Europea, però per entendre la nostra 
realitat concreta, cal analitzar les diferències pròpies del món 
laboral a Catalunya i el diferent grau de desenvolupament 
industrial i productiu. No sent l’objectiu d’aquesta aportació 
analitzar a fons la problemàtica, creiem més adient enumerar 
aquests factors aportant dades objectives i contextualitzacions 
que ajudin a fer-se una idea global, enriquint el debat posterior 
dels grups de treball. 
 
El model productiu a l’estat espanyol, però amb més intensitat 
a Catalunya donat el major nivell d’industrialització, s’ha basat 
fins ara en els baixos costos salarials, sense fer una aposta 
decidida per la R+D+I i el valor afegit. L’obertura dels mercats 
dels països del bloc socialista (amb legislacions laborals més 
permissives per a les empreses i menors salaris) i el creixement 
econòmic de Catalunya han accelerat la crisi d’aquest model tan 
insostenible, intensificant-se factors com la deslocalització 
industrial. 
 



La flexibilització s’ha convertit en la “solució estrella” de la 
patronal per garantir la competitivitat de l’economia catalana, 
significant a la pràctica un retrocés en matèria de drets laborals 
aconseguits durant anys de lluita del moviment obrer. 
L’amenaça de deslocalització s’ha convertit en la nova arma de 
les grans i mitjanes empreses per pressionar els comitès i el 
conjunt de les seves plantilles. 
 
L’externalització i la seva vesant més extrema, la 
subcontractació en cadena, han esdevingut elements de 
precarització de les relacions laborals. L’augment 
d’intermediaris “parasitaris” ha produït un descens en els costos 
de producció per a les empreses, però aquesta reducció s’ha fet a 
càrrec del treballador. 
 
La temporalitat en la contractació és l’element més visible, 
lligada a l’aparició de les E.T.T. i les empreses de serveis 
integrals, així com noves modalitats contractuals més 
“flexibles” legislades pels darrers governs. Contractes de 
formació, per obra i servei, per circumstàncies de la producció... 
s’han convertit en un autèntic “calaix de sastre” admetent 
relacions laborals de qualsevol tipus. El 2005 el 46% de les 
contractacions de joves a Catalunya van ser temporals, front el 
25% del global de la població treballadora.  
 
L’atur, malgrat haver disminuït en els últims anys, és encara 
molt elevat entre la població menor de 30 anys, situant-se en el 
12%, quan la taxa general és del 7%. 
 
El salari mitjà anual dels joves és de 12.474€, molt per sota dels 
23.908€ en que se situa el salari mitja dels majors de 30. En el 
cas de les dones joves la diferència és encara més gran, amb un 
salari mitjà anual de 11.107€ anuals. La diferència salarial entre 
homes i dones s’explica en gran mesura per la segregació, 
vertical i horitzontal, que relega les dones a sectors productius i 
categories professionals amb menor retribució (el salari mitjà de 
les dones està situat entre el 30% i el 40% per sota dels homes). 
 
La sinistralitat laboral s’ha convertit en una autèntica xacra. 
150.989 ferits lleus, 1.156 greus i 137 morts a la feina a 
Catalunya durant el 2006 és un indicador molt important de que 
les empreses no estan complint la llei de prevenció de riscos 
laborals, en gran part per la manca de recursos de control per 
part de l’administració. Per contra, els beneficis empresarials 
s’han vist incrementats en un 40% en el 2006. 
 
La poca participació dels joves en la lluita sindical està 
relacionada amb l’apatia generalitzada vers la organització de la 
societat. Però alhora també influeix l’alta temporalitat, què 
dificulta, i en molts casos impedeix, de facto l’entrada de joves 
als òrgans de representació dels treballadors i les treballadores 



(actualment calen 6 mesos d’antiguitat, tota una utopia per a 
molta gent jove). 
 
El retrocés del sector industrial, caracteritzat per grans centres 
productius amb alta concentració de treballadors i treballadores 
organitzats, front el creixement del sector serveis, amb centres 
productius més reduïts, ajuden també a entendre la pèrdua de 
combativitat per part del moviment obrer. 
 
El buidament ideològic que ha patit el moviment obrer i el 
conjunt de la classe treballadora ha provocat una 
desmobilització social què dificulta la organització dels 
treballadors i les treballadores per afrontar les noves 
problemàtiques del món laboral.  
 
“PROLETARIS DE TOTS ELS PAÏSOS, UNIU-VOS! 
 
 
Carles Escolà Sànchez ,  
Responsable d’Acció Jove de la U.C. Vallès Occidental de CCOO 
 
Natacha García Cañadillas,  
Equip d’Eleccions Sindicals de la U.C. Vallès Occidental de CCOO 
 
Sebastián González Bastida,  
Responsable d’assessorament del sindicat comarcal Metall-CCOO del Vallès 
Occidental 
 
Ricardo Martínez Rodríguez ,  
Secretari d’Organització del sindicat comarcal AA.DD.-CCOO del Vallès 
Occidental 
 
Jonathan Gallego,  
Advocat del Gabinet Jurídic de la CONC 



Aportació sobre Gènere 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓ: 
 

El patriarcat ens condiciona tant als homes com a les dones en la 
manera de pensar, de relacionar-nos amb les altres persones, 
d’actuar, de treballar, etc., produint una discriminació 
continuada cap a les dones i prohibint als homes expressar 
qualsevol cosa que no sigui pròpia d’allò que els ha marcat la 
societat. Ens condiciona en tots els àmbits de la nostra vida, tant 
pública (a la feina, amb els amics i amigues, etc...) com privada 
(a casa, amb la nostra parella, etc..).  
 
Avui dia, la dona pateix constantment molts tipus de violència 
que es deriva d’aquest model de societat patriarcal. És violència 
la discriminació salarial, és violència el rol de les dones a 
l’àmbit familiar, és violència la imatge de les dones a la 
publicitat i al cinema, és violència el sexisme dins del món 
acadèmic i dins del món de la cultura, és violència els 
maltractaments a les dones, i un llarg etcètera d’exemples que 
podríem enumerar. 
 
Com a dones joves organitzades i comunistes, veiem 
particularment preocupant la relació que es dona entre dones i 
participació (ja que ho patim i ho veiem en primera persona, en 
tant que organitzades) i la manca de consciència per part dels 
homes i, encara més greu, de les mateixes dones, dels valors i la 
cultura patriarcals que ens inculquen des del naixement i que 
“naturalitzem” dia a dia (ja que entre gent feminista per 
ideologia i principis, ens trobem sovint amb actituds 
discriminatòries vers les dones, que evidentment, no es fan 
conscientment). Així doncs, pensem que la lluita feminista, la 
lluita no només per la igualtat d’oportunitats sinó, també i 
sobretot, per la igualtat de condicions, és una lluita fonamental 
per la veritable emancipació de les persones. 
 
Malauradament, tot i que creiem que tots i totes ho veiem molt 
important, les dones organitzades a la Joventut, no treballen 
directament aquests problemes. És hora de tractar el problema 
de gènere d’una manera veritablement transversal dins  tots els 
projectes de la Joventut i, per altra banda, impulsar un grup de 
persones (tant dones com homes) que treballin específicament la 
qüestió de gènere. 
 

COL·LECTIU DE GÈNERE DE LA JOVENTUT 
COMUNISTA   
 

Des de la Joventut Comunista ja hem realitzat alguns actes 
contra la violència de gènere, com la performance contra els 



estereotips imposats per les diferents botigues de moda, aquest 
ja ha sigut un bon inici que en ajudarà a tirar endavant.  Tot i 
així la forma d’organitzar-nos encara és difícil de definir. Hem 
de partir del treball concret per després passar a definir-nos i, 
per tant, fins que no comencem a fer feina no podrem decidir 
com ha de ser i quina funció i objectius ha de tenir el 
“col·lectiu” de gènere de la Joventut. Podria ser que fos un 
col·lectiu que fes feina com a joventut comunista o podria ser 
només (és un “només” de modèstia que no de manca 
d’importància) un marc de trobada entre diferents persones que 
treballin en diversos àmbits la qüestió de gènere per discutir i 
informar sobre la feina que està fent cadascuna o cadascun i per 
formar-nos. A partir doncs, de la gent i, sobretot, de l’activitat, 
podrem pensar en com organitzar-nos.  
 
Creiem (com hem dit abans) que la lluita contra el patriarcat ha 
de ser una lluita conjunta entre homes i dones, ja que la societat 
patriarcal ens perjudica tant a unes com als altres. Tot i així, és 
cert que qui pateix la discriminació de forma molt més directa i 
molt més dura són les dones, i per tant hauran de ser elles qui 
portin la veu cantant dins del “col·lectiu”. 
 

COM COMENÇAR A TREBALLAR: 
 

Al nostre entorn més proper, disposem  d’alguns espais que ja 
treballen la qüestió de gènere, com per exemple Àrea de dones 
d’EUiA i el grup contra el sexisme de l’AEP. Un primer pas 
podria ser, per exemple, participar en aquests marcs. Per 
exemple, des de l’AEP es podria fer molta feina pel sexismes 
cultural, a l’ensenyament i a les universitats. Això és un primer 
pas, però evidentment l’ideal seria poder anar participant en 
altres espais de l’ampli ventall que disposem a Catalunya. 
 
Per altre banda, la Joventut havia estat participant en la comissió 
per la manifestació del 8 de març i en la Plataforma Contra la 
Violència de Gènere, i estaria bé poder continuar treballant-hi. 
 
I, per acabar, no oblidem que la formació és molt important a la 
par que necessària i una bona manera de començar a treballar i 
d’agafar idees podria ser començar amb una jornada de 
formació amb les dones del partit. 



Aportació de treballadors i treballadores  
del CNJC  al IXè Congrés de la CJC 

 
Front del procés participatiu mitjançant les aportacions a la 
Carta a la Joventut que la CJC-Joventut Comunista ha vingut 
desenvolupant al llarg de tot el seu procés precongressual, un 
grup de treballadors i treballadores del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, volem llençar algunes reflexions al 
voltant de la tasca que es dóna en el marc del CNJC, i de la seva 
definició actual. 
 
1. De creure’s el projecte i no renunciar a la transformació. 
 
Entenem que tota organització amb vocació de transformació 
real de la societat i que tingui entre els seus objectius bàsics 
l’autoorganització juvenil com a metodologia per a la resolució 
dels propis problemes, no pot renunciar a participar en el CNJC, 
ja que considerem important creure en la capacitat de treball i la 
voluntat de millorar la realitat juvenil catalana del CNJC. 
  
Malgrat la crida de participació en tots els diferents marcs i 
projectes que el CNJC té engegats, entenem que és fonamental 
creure en la capacitat de transformació interna del CNJC, per tal 
de respondre a les veritables necessitats que tenen les 
organitzacions del CNJC, així com la resta de Moviment 
Associatiu Juvenil (MAJ). 
 
En aquest sentit el CNJC està patint un procés de redefinició en 
el qual es pretén donar més pes a l’àmbit de la gestió de serveis 
per a les entitats juvenils (formació, recursos, assessorament, 
etc.), que fins aquest moment potser ha quedat ofegat per 
l’àmbit de la representació institucional. 
 
La redefinició, però no tindrà cap sentit, sense la participació 
activa de les pròpies organitzacions, situant quina ha estat la 
seva pròpia detecció de necessitats i dèficits, que el CNJC 
podria col·laborar a cobrir. 
 
2. La creació de xarxa arreu del territori català 
 
Durant el període de treball de 2006 i 2007 el CNJC ha iniciat el 
seu procés de territorialització; això significa que en breu hi 
haurà tècnics de dinamització territorial, que poden esdevenir –
en la mesura que les pròpies organitzacions sàpiguen situar-li 
quines necessitats tenen- un multiplicador de participació, i 
també de certs recursos. 
 
La dinamització i el reforç d’un moviment associatiu juvenil 
arreu del territori català, permetrà una resposta més ràpida i àgil 
davant les problemàtiques de caire social, i també aquelles que 
estan encasellades, únicament com a problemes juvenils. 
 



Així mateix, el treball en xarxa permetrà, probablement, una 
democratització a través de la participació més a un nivell de 
base, que es donarà en l’estructura de Consells Locals a través 
de la qual s’articularà aquesta activitat. 
 
3. La crítica des de la proposta alternativa 
 
Una de les tasques que desenvolupa el CNJC és d’interlocució 
directa amb les institucions catalanes, per tal de fer arribar el 
posicionament del MAJ i de les propostes que es generen des de 
les organitzacions juvenils. 
 
En aquest sentit, ens felicitem que les institucions hagin vist la 
necessitat d’interlocutar amb els i les joves organitzades del 
país, donat que exercim una mesura de pressió i de reivindicació 
sobre l’acció que aquestes duen a terme. 
 
A més, aquest fet, legitima la riquesa social i política del MAJ 
com a veritables espais de participació, de formació democràtica 
i com a font de propostes i alternatives. 
 
Malgrat tot, s’observa un dèficit important per aconseguir que 
les propostes del MAJ passin a ser realitats. El CNJC hauria de 
ser una plataforma mobilitzadora, que acompanyés a la 
interlocució per tal de tenir força  en la defensa del propi 
programa. 
 
4. La comunicació fomenta l’acció 
 
Front de l’experiència concreta, tant en el sí del propi CNJC, 
així com del vagatge personal que cadascú de nosaltres aporta 
de les seves respectives entitats, declarem amb fermesa que la 
comunicació motiva l’acció. 
 
La bona capacitat de transmissió d’un missatge, o bé de les 
activitats que es duen a terme, incentiven la participació i són 
motor d’incorporació de noves persones als projectes concrets. 
 
Les entitats juvenils som responsables de la nostra 
comunicació i la nostra imatge, i li hem de donar la 
importància que mereix.  Com explica el mestre de la 
comunicació Joan Costa, la comunicació té tres característiques 
bàsiques: és instrumental (se serveix d'instruments diversos, 
com una roda de premsa), és projectual (respon a un projecte, a la 
nostra “missió”) i és vectorial, és a dir, que impulsa tot el que 
toca. La comunicació d'una acció té més força que l'acció 
mateixa. La comunicació és un motor que reprodueix l’acció. Si 
fem alguna cosa però no la comuniquem, és com si no 
l’haguéssim fet. Si una entitat juvenil està realitzant diferents 
projectes amb joves immigrants però no ho comunica, és com si 
no exercís aquest excel·lent treball de ciutadania i cohesió social. 
Té més força la creació d'un blog per difondre la precarietat 



laboral juvenil (http://rrhh-confidencial.blogspot.com) que l'acció 
per si mateixa: la denúncia de l'abús laboral. La comunicació 
motiva l'acció. 
 
Cal superar la incapacitat de periodistes i entitats per 
entendre's i comunicar-se millor. Cal que les dues parts 
surtin beneficiades i es percebin com a col·laboradores per 
transformar l'entorn i exercir un periodisme, una 
comunicació, de qualitat que satisfaci les expectatives de les 
dues parts i de l’audiència. 
 
Cal mimar i cultivar la reputació, tant interna com externa, 
i recordar que l’acció és comunicació i la comunicació és 
acció. 
 
 
Salut i bon congrés! 
 
 
 
Xavi Cabrera, Miquel Lozano, Mireia Sabartés, Mireia Mora 
Treballadors i treballadores del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya 
 
 


