
Declaració Final del 9è Congrés de CJC,   
la Joventut Comunista de Catalunya 

 
En el marc del IXè Congrés de la CJC-Joventut Comunista s’ha 
desenvolupat un procés de participació i debat  obert a les aportacions del 
nostre entorn, de totes aquelles persones, col·lectius i organitzacions amb les 
quals treballem en la nostra lluita quotidiana. A partir d’una Carta a la 
Joventut hem pogut discutir sobre els impediments materials per a 
l’emancipació juvenil, sobre les violències de gènere, sobre el treball en el 
moviment de solidaritat i pacifista i sobre com avui en dia el capitalisme ja 
no només ens explota en a la feina, sinó que també controla les nostres vides 
en l’àmbit del lleure. A través d’aquests debats ens hem proposat arribar a 
un conjunt de propostes de treball i de mobilització que puguem posar en 
marxa des de demà mateix i que presentem a continuació. 
 

IGUALTAT ÉS NOM DE DONA 
 
L’anàlisi de la situació de la dona a l’actualitat i de la societat patriarcal en 
general i la lluita per la transformació d’ambdues han de ser una prioritat per 
a les persones comunistes. Constatem que malgrat s’hagi avançat molt en 
temes d’igualtat d’oportunitats, la igualtat de condicions està encara molt 
lluny. Aquesta situació es reflecteix principalment en l’àmbit laboral on la 
dona queda relegada a feines relacionades amb les seves suposades tasques 
domèstiques (sanitat, ensenyament, etc..) i on pateix una forta discriminació 
tant pel que fa a l’accés a determinats llocs de treball (especialment a aquells 
amb responsabilitat), com pel que fa als salaris. D’altra banda, constatem 
com la desigualtat en el camp del treball repercuteix de forma inevitable i 
evident en la resta d’àmbits de la vida quotidiana: a la llar, en les 
possibilitats d’estudi i sobretot en la seva participació política. 
 
Per totes aquestes raons creiem que hem de treballar paral·lelament per un 
nou model de feminitat així com per un nou model de masculinitat. Hem de 
formar-nos, aprofitant els àmbits del nostre voltant que treballen la lluita per 
la igualtat (grup contra el sexisme de l’AEP, EUiA, Comissions Obreres o la 
Fundació Pere Ardiaca i sobretot mantenir contacte i diàleg amb les dones 
comunistes) i també participar en les diferents plataformes unitàries 
existents (8 de març, contra la violència de gènere...). 
 
Hem d’enfocar, com a jovent que som, la sensibilització i la conscienciació 
en temàtiques molt properes a les dones joves, mitjançant, per exemple, 
activitats a instituts on debatre el rol d’aquestes a les discoteques, en la 
forma de vestir, en les primeres relacions sentimentals i sexuals... D’aquesta 
manera estaríem prioritzant una socialització preventiva de la violència de 
gènere (violència clarament no tan sols física sinó també psicològica i 
simbòlica a la publicitat, a l’educació, al cinema, etc). 
 
Sense les dones no hi ha revolució!  
 
 



EMANCIPACIÓ = HABITATGE + TREBALL DIGNE + EDUCACIÓ 
 
Els i les joves catalans veiem com la precarietat s’està convertint en un 
model que afecta directament les nostres condicions de vida i que ja no és 
un factor temporal vinculat a l’etapa d’incorporació al món del treball. 
Aquesta precarització es tradueix en els camps del treball, l’habitatge i 
l’educació, és a dir, els pilars per a l’emancipació. 
 
Entenem que les polítiques d’emancipació han de permetre que els i les 
joves puguem decidir el nostre futur.  
 
En el món del treball els i les joves som víctimes de la temporalitat, les 
subcontractacions, la flexibilitat i els sous baixos. Veiem també com en 
molts centres de treball hi ha dificultats per articular mecanismes de defensa 
dels drets dels i les treballadores. Entenem que des de la CJC-Joventut 
Comunista cal apostar per l’organització en els llocs de treball a través de la 
lluita sindical. Apostem per la participació en les Comissions Obreres, així 
com en altres espais.  
 
En matèria d’educació observem com el model de la Universitat tendeix cap 
a la mercantilització de l’ensenyament i a la seva privatització. Per a la 
Joventut Comunista entenem que cal articular la mobilització en defensa de 
la universitat pública. Per això, apostem pel treball en l’Associació 
d’Estudiants Progressistes, la nostra organització estudiantil de referència a 
la universitat, i a la participació en les assemblees de facultat, en la lluita per 
un altre model d’universitat pública, laica, gratuïta, democràtica i popular. 
 
En matèria d’habitatge veiem com  l’especulació i la manca de polítiques 
socials d’habitatge incideixen directament en l’emancipació dels i les joves 
catalans. Entenem que cal la mobilització social per aconseguir unes 
polítiques socials de l’habitatge. Entenem que cal participar en el marc de 
les Assemblees pel dret a l’habitatge tant a nivell nacional com en les 
diferents plataformes territorials. A més, entenem que cal articular la lluita 
de l’habitatge també a través de l’àmbit polític institucional. Veiem que en 
el marc d’EUiA, s’està treballant en la creació d’una comissió de treball en 
matèria d’habitatge que pot ser un punt de formació i d’interrelació en 
aquesta matèria, així com per fer un seguiment de la Llei de l’Habitatge. 
 
 

A CADA BARRI REVOLUCIÓ 
 
Des de CJC-Joventut Comunista constatem existeixen tot un seguit d’àmbits 
que  afecten en el desenvolupament i realització dels i les joves  que cal 
analitzar, per tal d’incidir-hi: esport, educació en el lleure i, transmissió de la 
informació i el coneixement. 
 
Esports 
 
L’esport s’ha convertit en una mercaderia, un producte que queda lluny 
d’estar a l’abast de tothom. Enfront altres experiències del passat (escasses 
ara) en què la pràctica d’un esport era lliure i fruit del treball organitzat 



d’una part de la societat civil, per exemple la gent del barri, ens trobem amb 
què la gestió de les infrastructures i els recursos esportius està en mans de 
clubs esportius que funcionen com empreses. Òbviament això és un factor 
que repercuteix en l’educació esportiva, que passa a ser una activitat per 
promoure per sobre de tot la competitivitat, la rivalitat i l’oposició 
necessària entre guanyar i perdre, en detriment de valors com la cooperació 
o el companyerisme. 
 
Educació en el lleure 
 
Es valora molt positivament el fet que existeixin espais on educar en el 
lleure i fora de la formalitat de les aules i les escoles. En la nostra societat 
això es reflecteix en què les persones que tenen l’oportunitat d’educar-se en 
aquests àmbits tenen més capacitat d’organització, més autonomia, i en 
molts casos practiquen en la seva vida quotidiana aquells principis que, no 
casualment, caracteritzen l’esquerra política. Creiem que hem d’aprofitar 
aquests espais, acostant-nos als educadors i educadores. 
 
Informació 
 
El capitalisme ha evolucionat i, en l’actualitat, ja no només es tracta de 
productes que es venen i es compren, sinó que juga un paper fonamental el 
control del contingut i la transmissió de la informació. Això està íntimament 
relacionat amb el discurs que des de l’esquerra es fa en defensa del 
programari lliure. És important que engeguem espais de reflexió sobre 
aquests temes i/o que contactem amb els que ja existeixen, procurant-nos 
una formació que ens manca en aquest àmbit. 
 
Entenem que els debats sobre aquestes tres temàtiques s’emmarquen en la 
reflexió de caràcter més general segons la qual el capital té un “biopoder”, 
és a dir, el control dels treballadors no només durant la seva jornada laboral, 
sinó durant les 24 hores del dia. El lleure és avui un negoci. Així doncs cal 
crear, fomentar i recolzar aquelles alternatives al lleure consumista propi de 
la societat capitalista, que produeix una alienació de la persona. Per 
aconseguir-ho serà necessari apropar-nos a la gent que treballa en aquests 
àmbits i, conseqüentment, treballar en xarxa. 
 
Tenint tot l’anterior en compte, es consideren vàlides les següents activitats 
que concretarien les idees generals: 
 

- Esports: Jornades esportives al carrer. 
- Educació en el lleure: Jornades o caps de setmana de formació 

dirigits a educadors i educadores; buscar espais d’intercanvi 
d’informació i de coneixement amb educadors/es del lleure. 

- Informació: Formació sobre la manipulació informativa. 
 

LA SOLIDARITAT ÉS LA TENDRESA DELS POBLES 
 
La solidaritat no és tan sols un valor, sinó una manera de viure. Ser solidari i 
ser internacionalista vol dir comprometre’s amb les lluites d’altres pobles i 



amb la pròpia per la transformació social, en contra de l’imperialisme, sense 
caure mai en l’assistencialisme.  
 
En aquest sentit, des de la CJC-Joventut Comunista entenem que actualment 
dos focus centren la nostra atenció a nivell internacional per diferents 
motius: en primer terme, recolzem el procés d’integració llatinoamericana, 
com a alternativa al model unilateral neoliberal. I en segon terme, treballem 
conjuntament amb Aturem la Guerra per la pau a Orient Proper davant la 
barbàrie que està suposant l’ofensiva imperialista a la zona. 
 
Des d’aquesta perspectiva, a CJC-Joventut Comunista entenem que la nostra 
tasca a Catalunya passa per conscienciar i sensibilitzar el conjunt de la 
joventut en la solidaritat internacionalista i la lluita per la justícia social, a 
més de dotar-los d’elements d’anàlisi, tant per a entendre las causes dels 
conflictes i desigualtats, com dels diferents processos polítics i socials que 
es donen arreu, més enllà de la informació tergiversada que aquí ens arriba. 
 
A més, creiem molt important, no només difondre la nostra manera de veure 
el món, sinó també fer pedagogia de la solidaritat, incidint també en 
l’ensenyament secundari. 
 
Amb tots aquests elements, entenem que cal enfortir el treball de solidaritat 
a Catalunya amb les diferents entitats amb les que compartim valors i 
maneres de treballar, des dels moments de solidaritat local fins les grans 
campanyes unitàries, passant per casals, associacions del lleure, grups 
d’immigrants i altres organitzacions solidàries. 
 
És a dir, entenem que cal crear i reforçar vincles entre aquestes entitats que 
enforteixin el treball en xarxa, per a generar opinió, iniciar campanyes, 
agilitzar les accions de resposta davant fets concrets i fomentar la formació 
en les diferents maneres i indrets geogràfics on treballar la solidaritat. 
 
En aquest sentit, des de CJC-Joventut Comunista proposem impulsar un 
marc de trobada amb aquestes organitzacions, on compartir totes les 
diferents experiències i fer estendre el treball solidari entre la joventut 
catalana.   
 


