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Informe polític 
 

Amb aquest document pretenem repassar l’evolució de 

l’escenari polític durant el darrer període així com la tasca que 

hem dut a terme des de la Joventut Comunista. 

 

D'on veníem 

 

En primer lloc val la pena recordar quina era la situació a la 

tardor de 2004 quan celebràvem el nostre VIIIè Congrés.  

 

A Catalunya teníem govern de l’esquerra plural des de feia un 

any. Ja s’havien pogut constatar els forats pressupostaris i les 

inèrcies institucionals heretades del règim convergent que 

dificultaven una acció de govern progressista. Alhora, també hi 

havia hagut alguns episodis que demostraven les problemàtiques 

d’un govern de coalició. 

 

A l’Estat Espanyol, havíem fet fora la dreta neofranquista del 

govern, gràcies a un important cicle de mobilitzacions, i s’havia 

constituït un govern socialista en minoria, amb el suport molt 

plural de les forces de caràcter democràtic i amb un programa 

que podíem definir com a demòcrata-burgès. 

 

Finalment, a nivell internacional, ens arribaven notícies 

esperançadores d’Amèrica Llatina on el procés d’integració 

llatinoamericana ja estava en marxa. Aquest fet, juntament amb 

l’empantanament a l’Iraq, suposava un cop dur per a les 

aspiracions monopolars de l’imperialisme nord-americà.  

 

 



9è Congrés – Informe Polític 

 3 

Què vam acordar 

 

Amb aquest context polític vam establir alguns objectius 

generals que hauríem de tenir en compte en la nostra actuació. 

 

En primer lloc, enteníem que el substancial canvi de situació a 

Catalunya, exigia un nou tipus de mobilització en positiu que 

s’avancés a l’acció de govern amb propostes concretes. 

D’aquesta manera preteníem escurar el màxim cap a l’esquerra 

l’actuació del govern català. 

 

Érem conscients també que la consolidació del canvi a 

Catalunya era una contribució molt important a la derrota del 

neofranquisme i de les oligarquies parasitàries a les quals 

representa, en el marc de l’Estat, objectiu per a nosaltres 

prioritari. 

 

De la mateixa manera reafirmàvem el nostre convenciment que 

la solidaritat internacional i la lluita per la pau són estratègiques 

per a l’avenç del multilateralisme a escala planetària.  

 

Poc després del congrés vam concretar aquestes línies generals 

mitjançant una resolució conjunta amb el Partit. En aquesta 

constatàvem que fruit del darrer període de mobilitzacions, la 

participació juvenil en la política estava incrementant; situàvem 

quatre línies de treball prioritàries (Universitat, Solidaritat, 

EUiA i lluita d’idees); acordàvem que la Joventut participaria de 

forma progressiva en tots els òrgans de direcció del Partit; i ens 

comprometíem a treballar per l’acompliment de l’Acord del 

Tinell. 
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Evolució dels esdeveniments 

 

Un cop feta memòria, toca repassar quina ha estat l’evolució 

dels esdeveniments i quin paper hi hem jugat els i les 

comunistes. L’objectiu d’aquest informe és també apuntar idees 

de futur per corregir o millorar la nostra actuació. 

 

A nivell internacional constatem el paper central que juga avui 

el control dels recursos naturals, especialment dels energètics. 

Hem vist com els EUA han anat trobant-se cada cop més aïllats 

i empantanats a l’Iraq. L’ocupació nordamericana no ha fet més 

que desestabilitzar ulteriorment la regió. El conflicte palestí 

segueix estancat i hem pogut assistir a la reiterada violació dels 

drets humans i dels acords internacionals per part de l’Estat 

d’Israel, així com a la invasió del Líban. Des de Catalunya hem 

participat activament en les mobilitzacions per la Pau 

impulsades per la Plataforma Aturem la Guerra. És encara 

necessari impulsar de forma estable la solidaritat amb el poble 

palestí. 

 

Al mateix temps, hi ha hagut altres esdeveniments que 

demostren la crisi del monopolarisme nordamericà i del model 

social i econòmic que pretenia exportar a la resta del món. 

D’una banda, el desastre del Katrina, ha demostrat la incapacitat 

del neoliberalisme per donar resposta a les necessitats i 

problemes dels pobles. De l’altra, hem assistit amb alegria al 

triomf de les esquerres a diversos països d’Amèrica Llatina 

(Bolívia, Brasil, Uruguai, Nicaragua, Veneçuela, Equador), fet 

que ha suposat un nou impuls al procés d’integració i a l’ALBA. 

A través del Moviment de Brigadistes hem pogut conèixer 

aquest procés i contribuir a la seva explicació i recolzament a 

Catalunya. 
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En aquest context cal destacar la celebració a Caracas durant 

l’estiu del 2005 del XVIè Festival Mundial de la Joventut i els 

Estudiants. Des de Catalunya vam impulsar un Comitè Nacional 

Preparatori que comptava amb una quinzena d’organitzacions 

juvenils i que va participar amb prop d’un centenar de delegats. 

L’experiència va servir també per reforçar les relacions amb la 

resta d’entitats i va ser l’embrió de propostes unitàries posteriors 

(ACTUA). Per a futures edicions caldria aprofitar també 

l’ocasió per organitzar nous joves. També hauríem d’aconseguir 

definitivament la participació normalitzada del Comitè Català 

als Festivals. Aquesta participació tindrà un caràcter diferent en 

funció de cada situació concreta i de la voluntat del propi 

Comitè. 

 

A nivell europeu en aquesta etapa el debat ha estat centrat en el 

Tractat de Constitució Europea que pretenia consagrar el model 

neoliberal com a intrínsec a la construcció europea. Després del 

seu rebuig en referèndum tant a França com a Holanda, el tractat 

es troba en aquests moments aturat, tot i que es previsible que el 

debat es reobri en breu ja durant la presidència alemanya. Cal 

recordar que a l’Estat Espanyol el Sí va guanyar en un 

referèndum amb molt baixa participació. Prèviament es van 

desenvolupar mobilitzacions unitàries en contra del tractat, a les 

quals vam participar així com una intensa campanya des 

d’EUiA. Tot i les dificultats mediàtiques per poder-ne discutir 

obertament els continguts i per donar difusió als nostres 

arguments, a Catalunya vam aconseguir el “No” més nombrós 

de tot l'Estat Espanyol. 

 

En aquests moments resulta urgent que els treballadors i les 

treballadores europees disposin i discuteixin un projecte propi i 

alternatiu de construcció europea, especialment després dels 

avenços de l’esquerra en els darrers processos electorals 

(Portugal, Itàlia, Holanda...). 
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Ens indigna l’ofensiva antidemocràtica i de caça de comunistes 

que la drte està impulsant a les institucions europees. Els dos 

exemples més greus els trobem en la il·legalització dels nostres 

camarades de la Joventut Comunistes de la República Txeca i en 

la formació de la eurocambra, d’un grup parlamentari de caire 

feixista. Expressem un cop més la nostra solidaritat amb els 

companys txecs i hem de seguir treballant perquè puguin rebre 

els màxims suports socials i polítics des de Catalunya.en el marc 

de les accions unitàries promogudes per la Federació Mundial 

de la Joventut Democràtica. Hem d’intentar implicar-hi el 

màxim nombre d’organitzacions juvenils de caire democràtic. 

 

A l’Estat Espanyol la contradicció principal es troba entre les 

oligarquies parasitàries d’una banda i la resta de classes socials 

de l’altra. En el darrer període hem vist aguditzar-se aquesta 

contradicció i hem assistit a una forta mobilització de la dreta 

extrema i centralista a través de diverses de les seves 

expressions socials i culturals.  

 

Aquesta reacció pretén frenar el procés de “segona transició” 

que els comunistes considerem necessari i ineludible, i que ara 

amb el govern del PSOE és potencialment possible de dur a la 

pràctica, però que serà incomplet si des de l’esquerra 

transformadora no s’estira al màxim el programa de govern cap 

a l'esquerra, a través de la nostra participació parlamentària i, 

sobretot, de la mobilització popular al carrer. Aquest procés 

consisteix en la reforma federalitzant de l’Estat, la solució 

política i dialogada del conflicte basc; el canvi d’orientació de la 

política internacional; l’impuls dels drets civils i les llibertats; el 

desenvolupament del caràcter social de l’estat. Tot això en un 

context de recuperació de la memòria històrica. 
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Ens preocupa la feblesa i la inestabilitat d’Izquierda Unida, 

motivada sobretot per la confrontació interna. Aquest fet 

dificulta l’exteriorització del programa i la mobilització de la 

pròpia base social. La postura d’IU en relació a les actuacions 

del govern espanyol ha estat diversa en funció de la possibilitat 

de fer avançar o no les pròpies propostes. Així, per exemple, 

s’han rebutjat la Reforma Fiscal i Llei de  Memòria Històrica 

(sic) i s’ha donat suport a la retirada de tropes d’Iraq, a la Llei 

de matrimonis homosexuals, a la Llei de Dependència o a 

l’aposta pel Procés de Pau al País Basc. Sí cal destacar certa 

manca de valentia i certa incapacitat d’empényer des del carrer. 

 

Els comunistes catalans hem realitzat una ferma aposta pel 

rellançament d’Izquierda com a moviment sòcio-polític ampli i 

plural al voltant de l’acció i del programa, que mobilitzi per fer 

avançar les seves propostes alternatives. Tot i haver fet avenços 

en aquest sentit, encara hi ha dificultats fruit de les concepcions 

reduccionistes del que ha de ser IU, per part de certs sectors i de 

dinàmiques heretades excessivament electoralistes. 

 

En concret, actualment, travessem un moment de crisi particular 

pel que fa al procés de pau a Euskadi, que està aclaparant el 

debat polític. Des de la Joventut Comunista i des d’Esquerra 

Unida i Alternativa estem impulsant amb força la mobilització 

unitària de la societat civil catalana, a través de la campanya “Sí 

al procés de Pau”. Cal treballar per mantenir-ne el caràcter 

plural i sobretot per incrementar-ne la presència a la societat 

catalana.  

 

Com és obvi, l’àmplia aliança de classes que dóna suport a 

aquesta segona transició (que va des dels treballadors fins a les 

franges moderades del capital) té importants contradiccions 

internes, fet que ha provocat que el desenvolupament de 

cadascun dels seus eixos estigui sent desigual. Algunes de les 
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qüestions en què no han prevalgut els interessos de les capes 

treballadores han estat la Reforma Fiscal, la Reforma Laboral o 

la Llei de Memòria. Els avenços han estat, en canvi, més 

positius pel que fa a drets de les persones homosexuals, el 

desenvolupament de les polítiques de dependència o la regulació 

del sector de la construcció. 

 

Per aquesta raó, els comunistes hem convingut de caracteritzar 

el de Zapatero com un govern demòcrata burgès de 

reconstrucció democràtica, que és útil per a la derrota definitiva 

de l’extrema dreta en el marc de l’Estat Espanyol, sempre i quan 

l’esquerra estigui present a les institucions i els treballadors es 

mobilitzin al carrer. 

 

 

Fruit d'aquestes contradiccions, a Catalunya s'ha fet més 

evident i palpable la lluita de classes. D'una banda l'oligarquia 

parasitària, que aquí té una força reduïda, instal·lada en les 

posicions més reaccionàries. De l'altra, les franges més 

conservadores de la burgesia catalana, amb una concepció de si 

mateixa com a propietària del país fruit del poder omnipresent 

de què va gaudir durant els 23 anys de governs convergents 

(que, tot i haver perdut l'hegemonia política, continua controlant 

de forma absoluta l'economia catalana), no ha escatimat 

esforços per desacreditar i erosionar l'acció de govern i el propi 

Govern d’Esquerres, en un frenètic afany per doblegar tot el país 

a la seva voluntat: sabotejant les reformes econòmiques en els 

respectius sectors (per exemple, l'oposició gens casual de la 

indústria farmacèutica a les reformes en el camp de la salut 

pública orientades a reduir l'ús indiscriminat de receptes), i 

endegant una campanya política i mediàtica amb els recursos 

més antidemocràtics i mediocres de què han fet gala en els 

darrers temps. Tot això amb una certa connivència del capital 

moderat català, que participa de l'aliança democràtica però que 
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s'ha esforçat per limitar l'abast de les reformes, en el terreny 

social, ecològic i, especialment, en l'econòmic. Finalment la 

classe treballadora no ha estat encara capaç de mobilitzar-se 

suficientment per defensar els propis interessos. 

 

 

Aquest escenari de confrontació, unit a tacticismes i manca de 

cultura de coalició, han limitat el desenvolupament del 

programa de govern progressista i n’han eclipsat els resultats 

positius, sobretot el canvi de tendència pel que fa a les 

inversions públiques.. L’eix central de la legislatura el va ocupar 

la reforma de l’Estatut d’Autonomia. Es tracta d’una eina útil 

per poder desenvolupar polítiques socials i de progrés a 

Catalunya i suposa un pas endavant cap a la federalització de 

l’Estat Espanyol donades les actuals correlacions de força tant a 

nivell nacional com estatal. Cal emmarcar el procés de reforma 

de l’Estatut com una excepció en un moment de recessió de 

l’estat de benestar a nivell Europeu i és, per tant, un avenç en 

aquesta deriva neolliberal. Vam participar en la seva difusió i 

vam fer campanya pel Sí al referèndum, des d’EUiA. 

 

L’Estatut es va aprovar, però malauradament de seguida ens 

vam trobar amb una convocatòria d’eleccions anticipades, que 

suposava una decepció per a totes aquelles persones que havien 

dipositat esperances de canvi en el Govern Catalanista i 

d’Esquerres i que deixava al tinter les principals lleis per les 

quals apostàvem, com la d'Habitatge o la de Serveis Socials.  

 

Durant el període electoral hem vist com la burgesia catalana 

s’ha mobilitzat per evitar un nou govern progressista i ha fet 

campanya per la “sociovergència”. Afortunadament les capes 

treballadores també han experimentat una certa activació durant 

el període electoral, fet al qual ha contribuït la claredat del 

missatge de la coalició ICV-EUiA i la seva campanya 
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especialment dirigida als centres de treball. Hem participat a la 

campanya a EUiA i també hem impulsat accions amb altres 

companys i companyes per tal de difondre els resultats socials 

de l'acció de govern de les esquerres en comparació amb els de 

la dreta. No hem sabut aprofitar un moment de mobilització com 

són unes eleccions per al creixement. Hem d'aprendre a 

visualitzar-nos com a clars antagonistes de la dreta a nivell 

juvenil. 

 

En aquests moments comptem amb una Entesa de Progrés que 

té l’oportunitat de continuar amb els canvis. Tot sembla indicar 

que a Catalunya, la contradicció principal ha quedat marcada 

entre el capital financer d’una banda i la resta de classes socials 

de l’altra. Per a la consolidació del canvi és necessari superar les 

dificultats per plantejar la mobilització en positiu i convertir 

l’acord de govern en estratègic a la societat catalana. Alhora, hi 

ha dos fenòmens a ressaltar sobre els resultats electorals sobre 

els quals també és necessari reflexionar. D'una banda els alts 

índexs d'abstenció estructural i de l'altra l'entrada al Parlament 

d'una nova formació política de tall “lerrouxista”.  

 

Seguidament, repassem breument quina ha estat la situació als 

diferents àmbits i com hi hem intervingut des de la Joventut 

Comunista. 

 

Moviment estudiantil 
 

A nivell universitari el debat ha estat centrat en el procés de 

Convergència Europea i, en menor mesura, en la reforma de la 

LOU per part del govern espanyol. En relació a l’actuació del 

govern català s’ha produït un augment de la inversió, encara 

insuficient. Des del moviment estudiantil s’han dut a terme dues 

manifestacions, una de les quals va finalitzar amb incidents i 
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amb una actuació desproporcionada i indiscriminada per part de 

les forces de seguretat. En general hem constatat una certa 

desorientació i manca d’objectius concrets en aquest àmbit. 

Hem participat molt activament en l’Associació d’Estudiants 

Progressistes. El repte consisteix en aquests moments a 

aconseguir-ne un nou impuls, a tornar a connectar amb les 

preocupacions de la majoria dels estudiants i a posar en primer 

pla el seu caràcter d’acció i de mobilització deixant de banda 

certes dinàmiques interioritzants. La Conferència d’Universitat 

ha donat lloc a una reflexió més extensa i detallada sobre 

aquesta qüestió. 

 

A nivell d’Ensenyament Secundari constatem encara una feblesa 

substancial que té com a causa fonamental la manca 

d’instruments clars i adequats. Fins al moment només podem 

parlar de participació aïllada en algunes associacions 

d’estudiants de centre. Tenim pendent una reflexió sobre el 

caràcter propi que ha de tenir el moviment estudiantil a la 

secundària i, per tant, sobre els instruments idonis per a 

impulsar-lo i organitzar-lo. 

 

Treball 
 

En aquest darrer període segurament hi ha hagut dos fenòmens 

que han jugat un paper central pel que fa a l’accés i a les 

condicions del treball. D’una banda, les reiterades 

“deslocalitzacions” han posat sobre la taula la necessitat d’una 

política industrial activa per part dels poders públics. D’altra 

banda, la precarització del treball especialment important entre 

la joventut, comença a adquirir caràcter estructural. Aquest fet, a 

més d’empitjorar les condicions de vida dels treballadors i les 

treballadores (sovint doblement explotats per l’elevada  
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temporalitat, la flexibilitat, la subcontractació...), en dificulta 

l’organització per defensar els seus drets. 

 

La presència organitzada dels comunistes als centres de treball 

ha crescut en els últims dos anys com a resultat del nou model 

organitzatiu del Partit i de la tasca específica que EUiA hi ha 

dirigit en els processos electorals. La nostra feina a l’àmbit 

sindical, a través d'Acció Jove i de Comissions Obreres, és 

encara reduïda, com a conseqüència sobretot del fet que hi ha 

molts treballadors joves que, de forma natural s’organitzen en el 

Partit. Tot i aquesta situació, caldria trobar espais de trobada i de 

debat i de feina conjunta entre aquests companys i els col·lectius 

de la Joventut Comunista.   

 

Per als comunistes el treball juga un paper central en la 

vertebració de les nostres vides i per tant la Joventut Comunista 

no pot situar-se’n al marge. 

 

En la lluita per un treball digne, la iniciativa més rellevant de la 

Joventut Comunista ha estat l’impuls d’ACTUA! Plataforma 

Jove pel Primer de Maig, amb l’objectiu d’aglutinar diverses 

organitzacions juvenils progressistes en la mobilització del dia 

dels treballadors. La primera experiència ha estat positiva, però 

vam constatar la necessitat d’horitzontalitzar les relacions i la 

col·laboració entre les diverses organitzacions que integren la 

plataforma així com d’incorporar-hi nous sectors. En aquest 

sentit, és especialment important l’organització de joves 

nouvinguts que cada cop representen una part més gran dels 

treballadors catalans. 

 
Moviment per l’habitatge 
 

Que els elevats preus de l’habitatge a Catalunya impedeixen que 
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els joves ens puguem emancipar i que aquesta bombolla 

immobiliària és fruit de la manca de polítiques públiques 

d’habitatge i de la pròpia lògica criminal del mercat, no és res 

nou. El que segurament és una novetat és la força que aquest 

problema ha adquirit entre l’opinió pública. 

 

Des del govern de la Generalitat, per primera vegada s’ha fet 

una aposta clara per garantir el dret a un habitatge. El pla i la llei 

de l’habitatge, impulsades per la coalició ICV-EUiA, són 

mesures útils i necessàries que cal que empenyem per tal que no 

quedin amputades per efecte de les pressions dels sectors 

econòmics afectats. Però som també conscients que el de 

l’habitatge és un problema estructural i que per tant els resultats 

trigaran un cert temps a fer-se tangibles. 

 

En aquest context estem assistint a l’aparició d’un nou 

moviment, que de fet encara cal veure si es consolidarà com a 

tal. Per ara hem constatat la seva capacitat mobilitzadora gens 

menyspreable ni quantitativament ni qualitativa. El discurs és 

encara exclusivament de denúncia, sense una taula de 

reivindicacions concreta. Des de la Joventut hem participat a les 

assemblees i a les manifestacions. En aquests moments sembla 

que s’està iniciant un procés de territorialització del moviment 

pel dret a l'habitatge i de treball en xarxa, que pot resultar 

interessant i en el qual participarem. 

 

En el darrer període també hem assistit a un increment de la 

criminalització del moviment okupa. Aquest tampoc no ha estat 

capaç de generar i mantenir les complicitats socials necessàries 

per fer-hi front. Reafirmem el nostre suport a l’okupació 

d’espais com a mitjà de pressió per aconseguir-ne l’ús social i la 

gestió democràtica.  
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Lleure 
 

El del lleure és un àmbit que des de la Joventut Comunista 

sempre hem tingut en compte, perquè considerem que es tracta 

d’una activitat important de la vida de la gent jove i que cada 

cop està més controlada pel capitalisme. Alhora, a Catalunya, 

existeix una gran riquesa d’organització social en aquest àmbit a 

través d’esplais, caus, casals de joves i altres exemples. Des 

d’aquest punt de vista, encara queda pendent que el govern 

aprovi una llei de l’associacionisme educatiu, que reconegui la 

tasca d’aquest i en reguli el funcionament. 

 

Des de la Joventut, en la darrera etapa, hem incrementat la 

col·laboració amb organitzacions relacionades amb el lleure i 

amb l’acció social com Esplac, Acció Escolta, Casals de Joves 

de Catalunya o la Joventut Obrera Cristiana. Aquesta relació 

encara té el dèficit de ser quasi exclusivament a nivell nacional. 

El repte és portar-la a nivell local i sectorial i, sobretot, ampliar-

ne els plantejaments. No es tracta només de col·laborar de forma 

externa amb aquestes entitats, sinó comprendre’n la capacitat 

organitzadora i participar-hi per potenciar-les. En aquest sentit 

hauríem de fer una reflexió sobre les potencialitats dels Casals 

de Joves per incidir en el territori de forma oberta i estable i, per 

tant sobre la necessitat d’impulsar-los i reforçar-los. 

 

Dona 
 

L’element central de l’acció de govern i del debat públic en 

relació a la igualtat de drets entre homes i dones ha estat el de la 

violència (física) de gènere. Existeix una plataforma àmplia que 

ha fet molt treball de conscienciació sobre el tema i a la qual 

hem participat, però que no es pot dir que involucri moltes 

dones joves. Tant el govern espanyol com el català han impulsat 
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lleis positives per eradicar aquesta forma de violència i ara el 

que calen són més recursos. Volem destacar també que un altre 

debat novedós ha estat el del reconeixement dels drets laborals 

de les treballadores del sexe, impulsat per Comissions Obreres 

de Catalunya. 

 

En aquest àmbit hem de fer un esforç per connectar i participar 

en espais de treball i de mobilització que ens permetin arribar a 

un nombre més gran de dones joves. Serà important la 

coordinació amb les dones del Partit. 

Moviment de solidaritat 
 

Com ja hem explicat en el balanç sobre la situació internacional, 

hi ha dos grans processos o problemàtiques que han centrat el 

moviment de solidaritat i per la Pau a Catalunya. D'una banda la 

situació a Orient Mitjà, ha donat lloc, especialment en els 

moments de màxima conflictivitat, a mobilitzacions de la 

Plataforma Aturem la Guerra a la qual hem aconseguit una 

participació estable. 

 

D'altra banda la integració llatinoamericana. En aquest sentit val 

la pena destacar certes falses contradiccions que el pensament 

conservador intenta col·locar entre les diferents concrecions que 

pren a cada país. Hem treballat per defensar la globalitat i la 

unitat d'aquest procés i per difondre'n el projecte, sempre des de 

la convicció que cada realitat ha de dotar-se de vies pròpies i 

que no es poden exportar models. Aquest canvi d'escenari tan 

positiu i esperançador, suposa al mateix temps un repte sobre 

com hem de replantejar el tipus de solidaritat en aquesta nova 

etapa. Aquest és un debat que mantenim amb el Partit i, per 

suposat, amb les nostres organitzacions de referència a Amèrica 

Llatina. 
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Hem particpat regularment a Defensem Cuba i a altres 

iniciatives puntuals com la manifestació a Salamanca durant la 

Cimera de caps d'Estat i de Govern iberoamericans, o la 

plataforma de suport al FSLN durant les darreres eleccions a 

Nicaragua. L'aspecte a millorar és el de la relació i participació 

en entitats i plataformes locals o sectorials, bastant nombroses a 

Catalunya i amb molta implicació de gent jove. Molt lligat a 

aquest tema hi ha el debat que hem iniciat sobre el paper i de 

xarxa i el caràcter més obert que hauria de tenir el Moviment de 

Brigadistes. 

 

Memòria Històrica 
 

Els canvis de govern van obrir les esperances de milers de 

persones amb les quals encara no s’ha fet justícia després de la 

dictadura franquista. Aquestes esperances han obtingut respostes 

desiguals. D’una banda, el govern espanyol ha aprovat una llei 

de la memòria completament inacceptable que situa al mateix 

nivell les víctimes i els botxins. De l’altra, a Catalunya s’ha 

impulsat un Memorial Democràtic que a més de ser positiu, ha 

ajudat a donar un impuls a la coordinació i reforçament de les 

associacions que treballen per la recuperació de la memòria 

històrica. Ha nascut una Coordinadora de la qual formem part.  

 

La nostra tasca en aquest àmbit respon no només al fet que 

considerem que es tracta d’un acte de justícia, sinó també 

perquè una de les causes de la baixa participació al nostre País 

és la manca de referents històrics clars. Per tant, un dels reptes 

prioritaris ha de ser aconseguir que sigui la gent jove la que més 

s’impliqui en l’esforç de recuperació de la nostra memòria 

col·lectiva. 
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Defensa del territori 
 

Ens els darrers anys han anat apareixent diferents moviments i 

plataformes de defensa del territori, al voltant de problemàtiques 

concretes: el IV Cinturó, el Túnel de Bracons o la línia de Molt 

Alta Tensió en són alguns exemples. Darrerament comencen a 

dotar-se de certs mecanismes de coordinació, com el Centre de 

Sostenibilitat Territorial. 

 

Hem donat suport a aquestes iniciatives. Caldria tenir en compte 

les possibilitats de treball en aquest àmbit que proporciona a 

EUiA la participació amb responsabilitats a la Conselleria de 

Medi Ambient i Habitatge. 

 

Lluita ideològica 
 

Les activitats i els àmbits de la Fundació Pere Ardiaca són una 

eina potent que hem començat a utilitzar però que encara hem 

d’aprofitar molt més. En concret, pot ser una forma de connectar 

amb experiències i organitzacions de l’àmbit cultural. D’altra 

banda, impulsarem la creació d’una comissió per a la formació 

en el pensament de Marx, Lenin, Gramsci, Dimitrov...i les 

experiències del moviment revolucionari internacional, aixó 

com les experiències particulars de la nostra tradició. 

 

A la Universitat, hi ha hagut algunes activitats a través de la 

Revista Universitat en Marxa bastant interessants, però que no 

hem sabut aprofitar per organitzar-hi gent al voltant. Caldria 

establir un grup de gent que s’encarregui d’estabilitzar l’activitat 

i la Revista per tal que més gent s’hi pugui incorporar. També 

hem de destacar l'aparició de noves eines de foment del 

pensament crític com l'”Uni INFO en Marxa” que aporta agilitat 

de difusió i frescura en les formes. 
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Consells de Joventut 
 

Fruit de la bona feina que es venia fent des de la Joventut des de 

fa temps, especialment en el CNJC, en aquest darrer període hi 

hem pogut treballar en bones condicions. En concret hem format 

part del seu secretariat i hem tingut una tasca activa i positiva en 

les seves activitats. Aquest àmbit ofereix possibilitats tant pel 

que fa a la relació amb les institucions com a la interrelació del 

Moviment Juvenil. 

 

Desde CJC – Joventut Comunista entenem els consells de 

joventut, així com altres plataformes juvenils, com espais 

d’interconnexió i de relació amb el teixit social. Els espais que 

suposen els consells de joventut suposen també una eina 

d’incidència política en les institucions. 

 

Activitats de trobada 
 

Al llarg d’aquests dos anys hem dut a terme algunes activitats 

dirigides al creixement de la Joventut i a aglutinar la gent del 

nostre entorn amb la qual col·laborem en algun front.  

 

El debat sobre el nou Estatut d’Autonomia, va a tornar a situar 

sobre la taula, el debat respecte als drets nacionals de Catalunya. 

Desde la Joventut Comunista, seguint la tradició del PSUC i la 

JCC, entenem que des de l’esquerra hem d’assumir el paper de 

la construcció nacional catalana. Entenem que la lluita pels drets 

nacionals forma part de la lluita pels drets socials i per tant, 

considerem erronis els plantejaments que inciten a tractar per 

separat aquestes dues qüestions. Quan els i les comunistes diem 

“nació”, ens referim als pobles, a les persones. El nostre 

catalanisme està íntimament lligat a la noció de ciutadania. És 

català qui viu i treballa a Catalunya! 
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Per aquest motiu, des de la Joventut Comunista ens vam adherir 

a la Plataforma pel Dret de Decidir. Certes instrumentalitzacions 

partidistes d’aquesta plataforma (davant la perspectiva del 

Referèndum de la Reforma de l’Estatut) ens van situar en una 

posició incòmoda i no vam ser capaços de continuar treballant-

hi ni de prendre una postura clara en  relació a la manifestació 

multitudinària del 18 de febrer del 2005. 

 

Des de la Joventut Comunista ens reafirmem en la defensa del 

Dret a l’Autodeterminació de tots els pobles i del català en 

particular i prenem el compromís de participar i promoure 

aquelles iniciatives que estiguin enfocades cap a aquell objectiu. 

 

Vam elaborar una campanya sota el lema “Es busquen joves per 

construir un altre món”, amb un caràcter molt obert, però que 

encara no hem sabut utilitzar, més enllà dels cartells. Una 

dificultat amb què ens trobem és el seu caràcter massa general i 

no vinculat a cap problemàtica concreta de la gent jove. 

 

Hi ha una sèrie d’activitats que hem desenvolupat de forma 

estable que serveixen com a punts de trobada amb tota la gent 

jove amb qui compartim el nostre projecte i per incorporar nous 

companys i companyes als col·lectius. Ens referim a les brigades 

de solidaritat - que per suposat, juguen un important paper en el 

nostre treball solidari – a l'”Escola d'estiu JM Céspedes” que ha 

tingut un bon funcionament i una participació creixent i al Sopar 

i la Festa Revolució. Aquests dos espais s'han consolidat, donat 

que hem trobat formats adequats per a la situació actual. 

Òbviament això no significa que ens hi haguem de conformar i, 

per exemple, la darrera edició del Sopar va demostrar que aquest 

format ja se'ns ha quedat petit. El que sembla positiu és el fet de 

tenir un acte central en cada semestre. 
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Finalment hi ha algunes activitats obertes que hem impulsat en 

el darrer període que han jugat un paper similar i que caldria 

acabar de perfilar. Ens referim tant a l'Excursió a la Batalla de 

l'Ebre, com a diverses accions (suport a Pepe Rubianes, 

Brigadistes internacionals, jornada contra les violències de 

gènere...). La seva organització és també una bona manera per 

vincular gent nova o propera a través del “Grup d'Alteració de 

l'Ordre Públic”. 

 

 

 

Reflexions generals sobre el paper de la 
Joventut Comunista 
 

Per acabar, volem apuntar algunes reflexions generals sobre el 

funcionament de l'organització. 

 

En primer lloc cal donar un cop d'atenció, que ens permeti 

reflexionar de forma tranquil·la sobre on posem l'accent en la 

nostra militància. En ocasions hem actuat amb una concepció de 

la Joventut Comunista “per sé”, com a fi en sí mateixa i no com 

a eina per a la transformació social. En aquest mateix sentit el 

compromís i la participació en les manifestacions per part del 

gruix de la militància és encara molt insuficient. Cal recordar 

que per als comunistes la mobilització és essencial.  

 

Al mateix temps, però, cal destacar el nostre tarannà unitari, 

sempre en funció de la feina i els objectius concrets i no de 

definicions apriorístiques. Hem impulsat i participat en marcs 

d'actuació conjunta amb altres organitzacions juvenils 

progressistes tant polítiques com socials. Amb aquestes últimes 

hauríem de superar l'esquema de relació exclusivament “des de 
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fora”, per començar a formar-ne directament part, a ser-ne 

impulsors. 

Entenem que només a través del treball unitari podem avançar 

cap a la convergència política amb d'altres organitzacions del 

moviment polític juvenil català. En la mesura en què coincidim 

en els plantejaments en aquests marcs unitaris, podrem 

començar a plantejar-nos nivells més estrets de col·laboració. En 

aquest sentit destaquem que en aquests darrers anys s'ha produit 

un apropament estratègic amb d'altres organitzacions juvenils en 

els marcs unitaris on ja treballàvem conjuntament o en aquells 

que hem impulsat.  

 Per tal de superar la dispersió de l'esquerra juvenil catalana, i en 

particular de la comunista, ens comprometem a posar en comú 

les nostres estratègies en els diferents espais unitaris amb la 

resta d'organitzacions amb qui tenim sintonia. 

 

Podríem dir que el paper que la Joventut Comunista hauria de 

jugar en aquest període ha de tenir un doble caràcter. En primer 

lloc, el d'un nucli organitzador, amb una bona formació i 

conscienciació que tingui molt clar el paper d'impuls del 

moviment juvenil i al costat, generar dinàmiques i espais de 

“moviment” per aglutinar joves en funció de propostes 

concretes de treball i de mobilització. 

 

Per assolir aquest objectiu, serà de gran importància l'increment 

de la formació i del debat polític, que si bé han millorat respecte 

a l'etapa anterior, són encara insuficients. També caldrà fer un 

salt pel que fa a la corresponsabilització i en el debat intern de 

tota la militància que en molts moments ha estat insuficient. 

Hauríem d'analitzar-ne les causes, deixant de banda els elements 

subjectius. 
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Organitzativament, hem tingut un creixement sostingut però 

discontinu i segurament bastant per sota de les nostres 

possibilitats. Patim un dèficit de col·lectius organitzats, que ens 

impedeix avançar correctament en la millora quantitativa i 

qualitativa dels CJC. Hem de prioritzar la creació i cohesió de 

col·lectius, en aquells àmbits on tenim camarades i sempre en 

funció de la feina concreta. Hem de concloure el debat sobre 

com organitzar al voltant de l’activitat humana que 

desenvolupem. En concret, caldria que al costat de cada activitat 

que realitzem, tinguéssim ben planificada la manera en què a 

través d'aquesta incorporem nous joves a la lluita. El creixement 

no només s'ha donat en nombre de militants sinó també en 

àmbits on tenim presència. A la Universitat estem organitzats a 

totes les universitats públiques de la província de Barcelona; a 

nivell territorial hem anat consolidant nous nuclis de militants, 

però encara és necessari definir exactament quin és el tipus de 

treball que hem de fer-hi i amb quins instruments. Aquest debat 

anirà lligat al de l'Ensenyament Secundari. El Moviment de 

Brigadistes ha tingut un funcionament fluctuant. En aquest 

camp, cal continuar el debat que ja hem iniciat sobre com 

aprofundir en el seu caràcter de moviment. En tots aquests 

àmbits hem de saber treballar en complexitat, i aprofitar la 

nostra participació en el grup impulsor d'Alternativa Jove-Joves 

d'EUiA, que és un front més ampli que permet arribar a 

persones joves no molt ideologitzades. Cal debatre àmpliament  

sobre com volem treballar i cap a on a Alternativa Jove - Joves 

d’EUiA per tal d’adoptar una posició clara i unitària de tota la 

Joventut Comunista. 

 

Hi ha una sèries de tasques aparentment tècniques, necessàries 

per al funcionament de la Joventut, que hem de saber interpretar 

també des d'una òptica organitzativa. La comunicació, les 

finances o l'agitació poden ser eines molt útils d'una banda per 

incorporar gent nova als equips que se n'encarreguen i de l'altra 
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per generar propostes que organitzin i que no siguin merament 

burocràtiques. 

 

Pel que fa als òrgans d'expressió hi hagut alguns canvis. Hem 

ideat i posat en pràctica una nova eina, el “Cada cosa pel seu 

nom”, de caràcter quinzenal i monogràfic i amb el qual donem 

resposta i opinió sobre temes de molta actualitat, presents en el 

debat públic en cada moment. Encara és necessari donar 

estabilitat a la seva elaboració i distribució, però allà on s'ha 

repartit de forma continuada està donant bons resultats. 

L'aparició d'aquesta nova publicació ens obliga a replantejar-nos 

el paper i les característiques del Revolució que darrerament ha 

tingut un funcionament molt irregular. Finalment també hauríem 

de millorar i incrementar els nostres mitjans de difusió i d'opinió 

electrònics. 

 

Finalment, volem valorar el funcionament dels òrgans de 

direcció col·lectiva. El comitè executiu ha estat un bon equip de 

treball, especialment gràcies a l'agilitat que hem tingut per 

incorporar-hi gent nova i anar, d'aquesta manera, fent els relleus 

de forma progressiva i natural. La seva limitació ha estat, en 

determinats moments l'excessiva compartimentació de les 

responsabilitats i la manca de corresponsabilització de tots els 

seus membres en les qüestions més globals.  

 

El Comitè Nacional s'ha reunit de forma irregular. Si bé ha 

incrementat la discussió política, massa vegades les reunions 

han tingut un caràcter exclusivament informatiu. Això ha estat 

conseqüència del fet que les propostes arribaven massa tancades 

i amb poca antelació des del Comitè Executiu, de la limitada 

participació dels membres del Comitè Nacional i de les 

dificultats per traslladar els debats als col·lectius. En moments 

puntuals i fruit de males planificacions i de situacions 

d’urgència, el Comitè Executiu ha hagut de prendre decisions 
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que li haurien correspost al Nacional. És deure de l’executiu, del 

nacional i de tota lòrganització vetllar  perquè les funcions i 

decisions del comitè nacional es duguin a terme en aquest. 

 

Un aspecte molt positiu del darrer període ha estat la 

participació de la Joventut en tots els òrgans de direcció del 

PCC i d'EUiA, que ha permès una major cohesió del projecte i 

de les anàlisis polítiques, a més d'haver contribuït a la formació 

de quadres de la Joventut. 


