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Resolució de la CJC-Joventut Comunista 
davant les agressions feixistes a Terrassa 

La matinada del passat dissabte 17 de febrer, a Terrassa, es va produir 
un atac feixista contra militants de Joves Comunistes i Joves 
d'Esquerra Verda. Aquesta agressió tenia caràcter organitzat igual que 
el grup neo-nazi que la va dur a terme. 

Des de la Joventut Comunista volem expressar tota la nostra 
solidaritat i suport als companys agredits així com a les seves 
organitzacions amb les quals compartim lluita quotidiana. Compartim 
també la ràbia pel que ha succeït i la preocupació per la proliferació 
de grups d'extrema dreta organitzada.   

Confiem i desitgem que des del govern es prenguin les mesures 
necessàries per acabar amb tota mena de grups que defensin postures 
racistes, xenòfobes, homòfobes o de qualsevol altre tipus de 
discriminació i que es posin tots els mitjans per evitar que 
esdeveniments com aquest es repeteixin. Creiem que és una molt 
bona ocasió per demostrar que des d’Interior també es poden fer 
polítiques d’esquerres. 

Paral·lelament la resposta organitzada i unitària de la societat civil no 
pot esperar. Per aquesta raó, des d’avui mateix emplacem JC i JEV 
així com totes aquelles organitzacions de caire democràtic que ho 
desitgin, a realitzar una reflexió conjunta sobre l'extensió de grups 
feixistes arreu del país i sobre com fer-hi front de forma contundent i 
unitària.  

A Terrassa, a Catalunya, a tot arreu: 

NO PASSARAN! 

 

CJC – Joventut Comunista de Catalunya 
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Resolució de CJC-Joventut Comunista  
sobre la situació al País Basc 

 

Si al procés de Pau 
 
El trencament de la treva per part d’ETA amb l’atemptat del passat 30 
de desembre a Barajas i les accions dutes a terme per la justícia 
espanyola encarades a aprofundir en la persecució de les 
organitzacions polítiques abertzales posen en greu perill el Procés de 
Pau al País Basc, que s’havia iniciat amb la declaració de l’alto el foc 
permanent per part d’ETA. 
 
El Partit Popular i la dreta reaccionària espanyola estan liderant una 
mobilització que busca únicament aprofundir en la confrontació dins i 
fora del País Basc així com el fracàs rotund del procés de pau, ja que 
tem quedar-se sense discurs polític si s’arriba a la pau al País Basc. 
 
Davant aquesta situació, des de CJC – Joventut Comunista creiem que 
cal una forta mobilització de tota la societat civil en favor del diàleg 
sense exclusions com a únic camí per tal que es pugui reprendre el 
Procés de Pau al País Basc, i que serveixi com a resposta a les 
mobilitzacions del PP. 
 
En aquest sentit, donem suport a la iniciativa ciutadana de la 
Campanya Sí al procés de Pau, que pretén aglutinar i mobilitzar la 
majoria de la població catalana que està a favor del final de la 
violència i d’una sortida dialogada i pacífica al conflicte basc. 
Aquesta campanya es suma a altres iniciatives de la resta de l’Estat 
Espanyol que també aposten pel diàleg, com Ahotsak o la Iniciativa 
Jurídica en Defensa del Procés de Pau. 
 
Entenem que la pau només es podrà donar en absència de tot tipus de 
violència, amb el respecte dels drets humans, i amb la garantia de 
totes les llibertats democràtiques, que comporten, entre altres coses, 
l’abandonament de les armes per part d’ETA, l’apropament de presos, 
la derogació de la llei de partits, així com permetre la participació de 
candidatures abertzales a les properes eleccions. 
 
La superació del conflicte basc forma part del procés cap a una 
segona transició que permetrà la derrota del model d’Estat actual, és a 
dir, el model de la dreta reaccionària i feixista espanyola. 

 
CJC – Joventut Comunista de Catalunya 
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Resolució de CJC-Joventut Comunista 
davant la il·legalització de la Unió de la 
Joventut Comunista de la República Txeca 
(KSM) 
 
Des de CJC – Joventut Comunista de Catalunya volem expressar el 
nostre més enèrgic rebuig a la il·legalització de l’ Unió de la Joventut 
Comunista de la República Txeca (KSM) per part del govern txec. 
Considerem la mesura com a totalment intolerable i antidemocràtica. 
 
Condemnem les maniobres del govern txec per acabar amb el 
moviment comunista de la República Txeca. Primer va ser el torn del 
Partit Comunista de Bohemia i Moravia (KSCM) i ara és el torn de la 
Joventut Comunista Txeca (KSM). És inacceptable que les mesures 
empreses responguin al discurs que opina que no es pot criticar el 
sistema capitalista, i a més, en ple segle XXI, es vulgui equiparar el 
comunisme amb el nazisme, quan és gràcies a la lluita de milers 
d’homes i dones que van lluitar pels drets de la classe treballadora i 
les llibertats, defensant els ideals comunistes i republicans, es va 
aconseguir derrotar el feixisme a Europa. 
 
Des de CJC, l’organització dels joves comunistes catalans, volem 
expressar la nostra solidaritat amb els companys txecs de la KSM. 
 
Exigim l’aturada de les mesures contra la KSM i les organitzacions 
comunistes txeques 
 
Aturem les agressions capitalistes i imperialistes! 
 
Solidaritat amb la Joventut Comunista Txeca! 
 
 
 
CJC – Joventut Comunista de Catalunya 
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Resolució sobre Metodologia per al Xè Congrés 
 

En aquest Congrés presentats i aprovats han diferit de la metodologia 
emprada en congressos anteriors, prescindint de la separació entre 
l’informe polític i l’informe de gestió. 
 
Per mitjà d’aquesta resolució, volem deixar constància de la 
importància de l’informe de gestió com a document que acredita la 
feina duta a terme i l’evolució de l’organització en conjunt entre 
congressos. Entenen que el caràcter tècnic d’aquest pot ser causa 
d’una lectura pesada i feixuga, i que l’esperit obert cap enfora del 
present congrés fa que no sigui recomanable o procedent la lectura 
d’aquest document de forma pública. 
 
Tanmateix animem el Comitè Executiu entrant que tingui en compte 
la importància de l’informe de gestió com a eina de valoració i balanç 
de l’estat de la Joventut Comunista, i que no sigui obviat en la 
preparació del següent congrés, obrint la possibilitat que aquest sigui 
presentat en el ple del Comitè Nacional preparatori o en el Xè 
Congrés a elecció d’aquest. 
 
Per aquest motiu, demanem que en el marc del primer Comitè 
Nacional constituït després del IXè Congrés, sigui presentat de forma 
somera un informe de gestió adjunt a la valoració del congrés, que 
correspongui a un caràcter informatiu. 
 
Visca el Novè Congrés! 
Visca la Joventut Comunista! 
 
 
CJC – Joventut Comunista de Catalunya 


