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1.- El marc internacional i la globalització capitalista 

Tres reflexions han estat presents a la ciutat de Davos (Suïssa) a la recent trobada mundial del Foro Econòmic 
Mundial (WEF), que aplega des de fa 45 anys a la part més notable dels lideratges del capitalisme mundial, per 
desenvolupar el seu anàlisi, “El nou context global”, la primera, la constatació de que la recuperació econòmica 
mundial (que l’any anterior en aquest mateix indret va ser anunciada de forma grandiloqüent pel president del 
BCE, Mario Drahgi) és extremadament lenta i parcial, la segona, que en els propers 10 anys (segons el seu 
informe de Riscos Globals) els conflictes internacionals augmentaran i tindran importants impactes 
desestabilitzadors i la tercera que la principal preocupació de l’elit econòmica i política mundial és la por al 
canvi polític que pot comportar en diversos països les conseqüències de la indignació acumulada per la crisi. 


Aquestes consideracions no les trobem aïllades; en d’altres paraules però amb semblats preocupacions davant 
un escenari de crisi mundial que genera mutacions geopolítiques (algunes ja s’estan produint fa temps), les 
podem llegir al document “Estratègia d’acció exterior” que ha aprovat el Govern del PP, informes del Real 
Instituto Elcano, ESADE i el projecte de la UE, ESPAS (European Strategy and Policy Analysi System) que ens 
porten a escenaris per 2030/2033. Aquests són alguns dels més importants Think Tanks en política exterior 
d’Espanya i la UE. 


Del món bipolar de la guerra freda va passar-se a un breu període de pretès domini unilateral d’una sola 
potència (els EEUU i els seus aliats) que ràpidament va quedar superat per un escenari de multipolaritat incerta. 


El passat mes de juliol de 2014 i després de diversos anys de preparatius, la sisena cimera dels BRICS, Brasil, 
Xina, Índia, Rússia i Sudàfrica va aprovar en la Declaració de Fortalesa la creació de dues institucions 
financeres: el Nou Banc de Desenvolupament i l’Acord de Reserves de Contingència. El primer financia 
projectes de desenvolupament sostenible i infraestructures en països emergents i en vies de desenvolupament. 
El segon ajuda a països amb problemes de liquidesa i finançament a curt termini.


Aquestes noves institucions financeres internacionals alternatives, de facto, posen en evidència la crisi de 
legitimitat que pateixen organitzacions com el FMI, el BM o l’OMC que coordinadament amb l’OTAN i altres 
xarxes militars pretenen seguir controlant la geoestratègia i l’economia internacional. El G-20 i el Consell de 
Seguretat de les NNUU no surten tampoc ben parats. 

La pretensió de Rússia de construir una zona econòmica euroasiàtica i els seus recents acords econòmics amb 
la Xina, amb l’energia i el comerç com factors centrals, el nou paper que la integració llatinoamericana està 
ajudant a jugar al subcontinent (CELAC, ALBA, Mercosur), el paper de la Xina a la zona asiàtica , amb les 
dificultat del Japó, el paper dels Tigres Asiàtics de primera i segona generació (integrats alguns regionalment a 
l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, ASEAN) i la crisi de la UE, prefiguren un desplaçament real dels 
centres de poder i un reequilibri a gran escala. 
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Cal menció a part la geoestratègia sobre l’energia, on els conflictes polítics a orient mitjà son determinants i on 
apareixen com a factors derivats els preus del petroli o el paper del fracking en una nova escalada que vol fer 
perdurar el model econòmic depenent dels combustibles fòssils.


Caldria seguir aprofundint amb el fracàs de les “Primaveres àrabs” i les guerres preventives existents 
provocades per intervencions imperialistes (Afganistan, Iraq, Líbia, Síria), l’amenaça a Iran i el conflicte 
d’Ucraïna amb el paper llastimós i subordinat als EEUU que ha jugat la UE en el cop d’Estat en aquest país, una 
guerra actualment existent dins la pròpia Europa. 


Aquesta subordinació de la UE a la política exterior dels EEUU a Ucraïna o l’Orient Mitjà està suposant a Europa 
assumir riscos fronterers creixents, fruit de la desestabilització que provoquen aquestes actituds agressives i 
eurocèntriques, que incentiven els xocs polítics i culturals que a Europa son molt mes propers geogràficament, 
evidents i desestabilitzadors que a nord Amèrica. 


Així podem entendre millor les conclusions de les darreres cimeres de l’OTAN a Lisboa i Newport, on no només 
aquesta no es planteja desaparèixer, sinó que redefineix i amplia els seus objectius ja que aquesta “inestabilitat” 
requereix accions més decidides contra el terrorisme internacional on les “accions preventives” queden 
normalitzades, al marge de les NNUU i el dret internacional i es recrea l’ambient de la Guerra Freda davant de 
les amenaces creixents que signifiquen especialment Rússia i Xina.


Així en el darrer comunicat públic del partit titulat “Gihadisme i Neofeixisme, monstres de l’imperialisme” hem 
assenyalat de forma encertada que l’Imperialisme ha fomentat durant dècades sectes minoritàries que 
promovien interpretacions completament desnaturalitzades, bel·licistes i sanguinàries de l’Islam. Sabia que, 
amb recursos econòmics, aquestes sectes creixerien arreu, nodrint-se de l’odi sembrat pel mateix Imperialisme 
en la seva expansió espoliadora per Orient Mitjà, l’Àfrica i Àsia. S'ha anat construint així un enemic global per al 
capitalisme occidental, un enemic horrible, despietat, sanguinari, mogut per una causa irracional que la majoria 
de la societat és incapaç de compartir, contra el que ningú es pot negar a posicionar-se. Un enemic que ve a 
substituir el vell ogre soviètic que durant dècades havia estat utilitzat com a espantall.


Tots els atemptats islamistes que han esquitxat el món de desgràcia i dolor - i en especial als països de majoria 
musulmana (a Nigèria 2.000 morts des de principi d'any)- han estat utilitzats com a pretext per alimentar més 
guerres imperialistes i més restriccions de drets i llibertats. Després de cada atemptat i de cada massacre 
atribuïda a l’islamisme extremista, les potències imperialistes responen sempre amb la mateixa doctrina del 
shock i utilitzen la indignació per a variar el sentit de l’opinió pública en favor de l’enfrontament i la violència 
predicada per l’extrema dreta, afavorint una espiral de confrontació fanàtica i perillosa. Algunes de les 
intervencions militars de les darreres dècades mai van intentar veritablement controlar armes de destrucció ni 
portar la democràcia “multipartidista”, sinó apropiar-se de recursos naturals i posicions geogràfiques 
estratègiques. L’odi que alimenta aquestes accions retroalimenta la pròpia resposta autoritària i militarista, posa 
a la defensiva als detractors de les intervencions militars, supedita a l’esquerra i segueix enfortint el negoci del 
complex industrial-militar, les multinacionals de l’energia i d’altres entramats econòmics que financien les 
posicions polítiques extremistes que els afavoreixen.


En un dels documents d’estratègia global citats anteriorment s’afirma: “allò que caracteritza a la globalització 
actual és el protagonisme que adquireixen grans grups multinacionals, que poden deslocalitzar els seus 
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processos de producció de bens i serveis, i fragmentar la cadena de valor, amb un simple moviment de ratolí. 
Moviment de ratolí que pot beneficiar o arruïnar a països sencers. Molts grups multinacionals són més 
poderosos que molts Estats-nació nominalment sobirans: de les 150 entitats econòmiques més grans del món, 
87 són empreses multinacionals i només 63 són Estats. Grans corporacions que poden negociar, en moltes 
vegades en peu d’igualtat, amb els països que volen atraure-les, amb elles i a les seves quantioses inversions i 
ocupació potencial, o conservar-les... La globalització ha creat, en fi, un escenari on l’economia financera 
desenvolupa un paper estel·lar. El 2010 el valor de les transaccions en els mercats de canvi va ser seixanta 
dues vegades superior al dels intercanvis comercials”. S’acaba assenyalant que el poder d’aquests 
mecanismes econòmics i especialment el del sistema financer és de tal dimensió que s’aconsella prendre les 
decisions necessàries per “generar confiança” i integrar-se de forma “predictible i fiable” en el sistema. S’acaba 
de resumir en aquest fragment el mecanisme de xantatge antidemocràtic dels mercats i el domini de l’economia 
per sobre de la política i la democràcia. Les portes giratòries per repartir-se papers en l’àmbit públic i privat es 
converteix en la forma de gestió de l’oligarquia financera per controlar de forma absoluta la reproducció dels 
mecanisme de poder de classe.


La globalització com a fenomen que reforça la interrelació mundial de la societat a cavall dels avenços tècnics, 
especialment en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (amb les potencialitats del big data 
per exemple) no és un fenomen nou a la història, de fet els avenços en la navegació al S-XV o les innovacions 
tècniques al S-XIX podien haver, també, estat aprofitades per millorar la vida de les persones i posar aquest 
creixement de les forces productives al servei del desenvolupament i la felicitat de la humanitat, però la primera 
va comportar l’expansió del colonialisme i la segona la creació del proletariat i la seva explotació ja que van ser 
utilitzades per una classe dominant per reforçar el seu domini sobre la resta. Així doncs la globalització 
capitalista genera l’aparició d’un capitalisme financer i una oligarquia financera que en els darrers quaranta anys 
ha hegemonitzat el pensament i l’acció política, utilitzant àmpliament la concentració econòmica més important 
de la història.


El periodista i escriptor Martin Caparrós, en el seu últim treball sobre la gana i l’especulació amb aliments i 
matèries primeres al món ens descriu que més de la meitat dels diners de les borses del món ric està en mans 
del HFT (High Frecuency Trading), la forma més extrema d’especulació algorítmica o automatitzada, 
supercomputadors que realitzen milions d’operacions que duren segons i mil·lèsimes de segon; compren, 
venen, compren i venen sense parar, aprofitant diferències de cotització borsària ínfimes que es converteixen en 
aquestes quantitats en volums multimilionaris de diners, treballen 24 hores i 365 dies a l’any passant d’una zona 
horària a una altra, d’una borsa a una altra i cap dels capitals o mercaderies que transaccionen o dels 
treballadors o empreses que acomiaden o arruïnen té cap més importància per elles que un dígit en una 
pantalla.


Deia Josep Fontana “És per això que necessitem evitar l’error d’analitzar la situació que estem vivint en termes 
d’una mera crisi econòmica –és a dir, com un problema que obeeix a una situació temporal, que canviarà, per 
tornar a la normalitat, quan se superin les circumstàncies actuals-, ja que això fa que acceptem solucions que 
se’ns plantegen com a provisionals, però que es corre el risc que condueixin a la renúncia d’uns drets socials 
que després resultaran irrecuperables. El que s’està produint no és una crisi més, com les que se succeeixen 
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regularment en el capitalisme, sinó una transformació a llarg termini de les regles de joc social, que ja fa 
quaranta anys que dura i que no es veu que hagi d’acabar, si no fem res per aconseguir-ho” 


Paul Krugman va anomenar “la gran divergència” al procés pel qual va produir-se un enriquiment considerable 
de l’1 per cent dels més rics, i un empobriment considerable de tota la resta. Els resultats a llarg termini de la 
gran divergència, que va començar de forma notòria als EEUU i la Gran Bretanya als anys 70 i es va estendre 
posteriorment a Europa va transformar profundament aquestes societats quan aquest creixent poder econòmic 
(en uns nivells de concentració i formes inimaginables fins el moment i possibles gràcies als avenços i domini 
de la globalització) va colonitzar el poder polític i va dominar-lo al servei de la seva consolidació.


El fenomen de la desigualtat creixent de forma exponencial és inherent al capitalisme financer. 

En el darrer informe d’Oxfam es calcula que l’1% més ric de la població mundial tindrà més diners que el 99% 
restant el 2016, que una de cada nou persones no pot menjar de forma suficient al dia i que més de 1000 
milions de persones viuen amb menys d’un euro al dia. Set de cada deu persones viuen en un país on la 
desigualtat entre pobres i rics és major que fa trenta anys i la fortuna de les 85 persones més riques del món 
equival a la riquesa de la meitat més pobre de la humanitat (uns 3.500 milions de persones), i aquesta riquesa 
no para de créixer, com demostra que entre març del 2013 i març del 2015, el seu patrimoni augmentà en un 
14%, uns 244.000 milions de dòlars. Un terç de les persones més riques del planeta va obtenir la seva fortuna 
de l’herència. 


Segons la FAO 805 milions de persones passa gana cada dia. La borsa de Chicago, especialitzada en matèries 
primeres i aliments (commodities) va passar de 2003 a 2008, davant la crisi financera al cercar els capitals 
noves fonts de rendiment fruit del pànic de les hipoteques i altres fons d’inversió, de 13.000 milions a 317.000 
milions de dòlars, quinze vegades més que tot el mercat agrícola mundial, pura especulació que va disparar els 
preus i amb ells la gana a moltes zones del món. Avui el volum del blat que es compra i es ven a la mateixa 
borsa cada any és cinquanta vegades la producció mundial, dit d’un altra manera, l’especulació amb el blat 
mou cinquanta vegades més diners que la producció de blat. Martin Caparrós ens explica que l’etanol 
(agrocombustible) que fabrica EEUU està fet de moresc o blat de moro; que si és per omplir un dipòsit de cotxe 
de combustible costa 170 kilos, el que necessita un noi o una noia a Zàmbia, Mèxic o Índia per sobreviure un 
any. Amb l’etanol que fan servir només els cotxes nord-americans (900 milions de dipòsits l’any) es podria 
alimentar amb mig quilo de moresc al dia a totes les persones que passen gana.


A nivell global la OIT adverteix en el seu informe “Perspectives laborals i socials al món” que les perspectives 
laborals al món seran pitjors als propers cinc anys, l’atur augmentarà en tres milions de persones el 2015 i amb 
vuit milions entre 2016 i 2019, 212 milions d’aturats en total. Els joves seguiran afectats per l’atur de “manera 
desproporcionada”, el 2014, prop de 74 milions de persones entre 15 i 24 anys estan buscant feina, la taxa 
d’atur juvenil triplica la dels adults.


Espanya està al cap dels països més desiguals d’Europa. La taxa d’atur es preveu que baixi gradualment els 
propers cinc anys, però continuarà sent una de les més altes entre les economies desenvolupades a l’actual 
dècada, superant el 21% fins, al menys, el 2019.
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Avui l’economia submergida, el frau i els paradisos fiscals mouen a tot el món i als mateixos països de la UE 
(dins Europa operen diversos paradisos fiscals coneguts) quantitats ingents de diners que son sostrets al 
control fiscal dels estats i que no paguen impostos. Això afecta a personalitats com el propi President de la 
Comissió Europea Jean Claude Junker, en la seva etapa de President de Luxemburg, i a les grans empreses i 
entitats financeres que son les organitzadores i facilitadores d’aquestes xarxes i arquitectures d’evasió 
d’impostos. Al mateix temps aquestes xarxes opaques serveixen per blanquejar, a l’hora, els capitals provinents 
de la prostitució, el comerç il·legal d’armes les drogues i el tràfec de persones. 


Segons dades d’Attac-Catalunya i encara que òbviament no hi han estadístiques sobre aquesta qüestió es 
calcula en l’equivalent d’un terç del producte brut mundial el valor dels diners mantinguts en els paradisos 
fiscals, on es refugia una gran part del capital mòbil mundial. O també, que l’activitat dels paradisos fiscals 
representa un 20 % de la riquesa privada mundial. El blanqueig de diner representa, segons càlculs del FMI, del 
2 al 5% del PIB mundial, quantitat que està subestimada segons altres organismes com el GAFI (Grup d’Acció 
Financera Internacional contra el blanqueig de diner), a tall de comparació, un 2% seria l’equivalent del PIB 
espanyol. Els guanys obtinguts anualment pel tràfic de drogues s’estimen entre 300.000 i 500.000 milions $, la 
qual cosa representa un 8-10% del comerç mundial total. Però, si a les drogues s’hi afegeix el producte de la 
resta d’activitats criminals, el producte de l’activitat financera criminal seria de més d’un bilió de dòlars anual, 
que equival a un 20% del comerç mundial. 


L’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) adverteix en el seu darrer informe de 
que la taxa d’atur de les dones (independentment del seu nivell educatiu) serà superior a la dels homes. Segons 
dades de 34 països de la OCDE i altres 12 invitats a l’estudi (les economies més avançades del món), tant sols 
el 66% de les dones estan ocupades, per un 80% dels homes. La “bretxa de gènere” és major entre adults amb 
menys nivell educatiu, però es manté entre homes i dones amb nivell universitari.


La dreta no dubte davant l’escenari de “Llei de la selva capitalista”: “La globalització és una integració global 
competitiva, d’economies, d’assignació de recursos i de solucions tecnològiques. En tots els processos 
d’aquest tipus hi ha guanyadors i perdedors, els està havent ja. L’objectiu és que Espanya estigui entre els 
primers.”


2.- Europa. Situació del procés d’integració i TTIP 

La integració regional d’Europa al voltant del projecte de la UE s’ha caracteritzar des del primer moment per un 
projecte liberal en els seus vessants polític i econòmic, ja amb els primers impulsos del Tractat de Roma el 1957 
i posteriorment amb l’Acta Única el 1985, que mantenien, llavors, l’Estat del benestar construït a la calor del 
“pacte social” del capitalisme reformat de postguerra.
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La reconstrucció capitalista de postguerra pivota sobre el reciclatge dels excedents econòmics dels EEUU que 
utilitzen Europa (i particularment l’ Alemanya de la RFA) i l’extrem Orient asiàtic (particularment Japó). S’ha de 
recordar que una bona part de l’esquerra sindical i política europea occidental renuncia en aquest pacte social a 
exercir la democràcia econòmica i industrial a canvi del seu paper reconegut i institucionalitzat en la negociació 
col·lectiva i la consolidació dels drets civils que van estabilitzar i fins a cert punt democratitzar el capitalisme 
reformat de postguerra, però que com molt encertadament assenyala Antoni Domènech. “Al capitalisme 
socialment reformat de postguerra va correspondre una socialdemocràcia i un sindicalisme reformat en sentit 
bàsicament procapitalista: van renunciar a la democràcia econòmica i industrial, es van desentendre de la 
pròpia tasca cooperativista a la que tants esforços havien dedicat abans de la guerra i, en general, van rendir 
tota aspiració a remodelar republicanament d’arrel la vida econòmica productiva”, van renunciar al canvi 
revolucionari del sistema, o sigui, exercir la democràcia econòmica als centres de treball, conservant, això sí, 
importants drets polítics i sindicals. Així entendrem també el paper acrític de part de l’esquerra europea en el 
model d’integració de la UE, i així entendrem també la crisi de l’esquerra política i sindical a Espanya que, al 
voltant de la Transició, va reproduir els encerts i els errors del sistema implantat a Europa.


El caràcter de classe de les institucions de la UE dóna la perspectiva de la profunditat que alberga per als 
comunistes europeus el concepte de “refundació d’Europa”. Cal un Projecte Constituent per a Europa basat en 
la pau, la democràcia, la solidaritat i la cohesió social i ambiental.


El Consens de Washington elaborat a finals dels 80 als EEUU i pensat primer per recopilar i ordenar la seva 
acció de domini sobre América Llatina va adquirir cosificació teòrica i va passar a Europa convertint-se en el 
“Consens de Brussel·les”. Pensament neoliberal que va il·luminar l’actuació política de Reagan i Thatcher. Ja els 
Tractats de Maastricht (1993) a Lisboa (2007), passant pel fallit projecte de Constitució Europea,  beuen 
d’aquestes fonts i han seguit, conseqüentment, amb directives com la Wolkenstein, la liberalització de serveis i 
el Pacte d’Estabilitat.


L’Euro o la UE són etiquetes de polítiques construïdes sota l’hegemonia neoliberal; cal refundar Europa en 
un nou espai d’integració que no pot ser l’actual recipient corcat de la UE ni pot obeir als criteris sobre els 
quals l’euro s’assenta. 

La UE es troba en aquest moment en una crisi econòmica i política sense precedents en la seva història. El 
creixement econòmic és inferior a l’1%, amb altíssimes taxes d’atur, especialment, en els països de l’Europa del 
Sud on el deute i les retallades pressupostàries deprimeixen més les seves economies, però sobre tot, observen 
impactes en la seva cohesió social molt severs, amb un creixement exponencial de les desigualtats, la pobresa, 
l’atur i la manca de recursos pel manteniment dels serveis públics bàsics com son la sanitat i l’educació al 
costat de l’accés a l’habitatge.


El Banc Central Europeu (BCE) davant d’aquesta situació crítica segueix mostrant la seva ineficàcia al situar-se 
al marge dels paràmetres socials i d’ocupació que no entren “oficialment” en les seves competències ni 
preocupacions. La crisi del deute ofega les economies del sud d’Europa i impedeix qualsevol recuperació que 
no passi pel desballestament definitiu de l’Estat del Benestar existent, la privatització dels serveis públics i fins i 
tot la venda del patrimoni nacional dels Estats.
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El recentment nomenat President de la Comissió Europea (CE), Jean Claude Juncker i el President del BCE, 
Mario Draghi segueixen les consignes dels governs conservadors-socialdemòcrates-liberals que segueixen 
apostant per la disciplina de l’austeritat, amb propostes que reforcen el concepte de “reforma” en el sentit 
neoliberal de desregulació i retallada de drets com s’aplica. La Unió Bancaria com oligopoli de les 128 
principals entitats financeres europees, la Unió Fiscal com acció desfiscalitzadora i de disciplina pressupostària 
que obliga a criteris de reducció fiscal i retallades a tots els països a l’hora que definitivament consolida els 
paradisos fiscals i altres formes d’evasió tributària i l’exigència de noves Reformes Laborals i dels Sistemes 
Públics de Pensions. En resum disciplina macroeconòmica amb lideratge del sistema financer fent servir d’ariet 
la obligatorietat de reformes estructurals. Els canvis i l’evolució política dins la UE avançarà al servei i al ritme de 
la consolidació d’aquets criteris, sense debat democràtic, sense agenda social i amb sistemes qualitatius entre 
països del nucli dur per prendre les decisions.


El somni europeu ha quedat despullat, una vegada al projecte neoliberal polític i econòmic se li ha sostret l’Estat 
del Benestar com l’element de cohesió que va justificar el pacte socials de postguerra. Ara ja no queda res, és 
una closca buida, i fins i tot les llibertats polítiques i sindicals conquerides ara perillen i poden ser arrabassades 
al costat del treball,  l’educació, la salut i l’habitatge.


Fem un comentari sobre el resultats de les Eleccions gregues del 25 de gener. L’impuls de la coordinació de 
les esquerres del sud d’Europa i el paper del deute són dues aportacions importants de Syriza, per Grècia, 
pel sud d’Europa i per a tot el continent. 

Conseqüentment amb la visió neoliberal de la globalització capitalista apareix la teorització de la relativització 
del poder dels Estats en un mercat capitalista globalitzat. Si en el període de la guerra freda el concepte a 
combatre era el de la “planificació”, en aquest moment de fúria neoliberal és el de la “regulació” el que 
s’emporta les crítiques com obstacle que dificulta la recuperació després de la crisi. Coneixem abastament com 
la desregulació dels mercats de capital produïda pel gran poder polític de l’oligarquia financera ha determinat el 
volum de la bombolla i l’esclat financer que lideren l’inici de la crisi el 2008. És reconegut que el capitalisme de 
postguerra va donar major paper de control als Estats i que a partir dels anys 70 i 80 s’inverteix la norma amb 
accions desreguladores que desfeien el camí de l’experiència de la crisi de 1929. 


En aquets context han proliferat els Tractats de Lliure Comerç i l’actual negociació del Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversions (TTIP) entre la UE i els EEUU i l’Acord Econòmic i Comercial Global (CETA) entre la 
UE i Canadà. 

Els Tractats de Lliure Comerç i específicament el TTIP i el CETA (que són molt més que simples Tractats de 
Lliure Comerç) tenen com objectiu teòric rellançar el comerç internacional reduint regulacions i aranzels que el 
dificulten; la realitat és que lluny de crear nova ocupació de qualitat la destrueixen i lluny de protegir als sectors 
més febles de l’economia els ensorren deliberadament perquè siguin les grans companyies transnacionals les 
que no deixin ni una molla del pastís sense control.


Els Tractats de Lliure Comerç, signats amb països del 3er. món o en procés de desenvolupament,  ignoren els 
condicionants vinculats als Drets Humans (entesos també com Drets Econòmics i Socials) reforçant el paper de 
les oligarquies nacionals a canvi de l’espoli de recursos naturals de tota mena, el control de les economies 
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camperoles tradicions i els costums indígenes. Són una renúncia de sobirania i una competència deslleial que 
dificulta l’aparició d’un discurs alternatiu lligat a pràctiques tradicionals o de comerç just i sostenible.


El TTIP i el CETA tenen una llarga tradició transatlàntica de relació entre la UE i América del Nord i tenen la 
pretensió de convertir-se en una veritable Constitució Econòmica Neoliberal que determinarà el conjunt de 
polítiques econòmiques a les dues bandes de l’Atlàntic y substituir, així, part de la sobirania legislativa i 
reguladora dels Estats per Tribunals d’Arbitratge “ad hoc” als quals es sotmetrien les legislacions dels 
parlaments nacionals i de la UE en el cas de conflicte amb els interessos de les grans corporacions. 


El TTIP i el CETA volen treure la sobirania del carrer i dels parlaments i tancar-la en els consells 
d’administració i els tribunals d’arbitratge on no arriba la llum de la democràcia.  

Els majors riscos que acumulen el TTIP i el CETA són la pèrdua de drets laborals i la rebaixa de salaris (la 
legislació laborals dels EEUU és molt mes laxa que l’europea), el relaxament en els estàndards tècnics de 
seguretat i de normatives industrials, l’incentiu a la privatització dels serveis públics al reduir el llistat dels no 
privatitzables i la possibilitat de relaxar encara més la regulació sobre els mercats financers. S’ha de tenir en 
compte que entre els EEUU i ASEAN s’està en plena negociació de Tractats de semblats característiques que 
actuen en cadena a l’hora d’establir criteris de referència ( els estàndards laborals a les zones del sud-est 
asiàtic, per exemple).


Finalment indicar que al mateix temps també s’està negociant un Tractat d’Alliberament de Serveis en el marc 
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).


3.- Catalunya 
• Polítiques neoliberals 

• La Catalunya dels treballadors i les classes populars 

• La fi de Règim a Catalunya 

És important situar a Catalunya en les coordenades del debat internacional, on el concepte de sobirania per als 
comunistes va molt més enllà, com hem vist, del nominalisme inherent a les denominacions polítiques. 
Catalunya no s’escapa, dins de la crisi capitalista, d’esdevenir dins Europa i l’Estat Espanyol territori on 
s’acumulen les diferents contradiccions de la crisi global descrita anteriorment.


Les polítiques d’austeritat s’han aplicat a Catalunya de forma puntera per part de la dreta catalana. L’oligarquia 
catalana manté unes característiques pròpies del nostre territori i de les peculiaritats del desenvolupament 
capitalista, però està plenament connectada amb l’oligarquia espanyola i europea en els seus aspectes 
essencials de model d’acumulació. Aquí s’han reproduït els atacs als drets i les conquestes socials, privatització 
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del sector públic i ampli discurs ideològic justificador de la crisi, per poder desenvolupar en l’ambient propens, 
tot tipus de retallades, privatitzacions, agressions i actes de despossessió generalitzada.


A Catalunya s’ha posat en marxa una acció sistemàtica, especialment en els darrers anys, de canvi de model 
social i de desballestament planificat i sincronitzat de l’Estat del Benestar i dels Béns Comuns que te les seves 
principals fites en:


• Desfiscalització progressiva de la hisenda pública i augment continuat del frau i l’evasió fiscal. Suport a 
directives europees i lleis estatals en la línia de l’estabilitat pressupostària i la consolidació fiscal. Sempre 
han col·laborat en aquest ventall PP i CiU de forma estreta. Demonització de la despesa pública i foment de 
nous nínxols de negoci privat en l’àrea pública. El debat sobre el dèficit fiscal s’utilitza en bona mida 
(existeix un dèficit real) per ocultar el model classista a l’hora d’afrontar la redistribució de la riquesa.


• Retallades i privatització descarada del Sistema Públic de Salut.


• Degradació de l’escola pública, consolidació del sistema educatiu de la doble xarxa amb un traspàs 
constant de recursos públics del sistema públic a l’escola privada. Destrucció del sistema públic 
d’educació infantil 0-3 i ensenyaments de música i dansa. Retallades, privatització i mercantilització de la 
Universitat Pública.


• Degradació i pèrdua d’ocupació pública.


• Degradació per manca de recursos de la xarxa d’ajuda social amb el seu corresponent discurs de 
criminalització o banalització dels sectors més necessitats. Feminització de la pobresa i retorn del paper 
subordinat de les dones com a conseqüència de les retallades al sistema públic de cura dels infants i 
persones grans. 


• Col·laboració plena de la dreta catalana en les polítiques d’agressió als drets laborals.


• Agressions al territori. Infraestructures de transport, aigua, energia, turisme i polítiques d’habitatge entre 
d’altres.


Comunistes de Catalunya creiem en la idea de “Pla de Rescat Ciutadà” per pal·liar la situació d’emergència 
social que vivim. Cal una Reforma Fiscal que permeti una major redistribució de la riquesa, un reforçament 
de la negociació col·lectiva dels treballadors que garanteixi el poder adquisitiu dels salaris i una renda 
garantida de ciutadania que asseguri a totes les persones sense ingressos els mínims per a una vida digna. 

És per això que cal una planificació democràtica i participativa de l’economia que neutralitzi el poder absolut 
que han tingut les elits polítiques i econòmiques. I cal un control públic de sectors estratègics de l’economia per 
assegurar l’interès general.  Aquesta planificació democràtica té com objectiu també el canvi de model 
productiu.


Cal prestar molta més atenció i suport a l’ economia social i cooperativa, com una forma de trencar les regles 
de ferro del capitalisme financer, el consumisme i el conjunt de models de producció, distribució i consum 
depredadors.
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Cal reforçar a Catalunya el Municipalisme, com a corrent tradicionalment democràtica i progressista, amb una 
mirada propera a la ciutadania per objectius concrets de benestar, evitant la seva manipulació i estructuració 
partidista i sectària. 


Cal una nova cultura del territori que implica un procés de reapropiació de les nostres vides i per tant també 
dels nostres espais vitals. Que aquesta reapropiació ho sigui en clau d’equilibri i contenció no és una qüestió 
menor, sinó una necessitat de primer ordre.  El control de com han de ser els nostres paisatges quotidians, 
siguin urbans, rurals o naturals,  no pot quedar en mans de les grans corporacions privades.  El seu encaix 
requereix una visió integrada del territori. Aquest s’ha d’entendre com un tot dinàmic i no com una simple 
agregació de peces aïllades. 


El mateix menyspreu que ha operat en les empreses cap els treballadors i que està suposant la destrucció dels 
drets laborals facilitant la seva explotació salvatge, o cap els veïns empobrits en barris populars sacsejats per 
l’especulació immobiliària, ha tingut el seu correlat en l’espoliació i destrucció ecològica del territori. Aquest ha 
estat vist exclusivament com a contenidor d’infraestructures deutores d’un model expansiu i basat en 
l’acumulació salvatge de capital en poques mans. 


Aquesta aliança entre moviment social i ciència ha estat cabdal per l’aparició d’una ciutadania més sabia, més 
participativa, més activa, que vol ser protagonista i part de la decisió sobre les dinàmiques i processos que es 
volen implementar en els llocs on viuen. Ja no valen tuteles ni alçades jeràrquiques.  En molts casos aquests 
ciutadans organitzats s’han convertit en els autèntics garants dels interessos de tots i del bé comú, per damunt 
dels interessos egoistes dels que només pensen en acumular capital duent a terme obres de dubtosa 
necessitat. 


Cal construir identitat de classe treballadora, orgull de pertànyer a la “cultura del treball” com element 
identificador i promotor de valors de solidaritat, austeritat, organització i lluita emancipatòria. Cal el reforçament 
de les organitzacions sindicals de classe, com a factor imprescindible de l’organització bàsica dels treballadors, 
però no de forma acrítica a les perspectives acomodatícies amb un paper institucionalitzat i poc adaptat als 
canvis produïts al si de la classe treballadora en les darreres dècades i a la crisi d’una determinada forma, 
allunyada del carrer i dels centres de treball, de fer política i sindicalisme en els darrers anys.


Un Nou País que necessita la majoria social a Catalunya front el país al servei de segments petits de la 
població que acumulen gran poder econòmic, polític i mediàtic. La lluita pel dret a decidir de Catalunya la 
seva relació amb la resta de l’Estat és pels homes i dones comunistes part indestriable del model social, 
sostenible i democràtic de societat a la que aspirem. L’acte de sobirania no és per a nosaltres un fet 
abstracte en nom d’una història o d’un poble indefinit; per a nosaltres, l’acte sobirà de decisió està lligat a 
uns drets i a un model de desenvolupament que concreten les condicions de vida quotidiana de la majoria 
social del país, i és per aquest nou país que volem decidir. 

Les mobilitzacions socials, democràtiques i nacionals dels darrers anys a Catalunya són un factor positiu. Els i 
les comunistes participem a les mobilitzacions nacionals per desenvolupar el nostre projecte de catalanisme 
popular. Els i les comunistes defensem com a concepte indestriable del nostre projecte de construcció nacional 
la seva dimensió social, democràtica i inclusiva, que ens fa confrontar amb el projecte de nació identitari, 
territorialista, historicista i etnicista que caracteritza a la dreta nacionalista.
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Cal reforçar l’aposta republicana i federalista com una opció que combina la democràcia, la sobirania i la 
justícia social. Calen processos Constituents a Europa, Espanya i Catalunya i els comunistes hem d’actuar en 
cada un d’aquests ja que no funcionen de forma aïllada i es retroalimenten en positiu i en negatiu. 


Cal doncs desenvolupar una proposta Constituent per a Catalunya donada la crisi de Model d’Estat que 
s’aprofundeix a partir de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut l’any 2010. Posteriorment les 
propostes recentralitzadores del PP i els atacs a la llengua i cultura catalanes han evidenciat aquesta crisi de 
model i els anys 2012, 2013 i 2014 les jornades de l'11 de Setembre i del 9 de Novembre han reforçar la lluita 
democràtica pel Dret a Decidir.


En la cultura del PSUC trobem de forma reiterada la utilització del concepte República Catalana.  


Per nosaltres la República Catalana significa:


• Una proposta de Via Federal de Lliure Adhesió o Federalisme amb Dret d’Autodeterminació que estableix 
una relació entre pobles lliures i iguals.


• Una proposta constituent amb contingut de plena democràcia política, econòmica, social i cultural.


• Una proposta d’estat propi com a superació de l’estatus polític de Catalunya que ja no pot ser dimensionat 
sota una Comunitat Autònoma del Regne d’Espanya.


Comunistes de Catalunya apostem per a una República Catalana Social, Democràtica i Lliurament 
Federada. 

Els i les comunistes treballem també per a un projecte constituent pel conjunt d’Espanya. L’avenç d’aquest 
projecte constituent a Espanya està indestriablement lligat a l’avenç de les nostres propostes per a Catalunya. 
Proposem doncs un nou projecte de convivència entre Catalunya i la resta de pobles d’Espanya basat en una 
relació de lliures i iguals i emparat en un nou marc republicà, federal i cooperatiu.


Comunistes de Catalunya apostem per a una República Federal Plurinacional pel conjunt dels pobles 
d’Espanya. 

En els treballs de confluència en un Nou Espai de l’Esquerra Catalana, la dimensió de la construcció nacional és 
determinant per fer confluir a federalistes, sobiranistes i independentistes i així conformar un nou referent social 
i polític que vol aconseguir noves majories.


El 12 de setembre de 2012 Artur Mas i CiU abraçaven el discurs independentista per intentar aprofitar la 
mobilització desfermada als carrers de Barcelona i altres ciutats de Catalunya. Res tenia a veure el projecte de 
CiU amb la voluntat de ruptura per començar canvis profunds no només de relació amb Espanya sinó també de 
canvis socials i democràtics imprescindibles que sí presidia la voluntat de molts independentistes. Mas ho va 
fer com mostra de funambulisme polític i engany per poder mantenir el poder quan la política retalladora, 
corrupta i clientelar del seu govern (suportada pel PP d’Alicia Sánchez Camacho de 2010 a 2012) amenaçava 
passar-li factura. Va perdre 12 diputats, en gran part, conseqüència de les retallades que va realitzar el seu 
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Govern en moltes ocasions per convicció; per canviar de soca-rel un model de cohesió social en el que no creia 
per raons ideològiques de dreta; catalana, però dreta.


Mas ha utilitzat durant dos anys, fins el 9N, el “Procés” per sobreviure. CiU va posar el post 9N al servei de la 
refundació del seu projecte, intentant fer servir i manipular a algunes de les organitzacions polítiques i socials 
que han participat al mateix. 


No acceptem el concepte d’eleccions “plebiscitàries” dissenyat per CiU. Per això hem contraposat a la “llista de 
país, patriòtica o única” d’Artur Mas i CiU, una llista unitària de les esquerres socials i polítiques, basada en el 
programa de la mobilització social i democràtica. Per això contraposem a les “eleccions plebiscitàries” unes 
“eleccions constituents” per poder parlar i decidir de tot, sobre el conjunt de model de país i no només 
d’adhesió al President o a llistes de “veritable catalanitat”. Volem opinar i decidir no només sobre una Catalunya 
rica i plena, sinó també i especialment, sobre una Catalunya justa i neta. 


Comunistes de Catalunya creu que només una acció democràtica com un referèndum pot mesurar 
veritablement la intenció del poble de Catalunya vers la seva relació amb d’altres pobles d’Espanya i Europa, no 
creiem en camins unilaterals ni en declaracions que no comptin amb la participació popular i democràtica.


El Pacte CiU-ERC dóna continuïtat a un teatre que porta Catalunya a nou mesos més de retallades, corrupció i 
frustració nacional.


Cal a Catalunya una Ruptura Democràtica amb el model polític i econòmic de nacionalisme conservador que ha 
representat la dreta catalana; aquesta ruptura ha de tenir un “Full de Ruta Social i Democràtic” per poder 
construir la República Catalana que les classes populars anhelen i mereixen. 


Cal que les esquerres socials i polítiques catalanes apostin per un “Fi de Règim” que confereixi un 
protagonisme a la classe treballadora i a les classes populars per iniciar un Projecte Constituent de Nou País. 


4.- El paper de la política. Espai polític i aliances 

La crisi de la política a nivell internacional, a nivell europeu, a nivell d’Espanya i a Catalunya presenta 
característiques comunes basades en la imposició de decisions especialment econòmiques per mecanismes 
sense legitimitat democràtica a amplis sectors socials que viuen negativament les conseqüències de la crisi i els 
seus ajustos de tota mena.  Les retallades de l’Estat del Benestar, l’atur i la precarietat converteixen la vida 
quotidiana de milions de persones en una dolorosa existència al costat d’aquells causants de la crisi que no han 
assumit responsabilitats i frueixen d’una situació acomodada. 
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La corrupció sistèmica d’un model econòmic basat en l’especulació i l’engany penetra en la política a l’hora de 
reforçar els mecanismes de control i de reproducció oligàrquica generant una onada d’indignació creixent amb 
casos tant mediàtics i espectaculars com repugnats (Palau, Pujol, Gurtel, Bárcenas, Mercuri, etc.)


A Catalunya apareix de forma especial la crisi del model d’Estat que se suma als efectes anteriors com a 
conseqüència també de les provocacions d’una dreta extrema que menysprea els sentiments de la realitat 
plurinacional. 


Una part de les respostes del PP a part d’intentar maquillar la situació amb operacions de transparència i de 
regeneració democràtica, ha estat endurir la repressió sobre la protesta, reforçant el Codi Penal o aprovant la 
Llei “Mordassa”. 


Tot el sistema polític, econòmic i territorial dissenyat als Pactes de la Transició fa aigües després de més de 36 
anys de la Constitució de 1978 i fins i tot la Monarquia és qüestionada com mai. 


Els Comunistes de Catalunya defensem una Ruptura Democràtica de les estructures de la Transició, obrint un 
període constituent que desenvolupi canvis de radicalitat democràtica en àmbits de l’economia, el sistema 
polític i que comporti la lliure autodeterminació dels pobles.


Nou Espai 

Al mes de març del 2012 els comunistes catalans vam ajudar a construir la idea del “Nou Espai” amb reflexions 
com aquesta:


“La Coalició ICV-EUiA s’ha quedat petita. Apostem per un procés constituent d’un nou espai polític 
d’esquerres a Catalunya... Avui dia podem dir que hem d’ampliar el que suposa la Coalició, sobretot si 
volem organitzar totes aquelles persones que se senten d’esquerres que no estan ni estaran a ICV ni a 
EUiA i que ara ens han votat, i també organitzar aquells que encara no ens han votat però que són 
d’esquerres i davant el nou escenari necessitaran una esquerra més àmplia. 

Hauríem de treballar per un nou referent català que superi ICV i EUiA amb la construcció d’un nou espai 
que fos punt de trobada de l’esquerra plural i la societat civil, que suposés un pas més enllà de la 
Coalició d’avui. Aquest nou espai ha de ser de suma, plural i propositiva, organitzada sobre la base de la 
societat civil, que plantegi la lluita, el desenvolupament i la construcció d’un projecte de Democràcia 
Social; la lluita avui passa per democràcia i drets socials. 

Aquesta nova força catalana hauria de ser plural amb voluntat d’unitat i de suma, que respongui a les 
necessitats del nostre poble, i que sigui expressió de les classes populars i amb forta presència de les 
classes treballadores on hi participin també professionals, comerciants, autònoms, etc., o sigui, amb 
classes diferents, amb el que era la cultura del PSUC i que recuperi el catalanisme popular com a cultura 
d’amistat amb els altres pobles. 
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És necessària una nova força catalana amb noves formes de fer política, que entengui que avui el 
protagonisme de la política està en la societat civil i l’activitat humana i que així s’expressi a la societat 
política per tal d’anar a un nou consens entre societat política i societat civil. Que superi les estructures 
existents amb voluntat organitzadora, vertebradora, dinamitzadora i amb transversalitat, no com a lobby. 
Una força que treballi amb la gent i connecti amb la societat d’avui. 

Aquest nou espai ha de superar les limitacions i contradiccions de l’actual Coalició entre ICV i EUiA, ha 
de sumar noves forces polítiques i socials i persones d’esquerres. Ha de ser radicalment democràtic en el 
seu funcionament, amb una persona un vot com a forma de decisió. Implementació de consens, 
transversalitat, transparència i participació i que prengui com a primera referència l’organització i la 
mobilització social. Flexible, unitària i on conviuen diverses identitats, també vers les seves referències 
estatals i europees i que faci compatibles plenament els seus perfils rojos, verds i violetes. 

Una força inclusiva de les cultures col·lectives i personals que beuen de les tradicions del comunisme, 
socialisme, ecologisme, independentisme i d’altres experiències d’esquerres, amb l’activisme social 
vinculat al sindicalisme, moviments populars diversos, amb les organitzacions i moviments socials, amb 
la defensa del patrimoni cultural i el dret a decidir, amb voluntat de plantejar el catalanisme popular 
d’avui. Voluntat de ser referència de tots els votants, i que a part de donar el vot participin amb nosaltres, 
partint d’un programa mínim i amb lliure adscripció ideològica de les esquerres. Cal un període de 
transició per aconseguir aquest espai polític d’esquerres.” 

Ara prop de tres anys després cal analitzar alguns aspectes de balanç i de proposta al començar un any clau 
com el 2015 on concretarem bona part de la politització que la crisi i la mobilització han generat. Entrem en un 
escenari amb el resultat de les Eleccions gregues el 25 de gener, les Eleccions andaluses el 22 de març, les 
municipals a Catalunya i Municipals i Autonòmiques al conjunt de l’Estat el 24 de maig, les Eleccions al 
Parlament de Catalunya el 27 de setembre i les Generals per novembre o desembre. Fins a cinc impactes 
electorals en un sol any.


Han aparegut nous fenòmens socials fruit de la crisi del model econòmic, polític i territorial que en els punts 
anteriors s’ha descrit, el 15-M, les mobilitzacions per la salut pública, l’habitatge, l’ensenyament públic o el dret 
a decidir han polititzat a amplis sectors socials de forma diferent a com generacions anteriors van participar de 
la mobilització i de la política.


El sistema de partits que en el moment de la Transició va significar un avenç en la participació política ha 
esdevingut finalment una cotilla per la participació efectiva amb dificultats de transparència, rendiment de 
contes i relació efectiva entre compromisos programàtics i compliment dels mateixos (especialment en els 
governs). Els problemes de finançament dels partits i la corrupció política han enterbolit especialment en els 
darrers anys la confiança de la ciutadania en l’acció política dels partits tradicionals, afectats o no per les males 
pràctiques. La dreta ha fomentat el discurs del “tots són iguals” per ennuvolar i globalitzar les seva corrupció i la 
seva hipocresia entre discurs i pràctica, convençuda de poder seguir controlant el sistema,  encara que creixi la 
desafecció, en base a un control major dels grans mitjans de comunicació i a la cuirassa que li proporcionen les 
lleis electorals bipartidistes i no proporcionals.  


�16

http://www.comunistes.cat
mailto:info@comunistes.cat
http://www.comunistes.cat
mailto:info@comunistes.cat


Comunistes de Catalunya - carrer Liuva, 39-45, 08030, Barcelona - (+34) 933 184 282 - www.comunistes.cat - info@comunistes.cat

Ruptura Democràtica i Lluita de Classes

Fruit de tot l’exposat els darrers anys han aparegut nous subjectes polítics i socials que en el nou escenari 
dimensionat alteren notablement les correlacions i les formes de fer política. Aquest fenomen no és exclusiu 
d’Espanya i de Catalunya, a França, a Itàlia o a Grècia són realitats emergents i ben diferenciades a la nostra. 
Mereix una reflexió tranquil·la fenòmens euroescèptics, populistes o feixistes. El cas de Grècia és el més proper, 
amb l’enfonsament del sistema bipartidista entre dreta i socialdemocràcia que pervivia en els darrers 35 anys 
(ND-PASOK) amb la irrupció de l’esquerra radical grega (Syriza).


Tot apunta doncs a un veritable terratrèmol polític l’any 2015, amb uns escenaris de canvi possible com no es 
produïen en les darreres dècades, amb actors nous i vells que propugnen la Ruptura amb els esquemes 
econòmics i polítics caducs que ens han dut a la crisi i que no ens hi poden fer sortir de forma favorable a les 
classes populars.


Fenòmens com la CUP, Procés Constituent, Podemos o Guanyem, s’articulen al costat de nous lideratges 
socials que responen a noves experiències de mobilització desenvolupades als darrers anys que ara de forma 
individual i col·lectiva volen participar de l’acció política però que defugen en moltes ocasions d’espais de 
política tradicional. Aquets nous fenòmens creixen també a cavall de les xarxes socials i de noves formes de 
comunicació que afecta, no només, però de forma especial a joves generacions que fàcilment connecten amb 
els nous mitjans audiovisuals. 


Evidentment alguns d’aquets nous subjectes presenten dubtes des d’un punt de vista de programa polític o 
d’adscripció ideològica, i en canvi d’altres abracen fortament la bandera de la regeneració democràtica al 
costat de posicionaments clarament neoliberals y centralistes com el cas de C’s.


Però malgrat tot s’apunta una forta corrent de canvi (per concretar-se de forma immediata) davant de la qual 
apareixen les resistències de forces polítiques “d’ordre” que volen mantenir “l’estatus quo” especialment del 
model econòmic, amb diferents graus des d'un punt de vista democràtic i territorial. S’apunta un enfonsament  
(com ja va iniciar-se a les eleccions europees del 2014) del bipartidisme a Espanya i un redimensionament del 
mapa polític a Catalunya. 


Comunistes de Catalunya amb el canvi i la Ruptura Democràtica 

Apareix un debat en les esquerres plurals catalanes i espanyoles entre resistir amb els instruments actuals de 
què disposem i esperar que passi l’efervescència dels nous subjectes polítics en aquest 2015, o apostar de 
forma decidida per inserir-nos en la corrent de canvi cercant noves formes organitzatives flexibles.


L’esperit del Nou Espai sempre va pretendre no deixar ningú enrere (allò de sumar sumant i no restant) però de 
forma decidida caminar en una redimensió de l’espai de l’esquerra transformadora que es veia inevitable i 
desitjable per reconnectar amb la nova repolitització que ja apareixia de forma evident. 


Els passos donats en aquets dos anys i mig han estat clarament insuficients i ara l’acceleració dels 
esdeveniments podria aconsellar establir la seguretat d’un parèntesi on deixar l’oportunitat per més endavant, 
però tot sembla indicar que el canvi podria produir-se sense la participació d’una part important dels 
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comunistes i de l’esquerra transformadora i això seria un error imperdonable i seria un llast polític i ideològic 
que podria qüestionar la profunditat del canvi que pot produir-se. 


Així doncs cal apostar de forma decidida per la participació en la ruptura política i començar a dimensionar les 
formes i les adaptacions necessàries per a què això sigui possible. No podem establir amb els actors polítics i 
socials un diàleg circumscrit a les formes polítiques clàssiques i cal trobar noves formes organitzatives. 


El partit ha de conèixer i intervenir, de forma coherent amb l’estratègia que desenvolupem en els instruments 
polítics, sindicals, socials, etc., en els espais de ruptura, per establir ponts, diàlegs i complicitats, que tenen 
com objectiu final, sempre, sumar els actors polítics i socials, individuals i col·lectius que poden participar en un 
canvi d’aquestes característiques a Europa, Espanya i Catalunya.


Cal en el partit debat col·lectiu i acció col·lectiva; la impaciència de les accions individuals només comportaria 
dividir esforços i no pensar en el conjunt de la militància que és un tresor que s’ha de cuidar amb pedagogia 
política i esforç organitzatiu.


En el seu moment les experiències en la creació d’IC, IU o EUiA ja van significar salts qualitatius impensables no 
massa temps abans per les formes polítiques que les van precedir; ara toca de nou innovar per poder seguir 
redimensionant els instruments al servei de la gent i no la gent al servei dels instruments. Experiències com 
Syriza a Grècia o l’acord de Guanyem Barcelona ens aporten dades d’èxit de les quals segur podem extraure 
experiències positives. 


Cal un debat urgent al partit sobre com EUiA i IU, com instruments d’intervenció política, han de participar de 
l’articulació del canvi i la ruptura l’any 2015, debat col·lectiu que ha de preservar allò millor de la nostra 
militància i aportació política però no per fruir-ne com en un museu, sinó per exercir-les en la transformació 
concreta de la realitat.


En un recent article, Antoni Domènech (dins del llibre, Té porvenir el socialisme?) repassa la història i les 
aportacions al món actual de la tradició del socialisme obrer, tot recordant, que sense entendre la realitat del 
moviment obrer i popular i les seves tradicions històriques socialistes, no es pot entendre la realitat política, 
econòmica i cultural del món contemporani. Així doncs, aquesta tradició ens ha portat la participació política en 
partits de masses que mereixen tal nom, la defensa dels drets humans, la descolonització i el dret 
d’autodeterminació i finalment la democràcia política. Evidentment venim de lluny i seguim volent anar més 
lluny encara i la nostra tradició ha de formar part de la ruptura possible el 2015.  


Avui el debat del 2015 es lliura entre reacció o canvi, els comunistes som part del canvi i aportem a aquest 
aspectes qualitatius per la seva profunditat i durada. El canvi com s’ha descrit, pren formes de ruptura 
democràtica i no hi ha cap possibilitat de mantenir posicions equidistants en funció de càlculs 
electoralistes. Cal audàcia per cercar les formes concretes que permeten la confluència, sempre pensant en 
noves formes de fer política i no adaptacions ni supeditacions a les velles. 
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Citant a Martí i Pol, no esperem demà, ara es el moment:


Tenim a penes 
el que tenim i prou: l'espai d'història 
concreta que ens pertoca, i un minúscul 
territori per viure-la. Posem-nos 
dempeus altra vegada i que se senti 
la veu de tots solemnement i clara. 

(*) Aquest informe queda complementat amb les resolucions del partit “Gihadisme i Neofeixisme: monstres de 
l’Imperialisme” (http://bit.ly/1z7ayv5) i sobre el triomf de Syriza a Grècia (http://bit.ly/1wx99gp). També amb 
l’informe aprovat al Comitè Executiu sobre Pla de treball d’Organització. Acompanyem finalment la “Declaració 
de Barcelona” del I Fòrum del Sud d’Europa celebrat a BCN el 23 i 24 de gener del 2015 (http://bit.ly/1Klr15p).


 
Comitè Central de Comunistes de Catalunya 

Barcelona, 31 de gener de 2015 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