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Editorial
T inta Roja no pretén ser una revista 

juvenil més, entre altres tantes. El 
nostre mitjà d'informació aspira a 

convertir-se en la publicació de referència 
entre els joves treballadors i els estudiants 
d'extracció obrera. Una revista on aquests 
joves vegin reflectits els seus problemes i 
interessos.

Per aconseguir aquest objectiu és necessari, 
en primer lloc, que els continguts de la ma-
teixa responguin a les inquietuds latents de 
la joventut. No n'hi ha prou amb parlar per 
sobre dels problemes. Cal agafar aquells 
que són fonamentals a ulls de la joventut, 
destapar els interessos de classe que hi ha 
darrere de cada consigna política i traçar 
la direcció que ha de portar la lluita de la 
classe obrera.

Però el disseny d'uns continguts adequats 
és inútil si al seu torn Tinta Roja no és dis-
tribuït entre la joventut obrera. És molt 
necessari que a cada barri, centre d'estudis 
o de treball es muntin llocs de distribució. 
A més, cada exemplar, un cop llegit, pot 
passar a mans d'un altre amic o company 
que pugui estar interessat. La responsabi-
litat d'aquesta distribució és de cada un 
dels lectors.

El nou número suposa l'adaptació de Tinta 
Roja als acords del VIII Congrés dels CJC. Les 
seccions d'Estudiants i Obrers augmenten 
les seves pàgines per tractar més en profun-
ditat les qüestions fonamentals d'aquests 
fronts. Des d'ara no només es recull un 
article general , sinó que a part d'aquest, 
s'afegeixen quatre articles més a cada sec-
ció: dues sobre problemes concrets i dos 
sobre lluites en les quals ha estat present la 
Joventut Comunista.

Com a novetat també neixen tres seccions: 
una sobre altres fronts de masses a part de 
estudiantil i obrer, on abordarem el movi-
ment de barri, el antifeixista, el de la dona, 
etc., Una altra de caràcter formatiu, que 
inclourà qüestions relacionades amb la teo-

ria marxista-leninista , i una última sobre la 
història del Moviment Comunista Espanyol 
i internacional. En contrast, les seccions 
de Cultura, Esport o Oci queden reduïdes, 
però sense perdre el seu espai en l'òrgan.

D'altra banda, en l'interval trimestral entre 
un i altre número imprès, convidem a con-
tinuar la lectura d'articles al portal digital 
de Tinta Roja, el qual és renovat diverses 
vegades per setmana amb nous articles de 
màxima actualitat. I, així mateix, convidem 
a la lectura del nou portal digital de l'òrgan 
d'expressió del PCPE, Unidad y Lucha, que 
conté actualitzacions diàries.

La contribució de tota la militància co-
munista i de tota la joventut obrera 
desitjosa de participar, és clau.

En el moment actual d'agudització de 
la lluita de classes, d'intensificació de les 
contradiccions del capitalisme , les posi-
cions de situar-se al marge de la política, 
les posicions apolítiques, no estan perme-
ses. Aquestes posicions només ajuden a 
l'apuntalament de l'explotació capitalista 
que està portant a terme l'oligarquia.

Com és possible no posicionar quan, en 
nom de la flexibilitat, están portant-nos a 
condicions de treball que no arriben ni per 
a la subsistència? Amb total facilitat poden 
obligar a portar la jornada laboral que els 
interessi (fins i tot allargant), forçar a emi-
grar del teu lloc d'origen o tirar-te a l'atur 
per la mera previsió de reduir beneficis. 
Entre la joventut la situació es fica més cru-
da: les pràctiques no remunerades, en què 
treballes de franc, estan molt generalitza-
des, i moltes vegades no es converteixen en 
contracte.

Amb la introducció del pla de Garantia Ju-
venil, aprovat per la Unió Europea i que 
afecta els països europeus amb major taxa 
d'atur juvenil, les garanties de contractació 
gratuïta o quasi gratuïta augmenten per la 
patronal. D'aquesta manera, el plusvalor 

que s’apropien els empresaris s'incrementa 
en reduir les seves despeses. I aquestes des-
peses, a més, queden coberts per la ma-
teixa classe obrera en ser finançats amb els 
impostos recaptats que es destinen al Fons 
Social Europeu.

Al capdavant de la resposta a aquest nou 
atac contra la joventut obrera i d'extracció 
popular han d'estar les Joventuts Comunis-
tes. En el pla internacional, la col·laboració 
amb les organitzacions germanes, com la 
KNE grega o el FGC italià, països on també 
s'aplicarà el Pla de Garantia Juvenil, es tor-
na imprescindible. Una resposta conjunta 
pot catapultar la coordinació del Moviment 
Comunista Internacional juvenil, dotant-lo 
d'un caràcter pràctic que vagi més enllà de 
la posada en comú d'informació.

En relació amb aquesta coordinació, al fe-
brer se celebrarà a Madrid la X Trobada 
de Joventuts Comunistes, organitzat pels 
CJC. L'internacionalisme proletari, com 
a principi fonamental de la lluita obre-
ra, ha de quedar plasmat en un avanç de 
les posicions més fermes i conseqüents, 
les posicions marxistes-leninistes, davant 
d'aquelles oportunistes que només volen 
embellir l'explotació mitjançant eternes re-
formes que no es plantegen dins una estra-
tègia per a la presa del poder.

De forma especial, aquestes posicions refor-
mistes tractaran d'enganyar la classe obre-
ra en els processos electorals que vindran 
en els propers anys: primer les eleccions 
europees de maig de 2014 i posteriorment 
les eleccions municipals, autonòmiques i 
generals de 2015. Els comunistes haurem 
d'aprofitar aquestes ocasions per traslla-
dar la nostra reivindicació de la sortida 
de l'euro, Unió Europea i OTAN com a eix 
fonamental per a l'articulació d'un Front 
Obrer i Popular pel Socialisme. Especial for-
ça ens donarà la celebració del 30 Aniver-
sari de la fundació del nostre partit en els 
primers mesos d'any.CMC – GKK – JCPC
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Iniciativa emprenedora i FOL en FP
Com reproduir la ideologia capitalista.

Q uan curses un Cicle Formatiu trobes dos mòduls que no 
encaixen amb la teva titulació, aquests són "Formació 
i Orientació Laboral" i "Empresa i Iniciativa Emprene-

dora". Se'ns presenten des d'una perspectiva general i apolítica 
però, ho són?

En FOL tot gira al voltant de la relació entre els treballadors i els 
empresaris. Mai s'esmenta que hi ha relacions de producció més 
avançades a les capitalistes, és a dir , que no sempre hi ha hagut 
empresaris i treballadors, ni sempre n'hi haurà! A més, ens diuen 
que els treballadors i els empresaris tenen la mateixa força en la 
negociació, i així ens tiren al joc del pacte i conciliació, on casual-
ment sempre perden els treballadors.

En EIE ens llancen a que quan acabem el cicle creiem el nostre 
propi negoci. Intenta apropar-nos als problemes que tenen els 

empresaris des de la perspectiva del propi empresari, però el que 
fa simultàniament és impedir que l'estudiant desenvolupi cons-
ciència del paper en la producció que molt segurament farà quan 
acabi el cicle: la consciència de classe obrera.

Davant la realitat que més de la meitat dels joves estem a l'atur, 
aquesta és una proposta que entabana molts dels nostres com-
panys. Aquí hem de donar la batalla ideològica ja que el futur dels 
companys que decideixin crear el seu negoci és l'aixafament del 
seu negoci per la ferotge competència dels monopolis.

Els estudiants de FP no serem els vostres esclaus!

Rubén Muñoz Gutiérrez

Les jornades lectives de 28 hores 
diàries amb el Pla Bolonya

•	 Ha expulsat de l'educació superior a tots 
aquells que no poden pagar els trans-
ports al centre d'estudi i a les pràctiques, 
el menjador, la impressió de les lectures 
obligatòries, ja que amb aquest ritme és 
impossible poder treballar per pagar-se 
la carrera.

•	 Ha introduït una dinàmica de canvis 
i adaptacions constants per tenir mà 
d'obra dòcil acostumada a trepitjades 
constants, sense vida que gaudir.

Per això és necessari crear 4 noves hores al 
dia per lluitar!

Estrella Alonso

ment dels centres... Horaris que van des de 
les 8 del matí fins a les 14 i començant de 
nou a les 15 amb pràctiques. Això s'agreuja 
per aquells que no viuen a la ciutat de la 
Universitat, havent de pagar als menjadors 
universitaris, cada vegada més privatitzats i 
on s'estan eliminant les zones en què es pot 
portar el seu propi menjar.

L'existència de l'alumne consisteix només 
en mirar si han canviat les classes del dia 
següent, si el professor de torn anirà o no, 
si hi ha pràctiques noves... i tot això només 
per aconseguir aprovar! Així el capital ha 
aconseguit una doble victòria:

Què em diferencia mi -estudiant 
de Llicenciatura- dels meus 
companys Graduats? Doncs que 

mentre jo vaig poder assistir a cursos com-
plementaris, vaig poder participar activa-
ment en associacions i lluites estudiantils, 
vaig poder anar un dia o dos abans de 
vacances, vaig poder anar-me'n a dormir 
sense mirar el correu de la universitat i 
amb la seguretat de quan, on i de què te-
nia classe, als meus companys els sembla 
un somni.

Els horaris d'ara varien cada setmana, dei-
xen hores mortes entre assignatures, obli-
guen a desplaçar d'un edifici a un altre en 
menys de 15 minuts a causa del amuntega-

Una radiografia del  
moviment estudiantil 
i les seves perspectives

E l moviment estudiantil espanyol 
arrossega una sèrie de proble-
mes que impedeixen el seu des-

envolupament i que han de ser afrontats 
per aconseguir vertebrar una resistència 
popular davant del desmantellament de 
l'educació pública com un dret i la seva 
transformació en un producte del qual el 
capitalisme pretén obtenir beneficis.

La divisió del moviment estudiantil, així 
com l'existència d'estructures que no són 
reconegudes per l'estudiantat combatiu, 
són els grans esculls a què la lluita estu-
diantil s'enfronta en la seva vessant orga-
nitzativa. Un d'aquests mals és el Sindicat 
d'Estudiants; estructura fantasma, sense 
presència als centres d'estudi i que des de 
la figura del Cojo Manteca, cap a l'any 
1987, no té un representant o dirigent 
reconegut. Aquest " sindicat", amb clares 
connexions amb el PSOE i altres elements 
antipopulars, en desconèixer les dinàmi-
ques del moviment estudiantil i no existir 
de forma real, es dedica a convocar vagues 
fantasmes, recolzades pels "mass media", i 
que provoquen la desmobilització de les i 
els estudiants, tal com va passar en la pas-
sada convocatòria de vaga estudiantil per 
al dia 20 de novembre. Podem afirmar, 
sense por d'equivocar-nos, que el Sindicat 
d'Estudiants no actua com a defensor dels 
drets de l'estudiantat, sinó que és un instru-
ment utilitzat per la burgesia per a canalit-
zar la ràbia de l'estudiantat, distreure'ls i 
provocar la seva desmobilització.

L'altre actor que diu treballar a nivell estatal, 
cosa dubtosa per la seva capacitat real, i que 
es proclama representant del moviment es-
tudiantil, és Estudiants en Moviment (EEM). 
Però... Què és EEM ? Un sindicat? Una coor-
dinadora d' associacions? La veritat és que 
aquesta estructura, que neix de les entran-
yes del reformisme i l'oportunisme espan-
yol, mai ha tingut una vocació de masses 
real, i en més de 3 anys, no ha evolucionat 

cap a una estructura democràtica i comba-
tiva. Els seus postulats estan cada vegada 
més a prop del reformisme més recalcitrant, 
no avançant en les reivindicacions cap a 
una educació pública, gratuïta, de qualitat 
i al servei del poble, i " exigint", noteu la 
ironia, la tornada a l'educació de fa 6 anys, 
amb l'estat de Benestar com a major con-
signa i reivindicació. El curiós de tot això, és 
que en moltes de les sucursals territorials de 
EEM tenen postulats i reivindicacions més 
avançades, la qual cosa les allunya cada 
vegada més de la direcció de EEM i provo-
ca que companys de lluita que veien amb 
bons ulls aquesta organització, el vegin ara 
com el parapet de l'oportunisme espanyol, 
on tractar d'instrumentalitzar la lluita estu-
diantil. Com diu el refrany, quan riu sona, 
aigua porta.

Si el SE convoca vagues fantasmes, EEM, en 
perdre l'escassa capacitat que tenia de con-
vocatòria, i en ser cada vegada més qües-
tionat com a eina legítima a nivell estatal, 
no li queda una altra que retirar de forma 
sistemàtica les diferents convocatòries que 
realitza, i per mostra un botó. El passat 21 
de Novembre, va convocar una vaga estu-
diantil. Pocs dies més tard, aquesta va ser 
desconvocada i potser tu, lector, t’estiguis 
assabentant ara que aquesta va existir.

Tot aquell que lluita i acudeix a les mobi-
litzacions coneix la marea verda, la marea 
blanca, la marea vermella... És cert que 
aquestes han aconseguit mobilitzar part del 
Poble treballador i els sectors populars, però 
no hem d'oblidar que les úniques eines que 
la classe obrera i els seus fills i filles tenen 
per defensar els seus drets a través de la llui-
ta és el moviment sindical classista, el sin-
dicat estudiantil classista i, a l'avantguarda 
dels conflictes, el Partit Comunista.

Si això no és així, es corre el perill de caure 
en eclecticismes, com en el cas de les ma-

rees, o amb postures allunyades de la lluita 
que exigeixen tornar a l'estat de Benestar 
com a solució a les retallades en educació, 
sense analitzar que és una necessitat del ca-
pitalisme per intentar revertir la seva taxa 
de guany. Aquest cas es dóna en la Plata-
forma per la Defensa de l'Educació Públi-
ca, on la socialdemocràcia i l'oportunisme 
lluiten entre si, sense veure les veritables 
necessitats de la lluita a nivell estudiantil i 
educatiu.

Quines són les necessitats del moviment es-
tudiantil? En primer lloc un gir i un avanç 
en les reivindicacions més immediates, en 
clau anticapitalista, exigint una educació 
pública, gratuïta i de qualitat, una educa-
ció que el capitalisme agonitzant no ens 
pot oferir. Cal abandonar les postures de 
tornada a l'educació de fa uns anys, ja que 
aquesta no va a tornar. Hem de denunciar 
la base de les retallades, afavorits per la UE, 
l'FMI i el BCE i saber de lluitar per l'educació 
pública i gratuïta és també lluitar contra el 
capitalisme com a sistema. En aquesta clau 
és en la que la Joventut Comunista intervé 
en les associacions estudiantils, i mitjançant 
la qual, aporta el seu petit granet de sorra 
a la construcció d'un bastió contra el capital 
en cada centre d'estudis.

La història no fa passos enrere i el que ahir 
era vàlid avui ja no és suficient. Cal la verte-
bració d'un veritable sindicat estudiantil a 
nivell estatal, que superi les divisions fictí-
cies de tall nacionalista, construït des de la 
base, on les associacions de centre siguin, 
com en cas de les assemblees de treballa-
dors, el lloc de decisió, on la democràcia es 
vegi en la seva forma més directa. Només d' 
aquesta manera aconseguirem avançar, do-
nant legitimitat a aquesta nova estructura, 
perquè sigui reconeguda com a seva i com 
a eina valida en la lluita diària.

Guillermo De Tuya
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A peu de fàbrica donant 
suport als obrers de Panrico

nent les seves pròpies decisions sobiranes. 
Decisions encaminades a defensar els seus 
interessos de classe: pagament íntegre dels 
salaris, cap acomiadament, cap rebaixa sa-
larial.

El PCPE ha estat des del minut zero a peu 
de fàbrica. Acceptant i promovent la sobi-
rania de l'assemblea, al mateix temps que 
es parla als obrers de la necessitat d'una 
organització estable, unitària, democràti-
ca que agrupi els combatius al marge de 
l'afiliació sindical: els Comitès per a la Uni-
tat Obrera.

El resultat ha estat una progressiva accep-
tació dels CUO i la figura dels comunistes. 

Mentre alguns asseguren que "els temps 
han canviat" i no es pot parlar de lluita de 
classes als obrers (molt menys de revolució 
socialista!), nosaltres diem clarament qui 
som i què volem. Ara els obrers accepten les 
banderes del CUO amb total naturalitat en 
les seves manifestacions i demanen que un 
representant d'aquesta organització parli 
al final de cada marxa. Al novembre qua-
ranta obrers de la fàbrica van acudir a la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
a un acte polític organitzat pels CJC / JCPC, 
on es va parlar obertament de revolució 
socialista, dictadura del proletariat, econo-
mia planificada... i van aplaudir d'allò més.

Domènec Merino

E ls principis són sempre idíl·lics 
per a la burgesia, que té la paella 
agafada pel mànec i està plena 

de confiança, envoltada de policies, militars 
i propagandistes que asseguren la seva do-
minació sobre la classe obrera. Tant és així, 
que creia poder imposar un cop de destral 
sobre la plantilla de Panrico, llançant a gai-
rebé la meitat dels seus obrers a l'atur, sen-
se suscitar una resposta organitzada.

I gairebé li va sortir bé la jugada. La plan-
tilla de nombroses fàbriques van ajupir el 
cap, acceptant la traïció de les cúpules sin-
dicals. Però alguna cosa va passar, altres es 
van resistir a fer-ho: els treballadors a San-
ta Perpètua de Mogoda es van organitzar 
des de la base, convocant assemblees i pre-

Davant el rotund èxit, la burgesia madrilen-
ya va organitzar un contraatac. A través del 
contracte d'una ETT (TRAGSA), es pretenia 
llançar a centenars d'esquirols a netejar els 
carrers de Madrid sota l'empara i protecció 
de la policia.

Però aquests esforços van ser en va i final-
ment es va arribar a un acord el dia 16 de 
novembre que no suposa cap acomiada-
ment, ni cap rebaixa salarial, culminant 
dues setmanes de lluita titànica amb una 
victòria rotunda.

P. Fontela

trobada a la nit per marxar cap a les seccions 
que tenien serveis mínims assignats.

El Partit Comunista i la Joventut Comunista 
vam estar en aquest conflicte des del mo-
ment un, lluitant colze a colze. La proposta 
dels comunistes era clara: ni acomiadaments, 
ni rebaixes salarials, la remunicipalització 
del servei, la constitució d'assemblees de 
treballadors com a màxims òrgan de direc-
ció de la lluita i la necessitat d'organitzar els 
comitès per a la unitat obrera com a eina 
d'unitat de acció sindical. Fruit de la inter-
venció realitzada, molts treballadors van 
veure en els CUO un instrument útil i neces-
sari, donant el pas endavant i ocupant el seu 
lloc de combat en el CUO.

L a vaga indefinida dels treballadors 
de neteja i jardineria de Madrid 
s'ha elevat a nivell de referent. I 

no per la seva repercussió mediàtica, sinó 
perquè davant els ulls de la classe obrera 
s'ha demostrat que és possible vèncer quan 
hi ha unitat.

Des del primer dia de vaga dels esforços es 
van dedicar a organitzar els piquets, la lluita 
en els cantons i evitar que els esquirols re-
bentessin la vaga. Els camions no sortien, els 
serveis mínims abusius no passaven els marcs 
d'entrada del cantó, ja que els treballadors 
que tenien assignats serveis mínims es nega-
ven a sortir. Els treballadors es dividien els 
torns de piquet i marxaven des de punts de 

Ni la policia ni els esquirols 
poden amb la classe obrera 
quan lluita unida

Moviment Obrer

El germen 
del bloc de 
combat de 
l'estudian- 
tat madri-
leny

E ls estudiants de Madrid han rebut 
un impuls poderós per passar al 
camp de batalla. Els comunistes 

havíem de ser els que, davant les contínues 
preguntes, plantegéssim les respostes. Per 
aquestes raons la coordinació de les dife-
rents estructures que el treball d'agitadors 
havia creat a cada zona necessitava d'un 
enllaçament edificat sobre el debat ideolò-
gic, que permetés que els estudiants fossin 
subjecte actiu de la construcció de la seva 
eina de lluita. Els comunistes incitem a la 
recerca, al debat permanent, mentre es 
desenvolupava una acció conjunta entre 
estructures com el FESA (Front estudian-
til de Sanse i Alcobendas) o el Bemo (Bloc 
estudiantil Madrid Oest), per assegurar la 
unitat d'acció i la unitat política.

Els estudiants de mitges de Madrid van 
saber executar la seva pròpia estructura, 
que enfront dels habituals cicles derrotistes 
del moviment estudiantil, té les metes més 
enllà de la mera defensa, en la construc-
ció d'un nou moviment estudiantil. Encara 
continua el procés de debat, pacient però 

no pausat, sent capaços de representar una 
lluita tenaç contra el capital, formant un 
fort en cada institut i portant als carrers els 
crits de la joventut obrera estudiantil que 
s'alça declarant: Els que avui som cente-
nars demà serem milers. Treball des de la 
base, trobant el múscul en les assemblees, 
sent constants en les associacions, desen-
volupant la fermesa ideològica a través del 
debat de masses dirigit pels comunistes, i 
investigant col·lectivament les millors for-
mes per acabar de definir les seves formes 
definitives.

Avui cada dia són més les estructures que 
se sumen a l'articulació d'aquest nou movi-
ment estudiantil, avui la CIM (Coordinadora 
d'Instituts de Madrid) es presenta cada vega-
da més com el germen d'un Bloc de combat 
de l'estudiantat madrileny, per al qual el fu-
tur immediat es presenta en l'aprofundiment 
del combat i del debat polític.

Javier. M. Rodríguez

La unitat estudiantil passa 
per sobre del nacionalisme

En lloc d'explicar als estudiants a quins inte-
ressos de classe responen uns o altres refor-
mes, una gran part del seu treball la dedi-
quen a reivindicacions per la independència.

El nacionalisme no es pot pintar de ver-
mell. I això no ho diem a la lleugera, sinó 
que mobilització rere mobilització, a l'hora 
d'organitzar els estudiants en convoca-
tòries estatals, o simplement per coordi-
nar en el marc de l'Estat, ens trobem amb 
que l'esquerra abertzale juga en contra 
d'això. Un estudiant d'extracció obrera 
d'Andalusia té els mateixos interessos de 
classe que un estudiant d'Euskal Herria, 
per posar un exemple. No hi ha interes-
sos enfrontats entre el poble treballador 

d'una i altra nació, patim els mateixos 
atacs per part de la burgesia a nivell esta-
tal, tenint la necessitat d'organitzar-nos al 
mateix nivell en què s'organitzen aquests 
enemics del Poble.

Encara que és cert que hi ha nacions 
oprimides, en aquests territoris no s'han 
d’anteposar les reivindicacions de tipus 
nacional, lingüístiques, culturals... a les de 
classe. Els comunistes defensem el dret a 
estudiar en la llengua pròpia de cada na-
ció i defensem la cultura pròpia. Però so-
bretot tractem de construir una educació 
que realment estigui al servei del Poble i 
no dels interessos de la burgesia amb els 
seus "mercats".

A Euskal Herria la reconstruc-
ció del moviment estudiantil 
va començar aprofitant el poc 

que hi havia, àmpliament hegemonitzat 
per l'esquerra abertzale, la qual té una 
composició interclassista: es barregen les 
reivindicacions d'"independència i socialis-
me" amb les de "estat propi però dins la 
UE" i fins i tot amb les marxistes. A més, 
té una presència de masses àmplia i sectors 
molt combatius dignes de reconèixer. No 
obstant això, l'actual direcció de l'esquerra 
abertzale situa aquestes lluites a la cua de 
la burgesia nacional basca, de manera que 
qui treu benefici d'aquestes lluites és pre-
cisament aquesta burgesia i no el Poble 
treballador.
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De l'obra a l'atur  
i amb deutes
D e l'il·lusori Estat del benestar, i 

de resultats de tal miratge com 
l’anomenat "boom de la cons-

trucció", no només va quedar als nostres 
pobles i ciutats el record amarg de tanques 
solars i habitatges buits perquè no hi ha 
qui pugui pagar-les. D'aquell període en 
què fer realitat els somnis semblava estar 
a l'abast les mans, ha quedat una inesbo-
rrable cicatriu en una generació a la que de 
manera enganyosa es va mostrar un futur 
sobre un mur de formigó.

Des dels últims anys de la dècada dels 90 i 
fins a finals de la primera dècada dels anys 

2000, van ser molts els joves de classe obre-
ra que van prendre la decisió treballar en la 
construcció. Amb un salari elevat i la segure-
tat d'un ocupació fixa, en poc temps aquests 
joves van poder assaborir les mels que el 
sistema capitalista, en el tram més còmode 
del seu cicle de producció  oferia a cop de 
crèdit a tot aquell dedicat a la construcció, 
la fontaneria i l'electricitat o les fàbriques 
de ceràmica, bastides o qualsevol tipus de 
materials d'obra.

A conseqüència de la crisi, aquest sector ha 
passat de ser dels que amb més empleats 
joves comptava (707.000 el 2008) a una veri-

table desolació en què tota aquesta genera-
ció de treballadors avui es troba la majoria 
en situació d'atur i sense cap oportunitat 
d'abandonar (el 2012 només 157.200 treba-
llaven en construcció). Fins i tot n'hi ha que 
han vist com tot allò que van aconseguir 
acumular -cotxe, casa o fins a una família 
-s'ha convertit ara en asfixiants deutes que 
els condemnen a la misèria més absoluta. 
Es tracta d'una altra evidència del que el 
sistema capitalista augurava per a la classe 
obrera, fins i tot quan suposadament tot 
funcionava d'allò més bé.

Kevin Álvarez

El model "Decathlon" 
a l'ocupació comercial

E l model de màxima flexibilització 
laboral té a Decathlon un bon 
exemple. En aquesta empresa, 

els treballadors (preferentment joves que 
compatibilitzen aquesta feina amb els seus 
estudis) signen un contracte per 20 hores 
setmanals però en la pràctica fan moltes 
més. Quantes? Difícil donar una dada exac-
te ja que cada treballador té una jornada 
totalment diferent d'un dia per l'altre. Tan 
aviat aquest dilluns pot treballar de 4 a 8 
del vespre, passant el dimarts a entrar a les 
10 del matí i sortir a les 2 com lliurar el di-
lluns següent.

A més, els treballadors reben grans pres-
sions sobre vendes i temps. Així, l'empresa 
cronometra el temps que triguen a desca-
rregar el camió i posar els productes a la 
botiga i reben ordres dels percentatges de 
venda que han de realitzar de cada pro-
ducte al mes. El premi? Si se superen els 
objectius al final del dia, per megafonia 

sonarà al tancament la cançó d'aquest 
univers (secció).

La situació d'aquests treballadors empitjo-
rarà previsiblement doncs a l'octubre de 
2013 Decathlon va anunciar una caiguda 
dels beneficis del 5%. L'empresa no té pè-
rdues, simplement ha passat de guanyar 
102 milions d'euros a guanyar 97 (les se-
ves vendes superen els mil milions). Es veu 
que en tancar l'any econòmic no sonarà la 
cançó de la secció dels directius.

Desgraciadament el cas de Decathlon no 
és un cas aïllat sinó que es tracta d'un mo-
del per a gairebé totes les grans superfí-
cies comercials : El Corte Inglés, Alcampo, 

Els contractes de pràctiques 
només són garantia 
de futur per a la patronal

L a joventut treballadora és un sec-
tor de la classe obrera a qui la crisi 
capitalista afecta d'una manera 

particular. Del total de la població jove, 
un 57 % està aturada (sense comptar estu-
diants). I dels que treballen, el 65 % ho fa 
en algun tipus de contracte temporal.

Però si aquests contractes ja són penosos, 
l'extrem està en els contractes de pràcti-
ques amb les seves diferents formes: les 
pràctiques d'empresa, els contractes de 
becaris i els contractes de formació i apre-
nentatge.

•	 Les pràctiques d'empresa són comuns 
en Formació Professional i Universitat. 
Els alumnes van a una empresa per re-
alitzar unes pràctiques i aprendre el lloc 
per al qual s'ha estudiat. Tot l'anterior 
està molt lluny de la realitat: aquests jo-
ves són utilizats per a ocupar un lloc de 
treball de manera totalment gratuïta i 
moltes vegades ni tan sols els serveix per 
a completar la formació adquirida. Un 
cop finalitzat aquest període de pràcti-
ques, la majoria va al carrer.

•	 Els contractes de becaris es donen en 
joves que estudien una carrera universi-
tària i estan determinats per un conveni 
entre empresa i centre d'estudis, que 
marcarà l'horari i salari a percebre. El cas 
és semblant al contracte de pràctiques: 
acabes exercint la mateixa feina que un 
treballador d'allà, però en unes condi-
cions de precarietat i salaris miserables 
en comparació amb un treballador que 
realitza el mateix lloc de treball.

•	 Els contractes de formació i aprenentat-
ge consisteixen en la contractació d'un 
treballador per una empresa suposada-
ment per ensenyar un lloc o ofici que 
s'ha estudiat. És de forma temporal i 
està subjecte a una escala salarial, el 
treballador cobrarà menys que un altre 
treballador que exerceix el mateix lloc. 
Un cop esgotada la durada del contrac-
te, el més probable és que es renovi la 
mà d'obra.

Aquest tipus de contractes no serveixen 
de res a la joventut treballadora. Només 
serveixen perquè la patronal mantingui la 
seva taxa de beneficis amb la gran rendibi-
litat que suposa obtenir força de treball en 
aquestes condicions. Utilitzen així als joves 
que s'incorporen o es van a incorporar al 
mercat de treball, subjectes a falses espe-
rances d'aconseguir una feina, per seguir 
empitjorant salaris i condicions de treball.

Aquest empitjorament no afecta només la 
joventut, sinó al conjunt de la classe obre-
ra, ja que realitzen la mateixa feina que un 
altre treballador de l'empresa per menys 
sou o gens, la qual cosa acaba expulsant 
els treballadors més veterans, que resulten 
més "cars".

La burgesia posa en marxa 
un pla de Garantia Juvenil

Els contractes de pràctiques encara es van 
a estendre més amb el pla de "Garantia 
Juvenil" del govern, aprovat per la Unió 
Europea i finançat pel conjunt de la clas-
se obrera europea a través del Fons Social 
Europeu.

Aquesta "Garantia Juvenil" està dirigida 
a joves menors de 25 anys que ni estudien 
ni treballen. La premissa és incorporar els 
joves a una ocupació abans que passin 4 
mesos des que finalitzi la seva formació. 
Com a novetat a part, les Empreses de 
Treball Temporal (ETT) tindran les matei-
xes competències que l'INEM a l'hora de 
col·locar.

Vegem que en realitat qui gaudirà 
d'aquestes garanties serà el patró:

•	 A través d'un contracte que combina for-
mació i ocupació, podrà tenir treballant 
durant tota la jornada laboral a joves que 
simultàniament estiguin realitzant algun 
grau de Formació Professional, cobrant 
menys del salari mínim.

•	 La durada mínima d'aquest contracte 
serà de 6 mesos a 3 anys. I li suposarà 
una reducció del 100 % o del 75% de la 
cotització a la Seguretat Social.

•	 A més, si els contractes passaran a ser 
indefinits, tindrà dret a una reducció de 
la quota de la Seguretat Social de 1.500 
€ a l'any durant 3 anys (1.800 €/any en 
cas de dones).

•	 Si contrataa temps parcial a joves que 
mentre s'estiguin formant en algun 
dels programes del pla, tindrà dret a la 
reducció del 100% de la cotització per 
contingències comunes durant 1 any. 
També s'aplicarà a Pimes o autònoms 
que contractin aturats menors de 30 
anys.

•	 Es crea la figura del "Primera Ocupa-
ció", un contracte eventual dirigit a 
joves sense experiència laboral. En cas 
d'esdevenir indefinit tindrà una bonifi-
cació en la quota de la Seguretat Social 
de 500 € a l'any durant 3 anys (700 en 
dones).

Per a més inri, les comunitats autònomes 
poden arribar a pagar el 50% del salari mí-
nim durant un any amb el requisit de con-
tractin joves menors de 25 com a mínim 6 
mesos. I, per descomptat, l'Estat finançarà 
el 100% de la formació, lliurant els diners 
als propietaris de centres de formació.

La cançó és la de sempre: "crearem ocu-
pació". Però a quin preu? Doncs a preu 
d'utilitzar els impostos generats pels tre-
balladors per lliurar-los en mans dels que 
explotaran els seus fills mitjançant salaris 
de misèria i sense cap garantia de futur. És 
més que evident el caràcter parasitari de la 
propietat privada dels mitjans de produc-
ció: per salvar els guanys de les empreses 
s'utilitza diners públics...

Arturo Montesinos

Moviment obrerMoviment obrer

Carrefour... Els pocs joves que troben una 
feina ho fan sota unes condicions de misè-
ria que no donen ni per sobreviure, de-
mostrant el futur que els espera si les re-
lacions laborals continuen estant dictades 
pel capital. Per a més inri, els "sindicats" 
majoritaris en aquestes superfícies ( FAS-
GA, FETICO...) són una eina més del patró.

Ana Escauriaza
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L'avanç de la Joventut 
Comunista a Itàlia 

E l moviment comunista italià ha donat un important 
pas. Les eleccions estudiantils han evidenciat un no-
table avanç per al Front de la Joventut Comunista, 

organització nascuda fa poc més d'un any.

A Milà, segona ciutat d'Itàlia, ha estat electe com a President 
del Consell Provincial estudiants, Brian Barlocchi (membre del 
Secretariat Nacional del FGC), amb un 55 % dels vots. Un altre 
resultat important és la victòria en el Consell de Llatina, on el 
nostre candidat ha conquistat la presidència amb un 51%, en 
una província històricament de dretes.

Digne d'esmentar és també el resultat obtingut a Palerm (cin-
quena ciutat italiana), amb el 47 % de vots, i el 27% a Cosenza, 
situades respectivament a Sicília i en Calàbria, dues de les re-
gions més pobres del país.

A Roma la llista anomenada "Contra l'Escola Classista", lligada 
al FGC, ha obtingut el 15% dels vots en solitari, mentre que les 
altres forces de l'esquerra (que comprenen els joves de Rifonda-
zione Comunista, membres del PEE) han preferit donar suport 
a la llista dels joves del Partit Democràtic, el principal partit del 
govern.

Aquests resultats per a nosaltres són un primer i important re-
coneixement de l'esforç militant demostrat i una confirmació 
que un moviment estudiantil de masses, orientat en el sentit 
revolucionari, és una necessitat entre els estudiants, que senten 
cada vegada més el pes de l'escola classista que el capitalisme 
s'està construint.

Paolo Spena, Responsable de Escuela y Universidad del FGC

Perspectiva de 
la situació actual 
al Brasil

A ls últims mesos vam presenciar manifestacions a més 
de 600 ciutats, arribant a unir a 1.000.000 de per-
sones a Rio de Janeiro i São Paulo. Si bé les mani-

festacions van tenir com espurna un augment en el preu del 
transport, van mostrar ràpidament una sèrie de problemes a 
què es veu sotmesos la gran majoria dels brasilers, com ara la 
privatització de la salut, l'educació i els serveis de transport; 
l'especulació immobiliària, les precàries condicions de treball i 
la manca de perspectives per als joves.

Aquestes manifestacions marquen el límit de la política del PT de 
cooptació d'aparells de lluita dels treballadors i l'apaivagament 
a través de l'estímul al consum. Les contradiccions socials al Bra-
sil estan cada vegada més exposades, precisament en un mo-
ment en què ocupa el centre de les atencions amb el Mundial 
de Futbol i els Jocs Olímpics.

La rebel·lia de la joventut està en disputa, per tant, en el proper 
període, la Unió de la Joventut Comunista - Brasil estarà desen-
volupant una política de massificació per organitzar el sector 
juvenil on les contradiccions són més forts. Entre el 13 i el 15 
de desembre organitzem el nostre primer Seminari Nacional de 
Joves Treballadors, desplegant una campanya de sindicalització 
i formació d'assemblees de joves en el seu centre de treball.

UJC-Brasil

E ls propers 15 i 16 de febrer els 
Col·lectius de Joves Comunistes 
acollirem a Madrid la X Trobada 

de Joventuts Comunistes d'Europa. S'hi reu-
niran gran part de les joventuts comunistes 
de la nostra regió per debatre i compartir 
experiències sota el lema de "La crisi capi-
talista, les lluites de la joventut i el paper 
de les organitzacions juvenils comunistes".

En l'actual crisi estructural del capitalisme 
la joventut és un dels sectors de la pobla-
ció més afectats. Les xifres d'atur entre els 
joves treballadors en molts països europeus 
es troben al voltant del 50 % i els que po-
den accedir a un lloc de treball ho fan sota 
unes condicions de precarietat absoluta, 

amb salaris molt baixos i amb una forta re-
ducció de drets.

La situació, no només dels joves treballa-
dors, sinó també dels estudiants i els joves 
aturats, així com les mesures que s'imposen 
des de la Unió Europea, requereixen una 
anàlisi i un debat entre aquestes organit-
zacions.

Els CJC afrontem aquest compromís en-
tenent la importància històrica d'aquests 
esdeveniments. I, sota la premissa de 
l'internacionalisme proletari, entenem que 
és vital l'avanç del debat i de les posicions 
revolucionàries.

Som conscients que el camí al Socialisme 
serà llarg i ple d'obstacles, per això és ne-
cessària la coordinació i el debat de les Jo-
ventuts Comunistes a nivell internacional, 
és necessari avançar i mostrar a tots els jo-
ves dels nostres països que l'única alterna-
tiva al sistema capitalista, a la misèria i la 
precarietat a la qual aquest ens condemna 
passa indubtablement per organitzar-se en 
la Joventut Comunista per enderrocar, al 
costat de Partit Comunista a l'avantguarda, 
el sistema capitalista.

Área Internacional de los CJC

Els CJC organitzarem la X Trobada de 
Joventuts Comunistes d'Europa

Internacional

La resposta davant la intensificació 
de la repressió és l'organització

F a un mes va ser aprovada l'avantsala d'un altre atac més 
cap a la classe obrera i les capes populars. L'aprovació 
de l'avantprojecte de la Llei de Seguretat Ciutadana per-

met, entre altres coses, la multa de fins a 30.000 euros per insultar 
un cos de seguretat de l'Estat, la multa de fins a 600.000 euros per 
l'entorpiment de mitjans de transport, així com la multa de fins a 
30.000 euros per la convocatòria d'una manifestació o concentra-
ció no comunicada davant institucions públiques de l'Estat.

No és d'estranyar que sorgeixin aquest tipus de mesures en el con-
text de crisi estructural del sistema capitalista. A mesura que el 
capital monopolista español es concentra per intentar mantenir la 
seva taxa de beneficis, es produeixen atacs cap als treballadors. No 
cal recordar la pèrdua de la tutela jurídica del conveni col·lectiu, la 
legalització de l'acomiadament procedent si la patronal al·lega pè-
rdues en la producció o les moltes altres mesures realitzades en els 
últims paquets de reformes laborals, que han possibilitat les reta-

llades en drets laborals, les retallades salarials i els acomiadaments 
massius que veiem cada dia als mitjans de comunicació.

Per impossibilitar les protestes de la classe obrera i les capes popu-
lars que vénen donant-se en els últims mesos, i que aconsegueixen 
defensar els drets dels treballadors, com les vagues de la mineria o 
les vagues de neteja, sorgeixen aquest tipus de mesures, ampliant 
més la ja de per si gran capacitat repressiva d'un Estat que no fa 
sinó defensar els interessos de la patronal dia a dia.

La resposta davant d'aquests atacs, ha estat, és i serà, l'organització 
dels treballadors d'acord amb la mobilització, per la defensa dels 
seus drets. Exemples són les caixes de resistència, els pots comuns 
de suport i la formació en seguretat revolucionària.

MPL

La relació del moviment 
de barri amb el moviment obrer

I maginem un mètode de lluita d'una assemblea de barri: es 
convoca una manifestació per la remunicipalització d'un 
servei públic. Aquesta manifestació òbviament estaria in-

completa sense la participació dels treballadors i treballadores, 
sabent aquests que són part del conflicte i que tenen un ampli co-
neixement sobre la pràctica de la nova empresa, pel que a aquesta 
assemblea de barri li seria molt complicat tenir una acció exitosa 
sense la unió laboral i barrial.

Des de la perspectiva paral·lela la situació és la mateixa, vol dir, 
una acció convocada pel comitè de vaga o una assemblea de tre-
balladors d'un determinat sector, seria fallida sense la recerca del 
suport del Poble.

La inqüestionable connexió entre el front de barri i el moviment 
obrer, es dóna en multitud de casos, per exemple: la privatitza-
ció d'un servei públic afecta a priori als/les treballadors del sector 

causant immediates rebaixes salarials, augment d'hores, acomia-
daments en massa, repressió empresarial, etc., però, a la vegada, 
hi ha una repercussió social, ja que la concessió del servei públic a 
la gestió privada causa, entre altres coses, una pèrdua de la inver-
sió ja finançada pel Poble, així com el nul benefici per al mateix. 
Aquesta inversió, després de la privatització, segueix creant un 
cost que s'encarrega de recollir l'Estat en forma d'impostos, que 
abona mitjançant contractes a les empreses privades, disminuint 
considerablement la qualitat del servei.

Per això els/les comunistes entenem que tot el relatat prové de la 
antagònica contradicció treball-capital i la possessió dels mitjans 
de producció, per la qual, dins el capitalisme, mai veurem resolts 
els nostres interessos com a classe. En conseqüència entenem que 
totes les lluites no són res si no van intrínsecament lligades a la 
lluita per la Revolució Socialista.

Altres fronts
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El Quadern de Nou Militant, 
una transparència dels CJC

E l Quadern de Nou Militant està 
destinat a tots aquells joves que 
vulguin comprendre quins princi-

pis ens mouen, quin és el nostre programa 
i per què ens organitzem els Col·lectius de 
Joves Comunistes.

Els capítols comprenen les temàtiques fona-
mentals de la formació marxista-leninista: 
Història del Moviment Comunista a Espanya, 
Materialisme Dialèctic i Històric, Economia 

Política, Estratègia política per a la presa 
del poder i Organització Leninista. A més 
s'afegeix un epíleg amb els principals perso-
natges de referència per al marxisme-leninis-
me i els himnes dels CJC.

Es tracta d'un document d'importància his-
tòrica degut tant al paper fonamental que 
juga dins de la formació de quadres, com 
al procés d'elaboració que s'ha prolongat 
durant diversos anys. És un document que 

trasllada una imatge transparent de com 
pensem, com ens organitzem i com lluitem 
la Joventut Comunista a Espanya. Serà una 
eina indispensable per a tots aquells jo-
ves que recentment s'incorporen a les nos-
tres files per a la lluita conseqüent contra 
l'explotació i pel Socialisme. Però també és 
un criteri més que oferim a tots aquells joves 
que des de fora se senten propers a idees i 
sentiments al nostre projecte revolucionari.

La importància de la formació 
pren forma amb el Pla Central 2014

L a Joventut Comunista és l'escola 
de quadres del Partit Comunista. 
Durant el període en què militem 

a la Joventut, els joves ens preparem per 
ser futurs militants del Partit. Si hi ha una 
cosa fonamental per a tot jove comunista 
és la formació.

El fet de militar en un col·lectiu ja és en si 
mateix formatiu. Implicats en les tasques 
diàries d'intervenció de masses, a través 
dels debats en les reunions, aprenem una 
altra forma de relacionar-nos. En les reu-
nions cadascú rendeix comptes de les tas-
ques que li van ser assignades i exposa el 
seu punt de vista amb la finalitat d'aportar 
a l'avanç col·lectiu. Així el jove comunista 
aprèn i interioritza el sentiment de respon-
sabilitat, tant cap als seus propis quefers 
com cap al conjunt de la joventut. Amb la 
militància es forja un llaç completament 
nou, la camaraderia, com a relació basada 
en la unió ideològica i que fusiona indisso-
lublement a persones que potser mai abans 
s'havien conegut.

La intervenció de masses ens porta a pal-
par les reivindicacions i anhels dels joves 
treballadors i dels joves estudiants. La po-
sició d'avantguarda en cada lluita ens situa 
davant dels nostres companys i amics com 
a referents, com persones a qui van a pre-
guntar quan vulguin tenir una opinió sobre 
alguna cosa. Aquesta fusió amb les masses 
converteix al militant comunista a incap-

turable, en un ostatge difícil per la justícia 
burgesa perquè sap que la seva detenció 
comportaria la mobilització de la seva or-
ganització i de tot el moviment de masses.

Un jove comunista, al mateix temps que és 
la veu viva de cada lluita, i com a comple-
ment d'aquesta, dedica una part del seu 
temps a formar-se en la teoria del mar-
xisme-leninisme, la teoria d'avantguarda 
de la classe obrera en la seva lluita contra 
l'explotació i l'opressió. Davant cada cir-
cumstància, el jove mostra una inquietud 
intel·lectual que el porta a amarar-se de 
més i més llibres. Sempre cal pensar que la 
teoria és una acumulació d'ensenyaments 
obtingudes de la pràctica que ens lliuren 
els camarades que abans que nosaltres han 
lluitat com un llegat inapreciable.

I quins llibres triar millor que aquells que 
li serveixen com a eines en la seva lluita 
diària? Perquè hi ha munts de llibres sobre 
marxisme, però les temàtiques són múlti-
ples i de vegades cal assentar uns coneixe-
ments bàsics per passar després a temaris 
més complicats .

Amb l'objectiu d'organitzar aquesta activi-
tat formativa, els CJC ens dotem d'un Pla 
Central de Formació en completa comunió 
amb el PCPE, estructurat en tres nivells per 
respondre a les necessitats formatives del 
conjunt de la nostra militància i, en gene-
ral, de la joventut obrera.

Aquell jove que vulgui iniciar-se en el mar-
xisme-leninisme , podrà accedir a l'apartat 
de Formació de la nostra pàgina web i des-
carregar-se els textos recomanats  entre els 
quals destaca el Quadern de Nou Militant. 
Així mateix, si està vinculat a un col·lectiu 
de base, podrà participar en les xerrades 
formatives que es realitzaran durant l'any 
per abastar les principals temàtiques: Ma-
terialisme Dialèctic, Materialisme Històric, 
Economia Política, Socialisme Científic i Or-
ganització Leninista.

Per als nivells mitjà i avançat del Pla, com-
partits amb el PCPE, s'organitzaran escoles 
territorials que aproparan la formació als 
dirigents de l'organització. Evidentment, 
endinsant-se en temàtiques més avançades, 
comptant que els camarades participants ja 
tinguin consolidats els coneixements més 
bàsics.

En definitiva, el Comitè Central dels 
Col·lectius de Joves Comunistes posem a 
disposició de la nostra militància un siste-
ma formatiu que els permet preparar pro-
gressivament per esdevenir quadres comu-
nistes, complint així la important tasca que 
situàvem al començament de l'article: ser 
futurs militants del Partit Comunista dels 
Pobles d'Espanya.

Adrián J. Bertol

Formació

PCPE: 
30 anys de lluita pel poder obrer 
i el socialisme

Historia

E ls dies 13 i 14 de gener es com-
pleixen trenta anys de la cele-
bració, a Madrid, del Congrés 

d'Unitat Comunista, que va donar lloc al 
naixement del Partit Comunista dels Pobles 
d'Espanya, inicialment "pecepunto" (PC). 
El proletariat del nostre país va recuperar, 
així, el seu Partit Comunista marxista-leni-
nista com a organització d'avantguarda.

Passades aquestes tres dècades podem 
treure algunes conclusions, del major in-
terès per al camí cap a la revolució socialista 
que hem de caminar a l'Estat Espanyol.

El I Congrés del PCPE -que es va celebrar 
en un il·lusionant ambient d'entusiasme 
combatent-, com tota obra humana de 
nova creació, no va poder evitar que en la 
seva gènesi s'incorporaran alguns dels vells 
problemes que s'havien instal·lat al comu-
nisme espanyol en les dècades anteriors. Al 
costat d'una militància revolucionària que 
va venir al projecte amb la determinació i 
la fermesa necessàries per enfrontar aques-
ta gegantina tasca, va venir també una 
càrrega de llast que entenia que el suport 
del Partit Comunista de la Unió Soviètica 
(PCUS) a aquest procés era una garantia 
per fer carrera i créixer, a l'estil del que pas-
sava a la vella organització oportunista en 
què s'havia convertit el PCE.

Ja en els prolegòmens del triomf de la 
contrarevolució a l'URSS, les rates van co-
mençar a abandonar un vaixell que, ràpi-
dament, van comprendre que no era el seu. 
La realitat és tossuda, i en el curt termini 
ens va posar davant l'evidència dels errors 
comesos en la fase prèvia al Congrés, i en 
els voluntarismes no tenen justificació.

El jove PCPE es va veure aviat sotmès a una 
dura prova: la desaparició -a l'inici dels no-
ranta del segle passat- dels sistemes socia-
listes de l'Est europeu. Temps en què des de 
tots els altaveus del sistema es feia una re-
petitiva, i insolent, exigència de dissolució a 
totes les organitzacions revolucionàries, " a 
la vista del fracàs del socialisme real".

En aquesta etapa es va posar de manifest 
l'enorme fortalesa del PCPE per resistir les 
més dures conjuntures. El nucli dur de la 
resistència, davant el letal atac llançat per 
l'artilleria de l'imperialisme, va estar en 
aquella part de la Direcció que es va mante-
nir ferm -amb Juan Ramos al capdavant- , i 
en una base militant que no va tenir dubtes 
sobre la tasca que li corresponia en aquests 
moments històrics decisius. L'herència de la 
III Internacional s'expressava en la fermesa 
i determinació amb què la nostra militància 
va defensar el projecte.

Es va encunyar en el Partit, llavors , una 
consigna molt clara: "Hem cavat una pro-
funda trinxera per resistir, i d'ella només 
sortirem endavant"

L'any 2000 el procés d'unitat amb el Partit 
Comunista Obrer Espanyol (PCOE), enca-
pçalat per Fernando Ferraz, va significar un 
punt d'inflexió, i l'inici de la sortida de la 
trinxera. Passem d'una fase de resistència 
als primers passos de l'ofensiva.

El VII Congrés (extraordinari) ens va per-
metre crear les condicions per al pas actiu 
a l'ofensiva i al creixement. No hi ha ante-
cedents en la història propera en què un 
Partit Comunista resolgui un complicat 
problema de dirección -que afectava a la 
Secretaria General- sense ruptures . Aquí 
es va posar de manifest la importància del 
mètode -de la cultura bolxevic que sem-
pre ens ha inspirat- , que ens va permetre 
afrontar problemes molt difícils amb una 
capacitat de superació extraordinària. Sens 
dubte, aquest respecte pel mètode, és una 
de les aportacions més significatives del 
PCPE a la nova cultura revolucionària que 
estem construint en aquests anys.

Dos senyals d'identitat caracteritzen al 
PCPE en aquest recorregut: la nostra lluita 
contra l'oportunisme i el nostre internacio-
nalisme conseqüent.

La lluita contra l'oportunisme s'ha concre-
tat en un avanç continuat del rigor polític i 

ideològic del nostre projecte, del model de 
partit i de la delimitació amb les organit-
zacions reformistes, que en aquesta última 
etapa s'expressa en el nostre treball per 
la sortida de l'euro, la UE i l'OTAN. Per a 
això ha estat d'extraordinària importància 
la recuperació de la formació ideològica 
continuada de tota la militància, que havia 
desaparegut dècades enrere en la vella or-
ganització oportunista.

La posició internacionalista proletària del 
PCPE ha estat una altra línia d'actuació in-
subornable. En els moments més desfavo-
rables de la lluita ideològica el Partit mai 
va fluixejar, per exemple quan als noranta 
la Cuba socialista enfrontava el "període 
especial" i el augmentat atac imperialista 
sempre vam estar al nostre lloc de combat 
al costat de Fidel i al Partit Comunista de 
Cuba (PCC). També a la primera fila con-
tra totes les guerres que l'imperialisme va 
desencadenar en aquestes dècades, sempre 
sense concessions.

Producte d'això el Partit participa avui a 
primera fila en totes les iniciatives interna-
cionals del pol leninista: Revista Comunista 
Internacional, Iniciativa de Partits Comunis-
tes per a Europa, Trobades Internacionals.

Una correcta política de masses i de vincu-
lació directa amb la classe obrera col·loca 
el PCPE en una posició d'ofensiva, resultat 
del treball realitzat en el IX Congrés, que va 
suposar importants avenços en l'elaboració 
teòrica del projecte i del model de partit.

En aquest recorregut apassionant, per es-
tablir les bases de la revolució al nostre 
país, l'acompanyament de la joventut co-
munista -organitzada en els Col·lectius de 
Joves Comunistes-, que creixen en nombre 
i influència política, constitueix el necessari 
complement i la pedrera de nous quadres 
comunistes, amb un alt nivell de preparació, 
per al desenvolupament futur del partit.

Carmelo Suárez

12



14 151514 Partit

El deporte en el capitalismo 
como filtrador de ideología

Oci

L 'esport com a espectacle arriba a 
tots els racons del món, amb enor-
mes masses pendents dels resul-

tats de competicions, adquirint productes 
de màrqueting, recintes esportius plens, la 
pràctica massiva...

Assenyalem alguns dels elements ideo-
lògics que es filtren: 1) La suposada lliure 
competència entre iguals (capitalisme de 
lliure concurrència) en la qual és possible 
el progrés en l'escala social com a resultat 
de l'esforç individual. 2) El resultat quan-
tificable i objectivable com a única meta, 
incloent l'anteposició del balanç econò-
mic sobre el propi rendiment esportiu. 3) 
L'esport espectacle com a oci passiu, un 
enorme mercat per al capital i una eina 
alienant, complint una funció social de 
distracció i control. 4) La reproducció de 
rols de gènere, feminitzant alguns esports 
i negant la professionalització de moltes 
dones. 5) La construcció mística de l'esport 
com un ens a part de la realitat social que 
de per si té una sèrie de suposades bondats 
com l'educació en valors en abstracte o un 
supòsit paper pacificador al marge del con-

Un disc...

Así es mi vida, amb aquest nom titulaven 
els Banda Bassotti el disc que editaven el 
2003, recuperant moltes cançons i himnes 
de les lluites emancipadores del segle XX. 
Destaquem l'encert del títol del disc: la to-
talitat de les cançons de l'àlbum honren la 
memòria de camarades, companys i com-
panyes que, abans que nosaltres, van pren-
dre la sacrificada decisió d'escollir el camí 
de la militància i la lluita. Hi podem tro-
bar cançons com “El quinto regimiento”, 
“Guantanamera”, “El pueblo unido jamás 
será vencido” o “Stalingrado”.

Una pel·lícula...

La fortalesa de Brest, dirigida per 
Alexander Kott i estrenada al novembre 
de 2010. Està basada en les memòries del 
veterà Alexander Akimov, que ens trasllada 
a la resistència del poble soviètic que vivia 
en aquella fortalesa d'Ucraïna, al qual va 
agafar desprevingut la tàctica nazi de la 
blitzkriegel 22 juny 1941.

Són dues històries paral·leles. D'una banda 
la història personal d'Alexander Akimov en 
aquells dies, quan estava profundament 
enamorat d'Anya... De l'altra, els primers 
dies de la defensa; com, després dels pri-
mers bombardejos i el caos de la batalla, es 
reagrupen les diferents divisions per frenar 
l'atac, protegir la fortalesa i resistir fins a 
l'arribada dels reforços de l'Exèrcit Roig.

Un llibre...

Els dos primers toms de les Obres 
Completes de JV Stalin, que edita Edi-
ciones Tinta Roja després del 40 aniversari 
de l'última edició en castellà. Els ensenya-
ments de la lluita dels bolxevics a Rússia, 
recollides per Stalin, ens ofereixen ensen-
yaments per continuar avui la lluita per 
l'emancipació de la classe obrera mundial 
i la construcció del Socialisme . Aquests dos 
primers toms recullen els escrits de 1901 a 
1913. La col·lecció constarà de 16 toms de 
tapa dura d'alta qualitat, que es publicaran 
de dos en dos. Sens dubte una ocasió his-
tòrica.

Eric Rodríguez

text en el qual té lloc la pràctica esportiva, 
negant l'anàlisi dialèctic marxista.

Denunciar per contra el fort component 
classista que té l'esport i que, en tant i quan 
aquest es desenvolupi en el marc d'una so-
cietat capitalista, serà portador de la ideo-
logia de la classe dominant, en aquest cas 
la burgesia.

No obstant això, podrem presentar bata-
lla ideològica contra aquest tipus d'esport, 
rescatant els exemples esportius de les ex-
periències socialista o altres exemples his-
tòrics patrimoni de la classe obrera mun-
dial. No hi altre esport bé, no és possible 
reformar l'esport tampoc. Hem d'eliminar 
la base econòmica sobre la qual s'erigeix 
l'esport modern, per parlar de veritat d'un 
esport de masses, d'una competició entre 
iguals al marge de les possibilitats econò-
miques, d'un esport al servei del desenvolu-
pament integral de l'home i la dona nous.

Alberto Sánchez Colomo

Cultura, esport i oci

La pretesa diversitat cultural

A ctualment, sota l'ègida de la 
multiculturalitat, veiem com 
uns tipus culturals "guanyen" 

més que altres amb el contacte mutu. Per 
descomptat no es tracta de negar el contac-
te entre cultures, ni la possible influència 
entre elles, ja que això ens portaria a una 
concepció estàtica de la cultura totalment 
allunyada de la realitat. Del que es tracta 
és veure que dins del capitalisme -i sobretot 
en la seva etapa imperialista- aquest con-
tacte no es pot donar en un pla d'igualtat, 
i sota les premisses del "cosmopolitisme" la 
cultura de les potències imperialistes ten-
deix a ofegar altres expressions culturals.

Dins dels països de la cúspide imperialis-
ta, les tensions entre diferents expressions 
culturals vénen a desenvolupar-se com 
producte de la immigració. En la majoria 
dels casos les expressions culturals dels que 
vénen de fora tenen a ser estigmatitzades 
i rebutjades com un perill per a la cultura 
pròpia, i aquestes diferències han estat i són 
utilitzades en més d'una ocasió per dividir 

el conjunt de la classe obrera. Fins i tot en 
l'anomenat "model francès" d'integració, 
que durant molts anys va ser presentat com 
a paradigma de convivència, es deixen les 
diferències culturals per a l'àmbit privat, el 
que en la pràctica acaba significant la in-
visibilitat cultural. A Espanya la invisibilit-
zació d'altres cultures té una història més 
àmplia per l'existència de diverses identi-
tats nacionals. En comptes de reconèixer la 
riquesa cultural que suposa l'existència de 
diferents llengües i cultures, s'ha intentat 
imposar un únic model cultural.

En un i altre cas, el camí és acceptar la di-
ferència cultural. No d'aïllar "l'altre" dife-
rent, ni tampoc negar la seva diferència: 
respectar aquestes diferències, veure la 
diversitat cultural no només com una cosa 
bona, sinó fins i tot desitjable. El conjunt de 
la classe obrera té uns mateixos interessos 
independentment de la seva cultura, ètnia 
o nacionalitat. Un exemple va ser la diver-
sitat nacional, ètnica i cultural de la Unió 
Soviètica.

L a Festa, va començar amb una roda 
de premsa, que es va retransmetre 
per internet i que va comptar amb 

centenars de visites. Posteriorment van co-
mençar les activitats, que van comptar amb 
una important assistència. La primera, un 
debat sobre moviment obrer, que va comp-
tar entre altres amb les intervencions del 
CUO de la mina de Cerredo i la del company 
de la factoria de Panrico a Santa Perpètua. 
Els dos representants del millor i més decidit 
de la nostra classe i exemple de resistència 
i capacitat per rearmar la contraofensiva 
obrera contra les agressions del capital.

Durant tota la jornada centenars de per-
sones van visitar les dues exposicions ”Un 
partit a través del seva premsa" i "Les con-
seqüències de la UE", que es trobaven a 
l'entrada del teatre.

A la tarda van continuar els debats, en 
aquesta ocasió sobre els reptes fonamen-
tals del moviment comunista internacio-
nal (MCI). Comptant amb intervencions 
de camarades de diferents països, on van 
exposar les seves anàlisis i particularitats, 
coincidint tots ells en la necessitat de com-
prometre i impulsar decididament la coor-
dinació i l'acció comuna dels partits comu-
nistes a nivell internacional.

A continuació Parnaso ens va oferir art en 
estat pur amb el seu recital musical dels 
nostres estimats poetes Lorca i Miguel Her-
nández. Posteriorment les comunistes mú-

siques Marina i Laura Quintillán, les nostres 
camarades amb els seus violins van tornar a 
portar-nos a la memòria la lluita de la mina 
i van fer del seu espectacle un homenatge 
als 6 companys morts a Lleó.

I després de l'històric míting internacional, 
l'actuació de Juan Perro, precedida per 
l'ascendent llum dels sorprenents G-90 Bol-
cheviques i Cancionero Revolucionario, per 
a gaudi dels i les assistents.

Hi ha diversos factors que converteixen a 
aquesta jornada de lluita viscuda al barri 
obrer de Vallecas en tot un esdeveniment:

•	 S'ha conquerit un nou espai de lluita 
per a la classe obrera, un marc en el 
qual els treballadors i treballadores, les 
seves lluites, la seva problemàtica i la 
proposta política que es correspon amb 
els seus interessos classistes són els únics 
protagonistes.

•	 S'ha donat un important exemple 
d'internacionalisme proletari conse-
qüent, una nova contribució al pro-
cés de cohesió i reorganització del 
Moviment Comunista Internacional. 
L'històric míting internacional, celebrat, 
mostra la clara vocació internacionalista 
de la Festa, comptant amb les interven-
cions dels camarades de Grècia, Bèlgica, 
Turquia, Brasil i Mèxic, la salutació de la 
Delegació de Pau de les FARC-EP. També 
ho expressa les desenes de salutacions 

rebuts de Partits Comunistes i Obrers de 
tot el món i la presència de diverses or-
ganitzacions solidàries.

•	 S'ha ressaltat la importància de l'òrgan 
d'expressió del Partit, del seu paper 
en la lluita de classes, del seu caràcter 
d'organitzador col·lectiu, d'instrument 
de denúncia de les condicions 
d'explotació imposades a la classe obre-
ra per la dictadura del capital, d’altaveu 
del proletariat i de mitjà per elevar la 
seva consciència de classe i la seva or-
ganització.

•	 S'ha obert un espai per a la difusió 
de les idees proletàries, a través de 
cançons, poemes, i de la multitud de 
bibliografia marxista-leninista posada 
a disposició dels presents, destacant per 
la seva tremenda importància la pre-
sentació del quart número de la Revista 
comunista Internacional i dels dos pri-
mers toms de les Obres Completes del 
camarada Stalin.

•	 S'ha celebrat un míting que promet 
convertir-se en una referència anual a 
la lluita política de la classe obrera. Les 
intervencions dels secretaris generals 
dels CJC i del PCPE assenyalen amb ni-
tidesa quines són les prioritats del mo-
ment i quines les tasques de la classe 
obrera i del seu Partit.

Emma Esplá

I Festa «Unidad y Lucha»
La primera Festa d'Unidad y Lucha, celebrada el 2 de novembre del 2013, va ser un fet his-
tòric per a la militància comunista i per a la classe obrera d'aquest país, un pas transcenden-
tal en l'enfortiment del Partit Comunista.
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D urant els dies del 7 al 13 de des-
embre, diversos militants dels 
CJC vàrem participar com a dele-

gats al XVIII Festival Mundial de la Joventut 
i els Estudiants organitzat per la Federació 
Mundial de la Joventut Democràtica cele-
brat a Quito, Equador, amb la presència de 
més de 7.000 joves de 95 països, als quals 
uneix la lluita contra l'imperialisme.

Durant aquests dies vam tenir l'oportunitat 
de compartir opinions i experiències amb 
joves de tot el món. Un acte important a 
destacar va ser la celebració d'una impor-
tant reunió multilateral on van assistir prin-
cipalment Joventuts Comunistes d'Amèrica 
Llatina i algunes de la resta del món, el que 
va constituir un punt de trobada important 
al costat de les nostres organitzacions ger-
manes per avançar en la coordinació de la 
lluita contra el sistema capitalista en la seva 
fase superior, l'imperialisme.

Els CJC a més vam tenir presència a les nom-
broses conferències que es van repartir al 

llarg dels dies del Festival, sent ponents en 
dues d'elles, "Antagonismes Imperialistes, 
Conflictes i Riscos de guerres imperialistes 
a gran escala", per Liher Calleja, i "La UE és 
un pol imperialista, el seu paper en ell, els 
antagonismes amb altres forces imperialis-
tes. La lluita antiimperialista de la joventut 
a Europa ", per Ramón Fernández.

En exercici de l'internacionalisme proletari 
es va realitzar un acte en solidaritat amb 
els camarades mexicans de la Lliga de la 
Joventut Comunista i del Partit Comunista 
de Mèxic, pels assassinats que s'estan co-
metent contra militants i lluitadors popu-
lars, sent assassinat durant els dies del Fes-
tival un company de la lluita allà a Mèxic. 
En aquest acte vam participar dels CJC al 
costat d'organitzacions germanes com la 
Joventut Comunista de Veneçuela, la Jo-
ventut Comunista de l'Equador, la Joventut 
Comunista de Grècia...

A més hi va haver espai per recordar a al-
tres camarades, com l'ex secretari general 

de la Joventut Comunista de l'Equador, 
Erwing Pérez, assassinat per sectors de la 
dreta, els camarades de la JCE i del PCE van 
realitzar un emotiu acte que va comptar 
amb la presència i el suport dels CJC.

Per sobre de tot hem estret llaços d'amistat 
i reforçat la nostra relació amb organitza-
cions germanes de tot el món, no només en 
les reunions bilaterals, sinó també durant 
els diferents actes realitzats de manera con-
junta que han fet que un dels majors i sig-
nificatius principis de les organitzacions co-
munistes quedi latent: l'internacionalisme 
proletari.

Els CJC ratifiquem amb la presència en 
aquest Festival el nostre més ferm com-
promís en l'avanç de les postures revo-
lucionàries, en la lluita contra el sistema 
capitalista i en la coordinació amb les Jo-
ventuts Comunistes del món, en la lluita 
contra l'enemic comú, per la victòria de la 
classe obrera i la construcció del socialisme-
comunisme en els nostres respectius països.
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