
Editorial

Etapa decisiva

 Titulem així aquest edi-
torial, perquè es pot dir que 
l’esquerra, a partir de la vaga ge-
neral del 29-S ha entrat en una 
fase decisiva. Sense fer un anàli-
si d’aquesta -cosa que farem més 
endavant-, considerem que ha 
creat un precedent de lluita que 
hem de saber aprofitar per fer 
front a l’embranzida neoliberal 
que ha pres el govern de l’estat 
espanyol i els atacs a la classe 
treballadora. Ara és l’hora de que 
el PCE (A Catalunya el PSUC viu) i 
Izquierda Unida es vislumbreixin 
com a referents dels treballadora 
i les treballadores, de la joventut 
i els i les estudiants, del preca-
riat.
 Les enquestes donen a IU 
fins a un 7,5% en la intenció de 
vot, el que és una molt bona notí-
cia tenint en compte els resultats 
de les últimes eleccions generals 
. Creiem que és possible supe-

rar aquestes previsions, perquè 
la lluita continúa i que cada cop 
més el PSOE es desenmascararà 
com a partit que defensa els inte-
ressos de la oligarquía espanyo-
la.

 En altre ordre de coses, el 
PCE celebra aquest novembre la 
seva conferència republicana. És 
necessari que l’esquerra vinculi 
de forma clara la lluita contra el 
desmantellament dels drets so-
cials amb la lluita per una repú-
blica federal, laica i solidària. Des 
de Catalunya, el PSUC viu parti-
cipa activament en aquesta con-
ferència, i intentarà traslladar a 
la nostra nació les idees i conclu-

sions que es portin a terme per 
tal de potenciar el moviment per 
la III República.
 A nivell internacional, po-
dem veure com es recrudeix no-
vament els atacs contra els països 
que representan el pol antiimpe-
rialista. L’ofensiva mediàtica con-
tra Cuba, Venezuela i Bolívia té 
com a finalitat posar fi a proces-
sos revolucionaris que afectin als 
interessos del capitalisme nord-
americà i europeu. 
 Els i les comunistes ens 
hem de preparar per als propers 
mesos. Aquest arriben carre-
gats de movilitzacions, amb la 
reforma de les pensions a punt 
d’arribar, la visita del papa Ra-
tzinger a Barcelona -amb vaga 
d’autobusos inclosa-, l’intent de 
l’extrema dreta per fer-se un lloc 
a l’esfera política catalana, etc. 
Joves Comunistes estarem al peu 
del canó. I tú? 

Burro grande, ande o no ande

 Estimados conciudadanos 
del Baix Llobregat i por extensión 
estimats compatriotes catalans.  Se 
ha abierto una nueva Terminal del 
Aeropuerto del Prat. A priori suena 
bien, y lo es realmente; mayores 
comunicaciones significan más co-
mercio, más intercambio cultural, 
mejor movilidad de personas y 
mercancías. Todo es bueno. Des-
graciadamente, en la actualidad 
lo que mandan son los libros de 
cuentas, y el libro de cuentas del 
Aeropuerto del Prat no dice lo mis-
mo. Cada año se pierden casi 3 mi-
llones de pasajeros, por más rutas 
que se abran y por más compañías 
nuevas que operen ahora. Grandes 
aerolíneas dan el campanazo como 

Spanair vendiéndose por 1€ a Star 
Alliance (¿donde estaría yo cuándo 
se realizó esa venta?).
 El Govern de la Generalitat 
ha tenido que invertir grandes es-
fuerzos económicos (10 millones de 
Euros sólo en Spanair) para reflotar 
la pervivencia de muchas empresas 
afincadas en el ámbito aeroportua-
rio. Y no es de extrañar esto pues 
en lugar de hacer un aeropuerto 
más grande para acoger compañías 
más grandes con rutas más gran-
des y mejor opción de conexión in-
ternacional; lo que se ha hecho es 
construir un aeropuerto más gran-
de para acoger más compañías low-
cost con los mismos destinos que 
ya teníamos a los mismos precios 

que ya teníamos (contamos con la 
lujosa presencia de RyanAir, la cuál 
cobra por ir al WC o permite exclu-
sivamente el equipaje de mano que 
quepa en nuestros bolsillos). En lu-
gar de más y mejor, hemos optado 
por lo barato: más y peor. 
 No hemos ganado difusión 
sino un vertedero de compañías 
que distan mucho de un ejemplo a 
seguir. Y es que todo va en la mis-
ma dirección: Escaparate grande 
para vender baratijas. ¿Cómo pa-
gas las baratijas? Con empleo ba-
sura (y eso aún con suerte de que 
te paguen, porque numerosas son 
las compañías que han declarado 
suspensión de pagos).  Burro gran-
de, ande o no ande.
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 El passat 29 de Setem-
bre va tenir lloc la primera vaga 
general de l’etapa Zapatero. 
Aquesta ha arribat en un mo-
ment decisiu, dins d’una situa-
ció de profunda crisi que manté 
a l’atur més de 4 milions i mig 
de persones, agrava la situació 
de pobresa dels col·lectius més 
desfavorits de la nostra socie-
tat, etc.
 De la crisi hem parlat 
molt, i tots som conscients de 
quins estàn siguent els seus 
efectes. La nostra intenció és 
parlar de com va ser la vaga en 
si, i les condicions en les que es 
va donar. El go-
vern del PSOE, 
davant la neces-
sitat de prendre 
mesures dràsti-
ques en aques-
ta situació, va 
triar el camí que 
més li convenia 
a la oligarquía 
espanyola i a 
la patronal enlloc de la classe 
treballadora. Es va treure de la 
màniga una reforma laboral que 
vulnera encara més els drets 
de la classe treballadora, aba-
ratant l’acomidament, facilitant 
l’entrada de les subcontractes 
al sector públic i reduint la força 
dels convenis col·lectius, com a 
notes destacables d’aquesta.
 Com podem veure, hi ha-
vien motius més que suficients 
que justifiquessin una resposta 
col·lectiva en forma de movilit-
zació. A Grècia, davant de les 
mesures antisocials del govern, 
portaven ja unes quantes va-
gues generals, mentre que aquí 
estàvem en una bassa d’oli. Els 
sindicats majoritaris -CC.OO. i 
UGT-, porten molts anys inten-
tant no tensar massa les rela-
cions amb el govern del PSOE i 
aquesta estratègia ha portat a 
la desmovilització general, po-
tenciant l’individualisme de la 
societat enlloc de buscar la so-

lidaritat i la resposta col·lectiva 
davant dels problemes de tots. 
 Un cop que les direccions 
de les dues grans centrals sindi-
cals han pogut veure que la úni-
ca sortida era convocar la vaga 
general, s’ha activat un ampli 
dispositiu mediàtic, per tal de 
deslegitimar-la. Contertulians 
de televisió, ràdio, columnis-
tes de diaris... S’han compac-
tat en la tasca d’aconseguir el 
fracàs de la vaga, desautorit-
zant els sindicats, fomentant 
l’individualisme. La més ràn-
cia dreta parlava de sindicats 
antiquats, i fins i tot sectors 

tradicionalment vinculats a les 
esquerres van girar l’esquena 
a la vaga amb arguments fa-
laços com aquesta arriba tard 
o la convoquen els mateixos 
sindicats que ens han portat 
fins aquesta situació. És evi-
dent que la vaga fa molt temps 
que éra una necessitat -de fet, 
els comunistes fa molt temps 
que venim demanant-la públi-
cament-, i que les direccions 
de CC.OO. i UGT tenen part de 
responsabilitat en la desmo-
vilització dels i les treballado-
res, com hem comentat abans. 
Però el que és més evident és 
que escudar-se en això per no 
participar a la vaga és un error 
terrible, que només beneficia 
a Govern, patronal i a la dreta 
política i mediàtica.
 A pesar de tot aquest 
mecanisme d’intoxicació, la 
vaga va ser tot un èxit. Els polí-
gons industrials van quedar de-
serts en la majoria dels casos, 

el sector serveis també es va 
veure afectat i el transport no-
més va complir els serveis mí-
nims. Les dades energètiques 
apropen el consum del 29 de 
Setembre al de la última jor-
nada de vaga general de 2002, 
considerada també com un èxit. 
Potser l’èxit del 29-S serà re-
conegut amb el pas del temps, 
quan fer-ho tingui menys con-
seqüències polítiques que en 
aquest moment. El dia després 
de la vaga, als mitjans només 
es parlava de piquets violents 
-quan els incidents produïts per 
aquestos brillaven per la seva 

absència- i 
dels fets suc-
ceïts a Bar-
celona, aliens 
als sindicats 
majoritaris i 
a la manera 
de procedir 
a la inmensa 
majoria dels i 
les vaguistes. 

Del que no es parlava era dels 
piquets de la patronal, aquells 
que mitjançant coaccions i 
amenaces van obligar als tre-
balladors i treballadores a no 
secundar la vaga.
 Joves Comunistes hem 
participat molt activament en 
l’èxit de la vaga, participant als 
piquets informatius i fent cam-
panya les setmanes prèvies. 
Estem convençuts que els atacs 
de la patronal no s’aturaràn 
aquí, i que el proper serà la re-
forma de les pensions. Creiem 
que els sindicats han de conti-
nuar el camí de la lluita, i estar 
preparats per movilitzar a la 
classe treballadora novament. 
La nostra única sortida és la 
unitat, i seguir el camí dels 
nostres companys i companyes 
de França. 

“Si el present és de lluita, el fu-
tur és nostre”.

Ernesto Ché Guevara

Reflexions entorn a la Vaga General

Joves Comunistes a la manifestació de Barcelona, el dia de la Vaga



Festival Mundial
de la Joventut

Reflexions des de l’institut

 Es pot afirmar que: 
l’alumnat, davant d’una in-
justícia, tendeix al conformis-
me.
 Tendeix al conformis-
me en lloc d’utilitzar els re-
cursos que es troben a les se-
ves mans, be per ignorància,  
bé per por, o bé per manca de 
solidaritat.
 Exposem el cas del nos-
tre institut, on una professora 
amb una antiguitat de mes de 
deu anys al centre aplica un 
barem completament il·lògic 
a l’hora de corregir els exà-
mens. El seu barem dona més 
importància als errors que als 
coneixements, de manera que 
aprovar l’assignatura es quasi 
impossible, a més utilitza ter-
mes humiliants i ja desfasats 
com pot ser “molt deficient”. 
Comparant aquests criteris 
amb els del seu seminari, ens 
hem adonat que no tenen 
res a veure, i no nomes això, 

sinó que també ens hem ado-
nat de que cap escola utilitza 
aquests criteris. 
Aquest no és el principal pro-
blema, el principal problema 
es troba a la mentalitat de 
la majoria dels alumnes que 
pensen que només te dret 

a queixa aquell que ha es-
tat afectat pel problema, i 
no arriben a adonar-se que 
d’aquesta manera també po-
den arribar a ser ells els afec-
tats.  Ja sigui per manca de 
solidaritat o per por a les re-
presàlies, la major part d’ells 
decideix no participar a cap 

tipus de queixa formal enca-
ra que estiguin en total des-
acord amb la postura del pro-
fessor. Cal a dir, que davant a 
aquest fet, els que portem la 
iniciativa sempre aconseguim 
que s’uneixi una gran part de 
l’alumnat.
 Un altre aspecte que 
volem abordar es el fet de 
sentir-nos sense veu enfront 
les decisions que es prenen 
al centre. Hem aconseguit te-
nir les eines necessàries per 
a que ens escoltin, però, en 
canvi, no hem aconseguit el 
suficient poder com per a que 
se’ns faci cas. 
 Finalment ens agrada-
ria agrair als lectors la seva 
atenció. També donar les 
gràcies a aquells que ens han 
atorgat aquest espai per a po-
der expressar-nos. Continua-
rem lluitant per una societat 
on l’estudiant tingui una ma-
jor consciència de grup.

 Aquest desembre es celebrarà a sudàfrica 
el 17è Festival Mundial de la Joventut i els Es-
tudiants. Aquest esdeveniment reunirà milers de 
joves comunistes i progressistes de tot el món.
 Aquest festival, organitzat per la Federació 
Mundial de la Joventut Democràtica, es ve orga-
nitzant des de l’any 1947, i s’organitza general-
ment cada 4 anys, amb un fort contingut antiim-
perialista. La decissió de realitzar-lo en aquesta 
edició a sudàfica és una mostra de suport a les 
lluites que es donen a aquell continent.
 A l’estat espanyol, s’estàn realitzant una 
sèrie d’activitats de suport i promoció del Festi-
val, des del Comitè Plurinacional Preparatori, i 
a Catalunya en concret per part del seu Comitè, 
format per entitats membres (entre altres Joves 
Comunistes) i demés entitats que s’han sumat a 
la participació al Festival.

 El passat mes d’Octubre ha acabat amb la 
més trista de les notícies: La mort de Marcelino 
Camacho, fundador i líder de Comissions Obre-
res. 
 De fort compromís i militant comunista 
fins a la seva mort, Marcelino va defensar tota la 
seva vida un sindicalisme combatiu, de classe. Al 
seu acomiadament van assistir milers de camara-
des i ciutadans que volien fer un homenatge a un 
lluitador antifranquista que va patir la repressió 
durament.
 A l’acte d’homenatge, van intervenir di-
verses personalitats com el seu fill Marcel, la seva 
dona Josefina, el Secretari General de CC.OO. J. 
I. Toxo, i el Secretari General del PCE J. L. Cen-
tella, qui va dir que la bandera roja per la que ha 
lluitat, la portarem joves sindicalistes i comunis-
tes que no ens doglegaràn ni domesticaràn.

En memòria de
Marcelino Camacho



Contacta amb Joves Comunistes!
Nom i cognoms:
Direcció:
Telèfon:
Correu electrònic:
Comentaris:

Vull afiliar-me a Joves Comunistes
Vull col·laborar amb Joves Comunistes
Vull informació de les activitats

Retalla aquest recuadre i envia-ho a la seu comarcal de la 
Joventut Comunista:

C/ Santa Anna nº 2, entresol 1ª 
(L’Hospitalet de Llobregat)

De Barcelona a Cracovia (vía Budapest)

 Europa del este, a la ma-
yoría de gente al hablar de esta 
región del globo le viene a la ca-
beza retraso económico (cada 
vez menos acentuado debido a su 
entrada en la economía de mer-
cado y en la UE), ciudades grises, 
auge de la extrema derecha, po-
líticas neoliberales y desmantela-
miento de los sistemas públicos 
de servicios. Como todos los es-
tereotipos tienen más de mentira 
que de verdad, salvando las dos 
últimas características.
 Empecemos por su retra-
so económico e integración en 
la economía de mercado y en la 
UE. En este aspecto, quizás se 
subrayaría la firme voluntad de 
la población, sobretodo joven, 
de adoptar unas formas y con-
ductas lo más acorde posible 
con las hegemonicas occidenta-
les. Un fuerte consumismo se ha 
apoderado de estas sociedades, 
en ciudades como Budapest sor-
prende además el culto al cuerpo 
en forma de infinidad de sola-
riums, algunos 24h, y tiendas de 
complementos alimenticios para  
muscular. Narcisismo y naciona-
lismo, basado en el recuerdo de 
la Gran Hungría,  sirven para ol-
vidar que el progreso económico 
que ciertamente se ha dado ha 
sido repartido de forma desigual. 
En muchos casos el relativo cre-
cimiento que se ha dado ha cos-
tado la precariedad de los traba-
jadores. Así como la pérdida de 
derechos y servicios sociales. Un 
profesor de universidad apun-
taba que en Hungría el 15% de 

la población joven es analfabeta 
funcional. Menuda forma de pro-
gresar.
 El segundo tópico refe-
rente a las ciudades grises,  es 
el más fácil de rebatir. Cualquiera 
que visite Cracovia, Praga, Buda-
pest, Transilvania, Bratislava, 
etc.; podrá admirar los formida-
bles centros urbanos, castillos, 
ciudadelas, puentes y demás 
encantos de estas ciudades. De 
hecho, la mayoría de viviendas 
construidas durante la época co-
munista, tan criticadas por algu-
nos turistas esnobs, no son otra 
cosa que la versión grande de los 
uniformes bloques de pisos de 
ciudades como Cornellà, Ciutat 
Badia o Ciutat Cooperativa en la 
periferia barcelonesa.
 El tópico de la extrema 
derecha, es realidad sólo en par-
te. En casi todos estos países 
se respira un cierto desánimo 
respecto al capitalismo. Incluso 
hemos podido ver en un artículo 
colgado en la web de SinPermiso, 
cómo en un estudio realizado por 
el Instituto para la Investigación 
de los Crímenes del Comunismo 
y de la Mermoria del Exilio Ruma-
no, se descubría que porcentages 
muy importantes de la población 
de Europa del este recuerda con 
buenos ojos la etapa socialista. 
No obstante, parece improbable 
que la juventud se decante por 
ideologías que les recuerdan un 
pasado autoritario y aburrido. 
De esta forma muchos jóvenes 
inconformistas acaban girando 
hacia la extrema derecha y en 

algunos casos hacia formas no 
muy elaboradas de izquierdismo 
anarquista.
 Por último, las políticas 
neoliberales y el desmantela-
miento de los servicios públicos 
son sinómimos siguiendo las pau-
tas marcadas por el Consenso de 
Washington, y es aquí dónde los 
tópicos se vuelven realidad. Sor-
prende ver que la mayor parte de 
la flota de autobuses, tranvías y 
metros pertenecen al período so-
cialista así como muchos centros 
de salud y colegios. También sor-
prende la exagerada cantidad de 
personas sin techo en Budapest, 
mientras Hungría hace grandes 
esfuerzos económicos por man-
tener su circuito dentro del circo 
de la Fórmula 1. Nuevas ideas, 
nuevas preferencias. Las clases 
populares, parecen por ahora 
apáticas frente a estos hechos y 
la atomización de la sociedad se 
refleja en la ausencia de orga-
nizaciones estudiantiles visibles 
en las universidades, y el decli-
ve sindical, muy importante en 
países como Hungría, República 
Checa y Eslovaquia. Entre otros. 
Será interesante ver si frente a 
la falta de horizontes prometedo-
res bajo el capitalismo, el pueblo 
vuelve a entender que sólo orga-
nizado y unido será capaz de de-
cidir su destino.


