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Editorial

Més de 4 milions d’aturats

   El barcelonès nord ha estat un terri-
tori reivindicativament actiu els darrers 
mesos. D’una banda, a Sant Adrià de 
Besòs es consolida la Plataforma Con-
tra la Violència de Gènere, de la qual 
Joves Comunistes en som partícips. 
D’altra banda, a Badalona es celebra 
durant el mes de maig la cinquena edi-
ció de la Festa Major Alternativa i Po-
pular, organitzant activitats lúdiques de 
tot tipus, dinars populars, concerts i di-
verses activitats culturals. A Santa Co-
loma de Gramenet cal destacar la lluita 
de la Unió Colomenca d’Atletisme, que 
continua mobilitzant-se per unes pistes 
reglamentàries de 400 metres i defen-
sant la participació ciutadana lluitant 
per mantenir viva la seva entitat.
   Joves Comunistes ens consolidem i 
avancem com a organització. El passat 
mes de març es va celebrar la primera 
Conferencia d’Estudiants de JC, marc 
on s’han concretat les nostres línies 

d’actuació a l’àmbit estudiantil i on es 
varen formalitzar dos nous col•lectius 
d’estudiants: JC-Campus Diagonal de 
la UB i JC-UAB. Tenim els recursos 

i la il•lusió necessaris per a actuar en 
l’àmbit estudiantil encara amb més em-
penta.
   Finalment, es fa necessari fer esment 
a la importància que va tenir el passat 
primer de Maig, Dia Internacional dels 
Treballadors i Treballadores, degut 

al context històric de crisi capitalista. 
Els grans mitjans han anunciat que se-
gons la Encuesta de Población Activa 
(EPA) la xifra d’aturats ja supera els 4 
milions, la xifra més alta de la nostra 
història. Les dades oficials, ja de per si 
escandaloses, són enganyoses i proba-
blement ja estem al voltant dels 5 mi-
lions d’aturats, són molts els ciutadans 
i ciutadanes en una situació d’extrema 
vulnerabilitat, és la classe treballadora 
la qui està pagant la crisi, amb conse-
qüències realment greus per a molts. 
Des de Joves Comunistes insistim en la 
imperant necessitat d’organitzar-nos, 
les assemblees d’aturats i aturades pro-
liferen per tot el territori, aquí comença 
la nostra resposta.

No et deixis arrossegar pel 
corrent: organitza’t!

Vaga general ja!

Manifestació a Santa Coloma pels 5

   El passat dia 21 de març es va celebrar 
a Santa Coloma de Gramenet una 
manifestació demanant la llibertat dels 
5 cubans presos als Estats Unitats i el 
trencament del bloqueig que pateix l’illa 
de Cuba per part del seu veí imperialista.
   La manifestació, organitzada per la 
coordinadora Defensem Cuba 
conjuntament amb el casal d’Amistat amb 
Cuba de Santa Coloma de Gramenet i la 
brigada Julio Antonio Mella, va ser tot 
un èxit. Joves Comunistes vam participar 
activament a la manifestació, fent palès 
el nostre compromís amb la revolució 
cubana.
   La manifestació va terminar a Torre 
Balldomina, on es va dur a terme un acte 

públic amb l’assistència de més de 200 
persones, i on un advocat va explicar 
la situació judicial dels 5. Cal recordar 

que es tracta d’un evident episodi dins 
de la guerra freda que els EUA porten 
a terme cap a Cuba des de l’inici de la 
seva revolució. Les seves condemnes, 
durísimes, van des dels 15 anys de pressó 

fins a vàries cadenes perpètues, per a 
delictes que no han comès.
   Aquest 5 revolucionaris estaven 
infiltrats a les màfies terroristes de miami, 
encarregats de vetllar per la seguritat del 
poble cubà i la seva revolució, prevenint 
possibles atacs terroristes i manetenint 
informat al govern cubà de les seves 
activitats. En canvi, estàn acusats d’espiar 
al gobern i a l’exèrcits dels Estats Units, 
així com d’atemptar contra la seva 
seguretat nacional. 
   El 50 aniversari de la revolució ha de 
ser un any cabdal en la mobilització en 
favor de l’alliberament dels 5. Esperem 
que les seves dures condicions de reclusió 
i aïllament arribin a la fi.

www.jcbarcelonesnord.tk



   En els últims mesos s’ha sentit 
molt a parlar sobre el pla Bolonya, 
però abans fer cap judici de valor ens 
hauríem de qüestionar què és Bolon-
ya i quines conseqüències 
pot tenir. L’Espai Euro-
peu d’Educació Superior, 
col·loquialment anomenat el 
pla Bolonya, és una nova es-
tructura en l’àmbit universi-
tari. Es modifiquen els con-
ceptes d’avaluació que hi ha 
actualment, implantant les 
anomenades competències, 
que mesuraran qüestions tant 
subjectives com la capacitat 
de lideratge de l’alumne i no 
potencien un anàlisi crític. 
Els crèdits actuals es subs-
tituiran pels famosos ECTS, “Euro-
pean Credit Transfer System”, que 
són unes 25-30h incloent les hores 
d’estudi, les tutories, seminaris, etc, 
és a dir, pagues per estudiar a la teva 
pròpia casa i no tan sol això, sinó que 
a més estan pujant la 
qualitat dels teus estu-
dis. D’altra banda tro-
bem la nova titulació 
universitària, el grau, 
de 4 anys de durada, 
suprimint  la llicen-
ciatura i la diplomatu-
ra que durava 3 anys, 
amb la “possibilitat” 
de fer posteriorment 
un màster. Aquesta 
“possibilitat “es tor-
na en obligació, de-
gut a que amb el grau 
s’eliminen moltes as-
signatures optatives de 
l’actual llicenciatura i 
es torna un coneixe-
ment bàsic i genèric. La especialit-
zació de la carrera que esdevindrà 
imprescindible tant per completar 
coneixements com per a la sortida 
laboral, vindrà de la mà del màster. 
Això si, podem estar agraïts ja que 
les subvencions, beques d’estudis, i 
en general la inversió en educació es 

mantindrà, la qual cosa no deixa de 
sorprendre quan s’implanta una nova 
estructura amb exigències organitza-
tives i d’infraestructura superiors a 

l’antic model d’universitat. Al igual 
que en l’aplicació dels màsters, tro-
bem en la nova selectivitat diversos 
eufemismes que no fan més que re-
fermar les posicions de “les minories 
radicals”, aquesta selectivitat consta 

d’una fase general obligatòria forma-
da per 5 proves, 4 matèries comunes 
i una a escollir de modalitat,i a part 
està la optativa que consta de tres 
matèries de modalitats a escollir, de 
les quals et faran mitja les dos nota 
més altes. En principi tot és perfec-
te, però la veritat es que aquestes as-

signatures són valorades de manera 
diferent en funció de la direcció de 
cada facultat, i per tant la necessitat 
de pujar nota esdevindrà en obliga-

ció a la fase optativa 
per a l’estudiant. Podem 
concloure llavors que 
aquesta petita síntesi de 
Bolonya que us adjunta-
ran amb les notes, s’ha 
d’entendre amb perspec-
tiva i coneixença de tot el 
que comporta per tal de 
veure que no es més que 
altre mecanisme de pri-
vatització de l’educació 
pública, que cada cop es 
menys pública, ja que 
les empreses adquiriran 

veu als òrgans de poder de l’educació 
universitària com en el consell social 
amb les seves inversions en les ca-
rreres que li siguin més convenients, 
d’aquesta manera podent imposar 
els seus criteris amb l’objectiu de 

treure profit dels 
“productes gra-
duats” tal i com 
s’enfocaria des 
d’una perspectiva 

empresarial.

   Per tant des de 
Joves Comunistes 
ens mostrem to-
talment contraris a 
la implantació del 
pla de Bolonya, ja 
que no es més que 
una extensió més 
del capitalisme 
dins de l’àmbit 
de l’educació, 

d’aquesta manera 
aprofitant-se de les superestructures 
de l’Estat per satisfer els seus inte-

ressos econòmics.

 NO A BOLONYA!

PER UNA EDUCACIÓ

PÚBLICA I DE QUALITAT!

Què és el pla de Bolonya?

Manifestació a Barcelona contra la LEC i el procés de Bolonya



Plataforma contra la 
violència de gènere

Salutació del PSUC viu a Cuba

   Recentment s’ha constituït a Sant Adrià de Besòs la platafor-
ma unitària contra la violència de gènere. Aquesta plataforma, 
dins la qual Joves Comunistes estem treballant activament, 
neix amb el mateix esperit que la plataforma del mateix nom 
que ja fa temps que està treballant a Barcelona.
   Joves Comunistes considerem que la lluita contra el patriar-
cat en general, i contra la violència de gènere en particular 
com a expressió d’aquest, és quelcom priotària dins la nostra 
activitat. Una societat mai pot ser justa ni igualitària sense 
la igualtat entre gèneres, tal i com dona a entendre la frase 
cèlebre de “la opressió de l’home sobre l’home comença per 
l’opressió de l’home sobre la dona”. Hem de redoblar esforços 
en combatre el patriarcat en tots els àmbits on es manifesta.
   Esperem poder fer una gran tasca desde la plataforma per 
realitzar aquests objectius.

   Durant tot aquest mes d’Abril, es realitza al centre cívic 
de La Salut (Badalona) la exposició “Les preses de Fran-
co”. La exposició, organitzada per l’Associació Catalana 
d’Investigacions Marxistes (ACIM), l’Associació Cultural 
Baetulo i el Servei de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament, 
pretén fer un exercici de memòria històrica apropant-nos a les 
dures condicions que tenien que viure les preses al franquis-
me, que ho eren per lluitar contra la dictadura, per haver com-
batit amb el bàndol republicà o simplement per ser parelles 
sentimentals de militants comunistes, socialistes, anarquistes, 
etc.
   La presentació es va dur a terme el passat 1 d’Abril, on va 
actuar el grup de teatre “catorze d’abril”, oferint la seva obra 
poètica i musical “venim d’un silenci”.  Des de JC us animem 
a tothom a anar a veure la exposició.

Exposició: 
Les preses de Franco

En nombre del Comitè Central del 
Partit Socialista Unificat de Cata-
lunya – Viu:

(A raíz de los aparentes signos de 
cierto “deshielo” en la relaciones 
de los Estados Unidos con Cuba, el 
Partit Socialista Unificat de Cata-
lunya (Viu) ha estimado oportuno 
emitir el siguiente comunicado):

   El Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (Viu) se congratula de la 
actitud mostrada de forma práctica-
mente unánime por los asistentes a 
la reciente V Cumbre de las Améri-
cas, en el sentido de avanzar hacia la 
superación del aislamiento de Cuba 
y su Revolución, aislamiento
propiciado hasta ahora por la políti-
ca imperialista de los Estados Uni-
dos de América y el consiguiente 
bloqueo impuesto por dicha poten-
cia a los intercambios comerciales y 
de todo tipo con Cuba.
   Saluda igualmente el hecho, es-

trechamente relacionado con el 
anterior, de que el gobierno de los 
Estados Unidos, por iniciativa de 
su Presidente, Barak Obama, haya 
realizado algunos tímidos gestos de 
distensión hacia la Cuba socialista.
   Felicitamos al Gobierno y al pue-
blo de Cuba por este reconocimien-
to de hecho, aunque tardío e insufi-
ciente, de la realidad irreversible del 
proceso revolucionario cubano (dijo 
Churchill, en cierta ocasión, que los 
Estados Unidos siempre dan con la 
opción correcta… después de haber 
probado todas las demás). Esto ha de 
servir de ejemplo a las fuerzas polí-
ticas de todo el mundo empeñadas 
en la superación del injusto sistema 
económico y social
imperante, al mostrar que la tena-
cidad y la fidelidad a los principios 
que guían la tarea revolucionaria 
siempre acaban, tarde o temprano, 
por dar sus frutos.
   Exigimos que los mencionados 
gestos de distensión no se queden en 

tales, sino que den paso al levanta-
miento total, definitivo e incondicio-
nal del criminal bloqueo impuesto y 
mantenido durante cerca de 50 años 
contra Cuba por los sucesivos go-
biernos de los Estados
Unidos.
   Animamos al pueblo cubano a 
no desfallecer en la tarea de con-
solidación y perfeccionamiento del 
proceso revolucionario que hace 50 
años alumbró por primera vez las 
esperanzas de emancipación de los 
pueblos de América y que se erigió 
en ejemplo y estímulo para todos los 
revolucionarios del mundo.
   Pueden el pueblo y el Gobierno cu-
banos tener la certeza de que nuestro 
partido, en la medida de sus modes-
tas fuerzas, estará siempre solidaria-
mente al lado de Cuba y
su Revolución.

¡Viva Cuba!
¡Viva la Revolución Cubana!

¡Viva el Socialismo del siglo XXI!



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/ Pius XII, nº 29 (Badalona)
o envia un e-mail a: barcelonesnord@jovescomunistes.cat

   En aquests dies en els que la crisis 
està batent rècords d’aturats i pràcti-
cament dia rere dia esmorzem amb 
notícies de noves empreses que fan 
expedients de regulació d’ocupació 
(ERO) o simplement realitzen aco-
miadaments massius, estan agafant 
protagonisme els sindicats i el movi-
ment obrer en general.
   En aquest tipus de circumstàncies, 
els ulls de la població, del govern, 
dels partits polítics en general (es-
pecialment des de l’esquerra) es 
posen sobre les actuacions dels 
principals sindicats de masses al 
nostre país, CC.OO. i UGT. És 
sobradament comprensible que 
l’agenda política queda sotmesa en 
part a la reacció d’aquestes organit-
zacions envers al context social.
   Els i les comunistes entenem 
que en època de crisi és el mo-
ment més propici per denunciar els 
efectes sagnants del capitalisme 
internacional i per reorganitzar el 
moviment obrer. Com a marxistes, 
entenem que aquest sistema criminal 
pot ser superat des d’una mobilitza-
ció de masses. Des d’aquesta òptica, 
el paper de la nostra organització 
d’avantguarda és la d’organitzar i 
enfortir la societat civil des dels seus 
propis instruments (associacions de 
veïns i veïnes, plataformes, movi-
ments socials, sindicats...). En mul-
titud d’ocasions aquest línia estratè-
gica és causa de controvèrsia quan 

algunes d’aquestes organitzacions 
en les que participem porta un dis-
curs que xoca de front amb el nostre. 
La diferència amb organitzacions 
d’altre naturalesa és la nostra volun-
tat de treballar amb altres sensibili-
tats de forma democràtica i si cal, 
des de la minoria. Però treballant de 
forma incansable per fer hegemònic 
un discurs anticapitalista i socialis-

ta.
   En el cas dels sindicats aquesta 
controvèrsia és més flagrant, degut a 
que aquestes organitzacions juguen 
amb una gran responsabilitat sobre 
els llocs de treball i la política pro-
ductiva, que poden variar ambdós 
factors per les seves actuacions. I 
no em de negar-ho, UGT i CC.OO. 
(encara que aquest últim ha fet un 
suau gir a l’esquerra amb l’elecció 
de Toxo com a secretari general) 

són en gran part responsables de la 
desmobilització de la classe obrera 
degut a la seva política possibilista 
i la seva pèrdua de combativitat des 
dels anys 70. Però aquest fet no ha 
de fer sinó que redoblar els nostres 
esforços per recuperar el discurs de 
classe a CC.OO. i transformar el sin-
dicat en una eina potent de la classe 
treballadora per a defensar els seus 

interessos.
     Lenin deia al seu lli-
bre “l’enfermetat infantil de 
l’esquerranisme al comunisme” 
que els comunistes tenim que tre-
ballar als sindicats reaccionaris si 
aquestos son els grans sindicats 
de masses, i fer el contrari contri-
buiria a abandonar la seva afiliació 
obrera en mans dels seus dirigents 
col·laboracionistes de classe. Així, 
d’entrada, la creació de centrals sin-
dicals “pures” per part dels comu-
nistes seria un greu error que allun-
yaria el nostre discurs de la classe 

obrera organitzada, que és la que es 
troba als sindicats. I no oblidem que, 
amb 1.200.000 afiliats i 120.000 de-
legats sindicals, Comissions Obreres 
és el principal sindicat de l’estat es-
panyol, i la seva tradició històrica és 
la de la lluita de molts i moltes mili-
tants comunistes i de l’esquerra an-
ticapitalista contra la dictadura i per 
un món més just. Hem de recuperar 
aquesta tradició i fer valer-la de nou 
a CC.OO.

Els i les comunistes i el treball sindical


