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Editorial

Marcelino Camacho, present!

 És totalment necessari 
obrir aquestes línies expressant 
el nostre condol  per la mort del 
camarada Marcelino Camacho. 
Fundador i dirigent de Comis-
sions Obreres, militant del Par-
tit Comunista d’Espanya des del 
1935, fervent lluitador antifran-
quista, fou un home exemplar 
que va dedicar la seva vida a la 
millora de les condicions de la 
classe treballadora i la defensa 
dels seus drets. Durament re-
presaliat pel règim franquista, 
en Marcelino fou empresonat en 
diverses ocasions, passant fins a 
14 anys a la presó.  Per a la jo-
ventut, en Marcelino ha de servir 
d’exemple i donar-nos empenta 
per a retre-li el millor dels ho-
menatges: continuar amb la 
seva lluita.
 Cal, doncs, ara més que 

mai, que dediquem el major 
dels esforços a aturar la nova 
ofensiva del capitalisme contra 
la classe treballadora. La Vaga 
General del 29-S va ser tot un 
èxit, ja que malgrat la situació 
de descrèdit que pateixen els 

sindicats, l’esquerra anticapita-
lista va ser capaç de fer un pas 
endavant i unir forces per coor-
dinar l’aturada i mobilització que 
es va donar. Ara és essencial que 
això no s’aturi aquí, ens trobem 
en un punt clau de batalla contra 

la retallada de drets socials i cal 
encetar un període de mobilitza-
cions per tal de frenar les agres-
sions del capitalisme.  En aquest 
context de retallades socials, 
s’aproxima la visita del Papa  Be-
net XVI a Barcelona, finançada 
amb diner públic i recolzada per 
l’Administració pública. Aquest 
fet és intolerable, doncs se su-
posa que som en un estat acon-
fessional i la religió ha de quedar 
relegada a l’àmbit privat. Des de 
Joves Comunistes, fem una crida 
per assistir a la concentració en 
defensa de la laïcitat el proper 
dijous 4 de novembre a les 19h 
a Plaça Sant Jaume.  
 Al Barcelonès nord, con-
tinuem amb la nostra tasca 
d’organitzar la joventut per com-
batre el capitalisme i fer possible 
una societat més justa.

Badalona i la xenofòbia del PP

 Recentment, Badalona 
està sent noticia per les accions 
xenòfobes que el Partit Popular 
de la ciutat està realitzant vers la 
població immigrant. Ja coneixíem 
com van ser les darreres accions: 
campanyes en contra de la reli-
gió musulmana amb un transfons 
xenòfob, repartir fulletons on es 
relacionava delinqüència amb 
l’arribada d’immigrants, espe-
cialment romanesos, a la ciutat, 
etc. La darrera té relació amb 
aquests últims, on aprofitant els 
desallotjaments efectuats pels 
governs xenòfobs italià i fran-
cès; el Partit Popular amb la seva 
plana major a Catalunya (Alicia 
Sánchez Camacho, recordem 
que es presenta com a cap de 

llista a les eleccions al Parlament 
de Catalunya) i el representant 
local del partit (Xavier Garcia Al-
biol, recordem que es presenta 
a l’alcaldia de la ciutat de Ba-
dalona) van donar un passeig 
pels carrers de Llefià i La Salut 
acompanyats d’una eurodiputa-
da del partit de Sarkozy. Durant 
aquest “passeig”, anaven parlant 
amb la població d’aquests barris 
(població que, cal recordar, és en 
la seva totalitat de classe treba-
lladora) i repartint fulletons on 
relacionaven, de nou i de forma 
totalment demagògica i mani-
puladora, inseguretat ciutadana 
amb l’arribada d’immigrants a la 
ciutat de Badalona. 
 Queda ben clar, doncs, 

quin és el paper del PP: vol seguir 
el model de França i vol repatriar 
als immigrants (especialment als 
romanesos) cap els seus països 
d’origen. Cal recordar que Ro-
mania és estat membre de la 
Unió Europea i que, per tant, la 
seva ciutadania pot moure’s lliu-
rement per Europa ja que els in-
dividus tenen la condició de ciu-
tadà europeu, igual que ho pot 
fer un francès o un alemany. Des 
de Joves Comunistes rebutgem 
qualsevol acció antidemocràtica, 
xenòfoba i racista. És totalment 
inadmissible que un dels dos 
grans partits de l’Estat pugui fer 
un discurs tan racista i que quedi 
impune davant la llei.  



Vaga general: Tot un èxit!

 El darrer 29 de Set-
embre, els dos grans sin-
dicats espanyols, CCOO 
i UGT van convocar una 
Vaga General en contra de 
la reforma laboral efectua-
da pel Govern de Zapatero. 
En aquesta reforma laboral 
s’està atacant directament 
a les conquestes aconsegui-
des durant anys  i anys per 
tota la classe treballadora i 
que, després de molts es-
forços, ara s’està perdent.  
 La Vaga va 
ser tot un èxit: 
després de veure 
la campanya de 
descrèdit que han 
sofert els sindi-
cats per diversos 
fronts, tant de la 
dreta per part del 
PP, com del Govern 
del PSOE o com de 
la patronal; el se-
guiment de la ma-
teixa va ser mas-
siu a Catalunya, 
on més del 80% de 
treballadors i treballadores 
van fer vaga. Per tant, po-
dem dir que la classe tre-
balladora ha dit “prou”, s’ha 
aixecat i pensa defensar el 
que és seu, tot lluitant con-
tra les mesures aprovades 
pel Govern central per sor-
tir de la crisi i contra els 
grans capitals, els únics que 
continuen enriquint-se tot i 
haver més de 4 milions de 
treballadors i treballadores 
a l’atur, en el cas espanyol. 
Una crisi que, val a dir, no 
ha estat creada ni genera-
da per la classe treballado-
ra, sinó pels grans capita-

listes; i en canvi, qui l’està 
pagant és la mateixa classe 
treballadora que veu com 
se li retallen els serveis pú-
blics bàsics com la sanitat 
o l’educació per poder pa-
gar els efectes d’aquesta 
crisi. Tot això es degut al 
sistema capitalista en el 
qual ens trobem, on els 
governs dels països (com 
és el cas de l’espanyol) no 
tenen prou força com per 
dir “no” a l’FMI o al Banc 

Central Europeu que són 
els qui decideixen com 
han de ser les polítiques 
econòmiques d’un o altre 
país per així poder rebre 
finançament internacional.  
La història del moviment 
obrer sempre ha estat vin-
culada a la recerca de les 
millores laborals i socials 
de la mateixa, històrica-
ment ha tingut una eina 
indispensable per aconse-
guir-ho: fent vaga. És per 
aquest motiu que els sin-
dicats van convocar vaga 
general el passat 29 de 
Setembre, per aconseguir 

frenar la reforma labo-
ral que atempta contra les 
condicions laborals i socials 
de la classe treballadora.  
 Des de Joves Comu-
nistes del Barcelonès Nord 
vam estar molt presents 
durant tota la jornada de 
reivindicació donant su-
port als sindicats: fent pi-
quets informatius des de 
primera hora del matí, on 
erem a Santa Coloma de 
Gramenet, com a la poste-

rior manifestació a la 
mateixa ciutat i, com 
no, a la gran manifes-
tació a Barcelona que 
va aplegar a més de 
400.000 persones pels 
carrers de la ciutat 
demanant el retrocés 
de les pretensions del 
govern de Zapatero.  
 A Joves Comu-
nistes defensem 
l’emancipació de la 
classe treballadora i 
és per això que do-

nem tot el nostre su-
port als sindicats per a fu-
tures mobilitzacions que 
ja s’estan planificant, do-
nat que sembla que el go-
vern espanyol no vol re-
trocedir en la seva posició.  
 Ara més que mai, i 
després de la trista mort 
de Marcelino Camacho, un 
home honest i compromès 
amb la lluita de la classe 
treballadora, és el moment 
de demostrar la força de 
la classe treballadora i no 
donar el nostre braç a tòr-
cer front les retallades so-
cials que tant han costat 
d’aconseguir. 

Manifestació a Gramenet de Besòs



Intento de golpe 
en Ecuador

Censura i repressió a Santa Coloma

 Les ordenances mu-
nicipals a Santa Coloma 
de Gramenet cada cop són 
més restrictives amb les 
entitats municipals que fan 
vida al carrer: això a Joves 
Comunistes ho hem viscut 
a la nostra pell. 
 L’Ajuntament, seguint 
les normatives de civisme 
i convivència, ha decidit 
treure gran part dels es-
pais reservats per a que les 
entitats facin ús dels ma-
teixos, tot aplicant càstigs 
exagerats per aquells qui 
no respectin aquestes or-
denances. Això esdevé en 
problema quan, a part de 
no tenir gairebé llocs per a 
que les entitats municipals 
expressin les seves idees, 
les entitats publicitàries co-
pen tots els llocs permesos 
per a publicitar-se, setmana 
rere setmana, sense deixar 
lloc a les entitats munici-

pals. 
 Recentment, al ple de 
l’Ajuntament, es va aprovar 

la sanció a aquestes entitats 
publicitàries però la seva ac-
tivitat no ha cessat. És bas-
tant injust que les entitats 
municipals no puguem dir 

la nostra a la ciutat de San-
ta Coloma de Gramenet. És 
constant veure a les enti-
tats publicitàries enganxant 
els seus cartells anunciant 
una discoteca o el llança-
ment d’un nou grup musical 
a sobre d’uns cartells d’una 
entitat municipal anunciant 
una manifestació, un acte 
o simplement informant de 
les seves activitats a la ciu-
tat.
 És per tant que, des 
d’aquestes línies volíem de-
nunciar la persecució a la 
qual estem sotmesos tot 
preguntant-nos una cosa: 
realment és això democrà-
cia i llibertat d’expressió?   

 El pasado 30 de Septiembre  los policías 
del Regimiento de Quito y otras unidades policia-
les cercanas se sublevaron en contra de la apro-
bación de la Ley de Servidores Públicos que un día 
antes se había aprobado en la Asamblea Nacional. 
 Lo que aparentemente era una manifes-
tación reivindicativa acabó con el ingreso del Pre-
sidente progresista Correa en el hospital. El Pre-
sidente fue agredido con bombas lacrimógenas y 
luego secuestrado por las fuerzas del Estado. Los 
policías tomaron la Asamblea Nacional y agredieron 
a varios asambleístas acabando con la vida de 5 de 
éstos. Todo apunta a que sea el expresidente Lu-
cio Gutiérrez y sus coidearios del Partido Sociedad 
Patriótica los que anden detrás de este intento de 
golpe de estado. Desde Joves Comunistes conde-
namos enérgicamente el intento de golpe de estado 
al legítimo gobierno de Ecuador y exigimos que se 
respeten las decisiones del pueblo soberano.

 El pasado26 de Septiembre se celebraron Eleccio-
nes Legislativas en Venezuela para renovar los escaños de la 
Asamblea Nacional. La participación fue de un 66’45% (pese 
a que la oposición había promovido el boicot). La coalición 
gobernante del presidente Chávez (PSUV-PCV) obtuvo 98 de 
165 escaños, mientras que la oposición agrupada bajo la coa-
lición “Mesa de la Unidad” obtuvo el  65. La reacción interna-
cional coincide en valorar la legitimidad  democrática de estas 
elecciones y la necesidad de profundizar en el diálogo político 
con la oposición. La oposición antichavista valoró los resulta-
dos como un “triunfo”, aunque lo cierto es que el presiden-
te Chávez y su gobierno continuan disponiendo de suficiente 
apoyo para seguir desarrollando la Revolución Bolivariana. 
Parece que se han acabado los tiempos en los que América 
Latina era el “patio trastero” de EEUU, la oleada de Gobiernos 
progresistas se va extendiendo por la región. Joves Comunis-
tes reiteramos nuestro apoyo al proceso revolucionario vene-
zolano y a toda la lucha extendida por América Latina. 

La revolución
sigue adelante



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)

 Desinformación es el 
libro que ha publicado el pe-
riodista Pascual Serrano en 
el cual nos muestra cómo los 
grandes medios de comunica-
ción nos cuentan ‘una verdad’ 
que en absoluto se corres-
ponde con lo que de verdad 
está sucediendo, hablando 
a favor y en contra de se-
gún qué gobiernos o ven-
diendo las noticias más por 
intereses económicos que 
los reales del periodismo. 
 El libro, dividido en 
seis grandes bloques, nos 
muestra lo publicado en los 
diferentes medios durante 
los grandes acontecimien-
tos de los últimos 5-6 años; 
divididos por continentes y, 
estos a su vez, en países: 
por ejemplo, los grandes 
bloques temáticos se divi-
den Europa, América Lati-
na, Asia… que, a su vez, se 
dividen en países y lo que 
ha sucedido en ellos: eleccio-
nes, guerras, etc.
 Pascual Serrano nos 
desmenuza, mediante ejem-
plos y enlaces en la web don-
de nosotros y nosotras podre-
mos comprobar la veracidad 
de lo dicho por el periodista, 
las noticias publicadas por 
los grandes imperios de la in-
formación: Grupo PRISA, El 
Mundo, BBC, The Washing-

ton Post, etc. Todo ello de-
mostrando cómo esos medios 
manipulan, falsean e incluso 
ignoran lo que realmente ha 
sucedido y sólo muestran sus 
intereses: esto se puede ver, 
de una forma muy clara, en 
la concesión o no de licencias 

televisivas en Venezuela. Ve-
nezuela, un país en el cual el 
Presidente elegido democráti-
camente por el pueblo, Hugo 
Chávez y su equipo de go-
bierno han comenzado a ha-
cer unas políticas claramente 
antiimperialistas, socialistas y 
dirigidas al pueblo. Pues bien, 
como esto ha chocado con 
los intereses económicos de 
los grandes media de infor-

mación, el Presidente ha sido 
ridiculizado y manipulado por 
éstos. Esto queda bien de-
mostrado cuando, mediante 
una iniciativa popular para la 
recogida de firmas en contra 
de una política iniciada por 
el Presidente, la cadena CNN 

publicó en su web una 
fotografía en la cual se 
aprecia a ciudadanos ve-
nezolanos haciendo cola. 
El título de la fotografía 
señala: “Miles de venezo-
lanos hacen cola para fir-
mar en contra del Presi-
dente Chávez”. En el libro 
Desinformación esto que-
da deslegitimado ya que, 
tomando la fotografía sin 
retoques y sin manipula-
ción, se puede apreciar 
que la muchedumbre está 
esperando a un reparto 
humanitario del ejército y 
no, como señalaba la ca-
dena CNN en su web, es-

peraban para firmar en contra 
del Presidente y sus políticas.
 Es, por tanto, un libro 
que debe estar en la colección 
de libros de cualquier persona 
que se pregunte qué es lo que 
realmente pasa en el mundo, 
porque leer el periódico y/o 
ver las noticias en la televi-
sión, no es sinónimo de estar 
informado. 

Desinformación: 
Cómo los medios ocultan el mundo


