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Editorial
Retallades? 

Organitzem la resposta!
 Els darrers mesos han 
estat molt intensos política-
ment i la nostra organització 
s’ha dedicat de valent a diver-
ses activitats. A l’abril, com ja 
és habitual, Joves Comunistes 
i el PSUC-Viu varem ser pre-
sents a la “Feria d’Abril”; 
no només oferint festa 
als visitants, sino tam-
bé amb la realització 
d’actes polítics a la nos-
tra caseta. D’altra ban-
da, al Barcelonès Nord, 
participavem al Dia In-
ternacional del Llibre, 
amb la nostra parada a 
la Plaça de la Vila de Grame-
net del Besòs, on es van posar 
a l’abast de tothom quaderns 
i llibres marxistes i de reivin-
dicacions socials diversos. A 

més d’això, varem clausurar 
amb un acte el primer curs de 
la nostra campanya reivindi-
cant la jornada laboral setma-
nal de 35h sense reducció sa-
larial. L’acte, realitzat al barri 
de La Salut, va esdevenir una 

xerrada de Mohamed Alí, se-
cretari de Moviment Obrer de 
JC i Mariano Aragón, respon-
sable de l’Associació Catalana 
d’Investigacions Marxistes. 

Posteriorment va haver un in-
teressant debat entre els po-
nents i els assistents. Aquest 
acte va servir per reivindicar, 
també, la participació activa 
en el Dia Internacional dels 
Treballadors i Treballadores, 

que se celebra l’1 de 
maig, just el dia se-
güent a l’acte.
 Cal destacar la 
crítica situació social 
a la que hem arribat 
darrerament, doncs la 
resposta del Govern a 
la crisi capitalista ha 
consistit en retallar de 

forma desmesurada la inversió 
dedicada a polítiques socials, 
de manera que novament és 
la clase treballadora qui paga 
els plats trencats.

El cas Pretòria i l’alcalde de Sant Adrià

	 Per	fi	s’ha	aixecat	el	sumari	
del cas ‘Pretoria’ i en ell s’ha desta-
pat tota la trama de corrupció que 
ja s’extén pels municipis de Santa 
Coloma de Gramenet, Badalona i 
d’altres de la província de Barcelo-
na; amb la inclusió d’un nou munici-
pi: Sant Adrià de Besòs.
 La trama de corrupció tenia 
un líder clar i aquest era Luis García 
Sáez, més conegut com ‘Luigi’; el 
qual,	aprofitant	els	seus	anys	com	a	
diputat per part del PSC al Parlament 
de Catalunya, va contactar amb alts 
ex càrrecs de CiU per a començar 
la trama de corrupció que arribaria 
a tenir el seu punt àlgid a la nostra 
comarca, el Barcelonès Nord.
 I ara, amb l’aixecament del 
sumari, s’han conegut noves dades 

de la trama: Sembla ser, i segons 
les gravacions policials, que l’alcalde 
de Sant Adrià de Besòs, Jesús M. 
Canga (PSC) hauria tingut relació 
amb la trama de corrupció del cas 
‘Pretoria’. Segons les informacions 
policials, d’una idea sorgida de l’ex 
alcalde de Santa Coloma de Gra-
menet, Bartomeu Muñoz (PSC), 
s’hauria proposat a Jesús M. Canga 
la ubicació d’un tanatori municipal a 
Sant Adrià de Besòs i, l’adjudicació 
de l’obra i el seu posterior disseny, 
aniria	 a	 càrrec	 d’un	 arquitecte	 fill	
d’un dels implicats a la trama de 
corrupció. A canvi, Jesús M. Canga 
adjudicaria l’obra en un concurs to-
talment il·legal, demanant, a més, 
un lloc de treball per a la seva dona 
al nou recinte públic. Aquest fet va 

ser denunciat per la resta de cons-
tructores que optaven al concurs de 
l’emplaçament municipal i que va 
acabar amb les gravacions policials i 
el descobriment d’un nou ‘pelotazo’ 
municipal.
 Des de Joves Comunistes 
volem mostrar el nostre total rebuig 
a qualsevol activitat il·lícita efectua-
da pels equips de govern municipals 
amb	 la	única	fi	d’omplir	 les	butxa-
ques dels polítics corruptes i deixar 
les arques municipals sense gairabé 
diners, just en temps de crisi en el 
qual se’ns demana més austeritat 
que mai; a més del nostre compro-
mís de lluitar per uns ajuntaments 
nets, democràtics i totalment trans-
parents,	amb	la	finalitat	d’afavorir	la	
participació ciutadana. 



Acerca de los recortes del gobierno

 El gobierno español ha 
decretado, con sólo un voto 
de diferencia en el Congreso, 
unas medidas políticas y eco-
nómicas para intentar salir de 
la crisis que nos acecha. Éstas 
medidas son un ataque frontal 
a los derechos sociales logra-
dos después de tantas y tan-
tas luchas en el pasado, y por 
ello es necesario, de nuevo, 
que la clase trabajadora sal-
ga a la calle y se movilice con 
un claro objetivo: Decir 
claramente al gobierno 
de ZP que sus medidas 
son antisociales y van 
en contra de la clase 
trabajadora; la misma 
clase trabajadora que 
tanto luchó por adquirir 
ésos logros sociales.
 Estas ‘famosas’ 
medidas se traducen en 
el recorte del 5% del 
salario al funcionariado 
público, el retraso de la 
edad de jubilación de 
los 65 a los 67 años, la 
congelación de las pen-
siones, la subida del 
IVA, abaratar el des-
pido,... Estas medidas 
van, claramente, en 
contra de los intereses 
de la clase trabajadora; y es 
por eso que ahora debemos 
dar un golpe encima de la 
mesa y salir a la calle: dando, 
por ejemplo, el pleno apoyo a 
los sindicatos para la Huelga 
General del 29 de septiem-
bre que se acaba de convocar. 
Son las armas de las cuales 
disponemos el proletariado: 
salir a la calle, gritar, mostrar 
nuestra desconformidad con 
estas medidas más cercanas a 
la clase dominante actual que 
a la clase trabajadora. Estos 
recortes, además, se produ-
cen después de que éste pro-

pio gobierno haya dotado de 
grandes cantidades de dinero 
a banqueros y grandes em-
presarios	 con	 ‘ciertas	 dificul-
tades económicas’; justo en el 
preciso instante en el que, és-
tos mismos hayan presentado 
beneficios	en	su	rentabilidad.	
Es en este contexto, y cuando 
las votaciones en el Parlament 
de Catalunya sobre el apoyo o 
no de los partidos políticos a 
las medidas presentadas por 

el Govern de la Generalitat, 
cuando el PSUC-Viu publicó 
un comunicado en el cual se 
desmarcaba claramente del 
voto efectuado por la coali-
ción ICV-EUiA, de la cual es 
partícipe, oponiéndose a di-
cha votación favorable al plan 
de austeridad por parte del 
gobierno de Montilla.  
 Y es en este contexto 
también, cuando nuestro re-
ferente estatal, el Partido Co-
munista de España, presenta 
sus propuestas para intentar 
salir de la crisis: unas pro-
puestas para salir de la crisis 

hacia la izquierda, evitando 
los recortes sociales a la cla-
se trabajadora y quitando a 
quién más tiene, las grandes 
fortunas de éste país. Entre 
otras medidas, el PCE propo-
ne	luchar	contra	el	fraude	fis-
cal (muy elevado en España), 
ofreciendo una salida a la cri-
sis con una profunda Reforma 
Fiscal, controlar los grandes 
beneficios	 de	 los	 bancos,	 la	
creación de empleo,... Medi-

das y propuestas que 
favorecen al interés ge-
neral de la población y 
que no suponen ningún 
recorte social. Es ahora, 
en estos tiempos difíci-
les, cuando debe pros-
perar el debate sobre un 
despilfarro económico 
como lo es el manteni-
miento de la Monarquía 
(ya impulsado desde ini-
cios de año por el PCE).
 Ahora más que nunca 
debemos plantar cara 
a la Europa del capi-
tal, a las directrices que 
marcan los organismos 
económicos mundiales: 
como el FMI, que supe-
dita la democracia a la 
economía. 

 Por eso, desde Joves 
Comunistes queremos lanzar 
un grito de apoyo a los sin-
dicatos para la próxima Huel-
ga General; lanzar un grito 
de apoyo a todas las movili-
zaciones que surjan en contra 
de estos recortes; y lanzar un 
grito de apoyo y de ánimo a 
todos los trabajadores y tra-
bajadoras para que salgan a la 
calle para defender sus dere-
chos, los derechos de todos.

¡PROLETARIOS DEL MUN-
DO, UNÍOS!  



L’atac d’Israel al 
“Freedom flotilla”

Contra el paro, el racismo 
y por un salario digno

 Recientemente el Parti-
do Popular de Badalona, con 
su líder Xavier García Albiol 
a la cabeza, ha publicado un 
folleto en el cual relaciona la 
delincuencia que hay en las 
calles de Badalona con la lle-
gada masiva de inmigrantes. 
Esto es un hecho totalmente 
falso y racista, lo cual nos hace 
recordar viejos tiempos ancla-
dos en el pasado y olvidados 
ya. Por eso, desde Joves Co-
munistes nos oponemos total 
y	firmemente	a	esa	publicidad	
engañosa y manipulada, para 
decir NO al racismo y a la xe-
nofobia. 
 Es en estos tiempos de 
crisis es cuando los comenta-
rios y acciones racistas se ge-
neralizan, y es, precisamente 
en estos tiempos, cuando la 
clase trabajadora tiene que 
estar más unida que nunca: 

unida para decir NO al enri-
quecimiento de las clases do-
minantes, NO a los recortes 
sociales y NO al racismo. Por 
eso denunciamos abiertamen-
te acciones como la lanzada 

por el Partido Popular, que 
además, se vio respaldado por 
sus máximos dirigentes en Ca-
taluña el día que se produjo el 
reparto	del	panfleto	racista.
 Fue además en este 

contexto, cuando el pasado 
29 de abril se produjo una 
manifestación que recorrió las 
calles	de	 los	barrios	de	Llefià	
y la Salut organizada por dife-
rentes asociaciones de para-
dos y de vecinos. El lema de la 
misma era claro: “CONTRA EL 
PARO, POR UN TRABAJO DIG-
NO”. En dicha manifestación 
hubieron intentos, por parte 
del Partido Popular, de intentar 
manipular el trabajo de dichas 
asociaciones y añadir lemas 
en contra de la inmigración y 
culpándola abiertamente de la 
situación de crisis en la cual 
estamos inmersos. Finalmen-
te esos lemas no aparecieron 
y la demanda continuó siendo 
la misma: contra el paro y a 
favor de los derechos socia-
les. 

 El passat 31 de Maig, l’exèrcit Israelià 
va atacar, sense cap mirament ni motiu, el 
vaixell	 “Freedom	 flotilla”;	 un	 vaixell	 tripulat	
per civils que portava ajuts humanitàries amb 
la intenció de pal·liar el bloqueig que pateix 
Gaza per part de l’Estat d’Israel provocant 
així la mort de 9 persones, ferits de diferent 
importància i l’empressonament de part de la 
tripulació. Aquest fet tan greu augmenta en-
cara més la tensió a la zona, ja que aquest 
vaixell es trobava en aigües internacionals; 
produïnt això, una violació dels acords inter-
nacionals. Per això des de Joves Comunistes 
creiem que Israel ha d’alliberar els empresso-
nats, fer arribar l’ajut humanitari i, sobretot, 
aixecar el bloqueig que pateix el poble Pales-
tí.

 El Govern Espanyol ha decretat la pitjor 
retallada de la inversió en polítiques socials en 
el temps que portem de democràcia, reduïnt el 
salari en un 5% dels treballadors públics entre 
d’altres mesures, fet que va provocar que els sin-
dicats UGT i CCOO convoquessin una vaga del 
funcionariat pel 8 de Juny en contra d’aquestes 
retallades, que va tenir un seguiment d’entre un 
70-80%,
 D’altra banda, els mateixos sindicats han 
convocat Vaga General en el mateix context que 
l’anterior: en contra de les retallades socials. La 
Vaga es realitzarà el pròxim 29 de Setembre des 
de Joves Comunistes animem a la gent a parti-
cipar-hi, a dir NO a aquestes retallades socials, 
exigint que la crisi la pagui qui l’ha creada i no la 
classe treballadora, donant ple suport als sindi-
cats per l’esmentada Vaga.

Vaga del sector públic 
i vaga general



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)

 A les notícies, als 
diaris i a diferents mit-
jans de premsa hem po-
gut veure com el poble 
treballador de Grècia pa-
tia una agressió social per 
part del govern socialde-
mòcrata de Papandreu. 
Aquesta agressió consis-
tia en retallar la 
despesa social, a 
les escoles, hospi-
tals i les pensions, 
d’una forma exa-
gerada, donant lli-
bertat a l’empresari 
per acomiadar els 
seus treballadors i 
retallant els salaris. 
És evident que això 
suposa un robatori 
legal als drets de les clas-
ses populars, donat que 
desmantella l’assistència 
social pròpia de l’Estat del 
Benestar, trencant amb 
aquest, i dóna molt més 
poder als empresaris. Un 
robatori, això sí, que de 
no donar una resposta 
com cal no tindrà cap càs-
tig vers els seus autors.

 El poble grec, però, 
ja ha començat a donar 
resposta: porten sis va-
gues generals, han atu-
rat el sector públic unes 
quantes vegades també 
(incloent-hi transport te-
rrestre i aeri), i han sor-
tit al carrer en multitu-

dinàries manifestacions a 
les ciutats hel·lèniques. En 
aquest cas, el sindicalis-
me i l’esquerra real repre-
sentats pel PAME (Front 
Militant de Tots els Tre-
balladors) i el KKE (Partit 
Comunista de Grècia) ha 
donat una resposta com 
cal. Ha dit les coses pel 
seu nom i s’erigeixen com 
a representants d’una ve-

ritable alternativa a l’estat 
de les coses actual, assen-
yala els culpables, encara 
que es digui d’”esquerres” 
i “socialista”, i crida als 
treballadors i a les treba-
lladors per que donin la 
resposta addient. .

 Sense pors ni mit-
ges tintes han donat 
exemple. Ara només 
cal que, a la resta de 
països on s’apliquen 
mesures similars, es-
tiguem a la mateixa 
alçada. De nosaltres 
depén que continuïn 
retallant els nostres 
drets o que es con-
tinguin, que guanyin 

ells o guanyem nosaltres. 
Cal, en aquesta situació 
en la que ens trobem, que 
seguim l’exemple grec 
sortint al carrer, mobilit-
zant-nos i plantant cara 
a aquells que ens volen 
robar els drets que hem 
aconseguint amb segles 
de	 lluita.	 En	 definitiva,	
plantant cara als lladres 
capitalistes.

Seguim l’exemple grec!
Plantem cara als lladres capitalistes!


