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Editorial

Primavera de lluita
Les passades eleccions generals
van comportar un fracàs estrepitós
per a Izquierda Unida. El pitjor dels
seus resultats en la seva història: un
sol diputat. Observant el panorama
és evident que quelcom no s’ha fet
bé. Nosaltres creiem que les antidemocràtiques dinàmiques internes i la
deriva cap a la dreta d’IU, que durant
l’anterior legislatura ha jugat el paper
de força pactista amb el PSOE, han
estat les principals causes de la davallada electoral. S’ha parlat d’altres
causes com l’accentuació del bipartidisme l’injust repartiment d’escons
que suposa l’actual llei electoral.
No obstant, creiem que sense dubte, les principals causes han estat
les abans esmentades: Una política
que no ha estat capaç de tenir com
a eix principal un model alternatiu i
anticapitalista. Ara caldrà veure què

fem. Aquest maig es celebra el XIII
congrés del nostre partit, el PSUC, i
aquest serà un debat necessari i important a tenir. Ara cal construir partit i joventut comunista, el congrés

ens donarà les forces necessàries per
fer-ho. En aquesta línia, nosaltres
hem continuat amb la nostra activitat al territori. Hem dut a terme una
contínua difusió de material, hem
expressat el nostre suport a la lluita
tenaç dels conductors d’autobusos

de TMB, finalment guanyada, hem
fet diverses encartellades i ens hem
acostat als instituts promovent el NO
a les bases de la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC). El 14 d’abril fou el
77 aniversari de la proclamació de la
II República. Nosaltres ho vàrem celebrar amb algunes accions reivindicatives. D’una banda, vàrem acordar
presentar una moció a l’ajuntament
de Badalona per demanar el canvi de
nom de l’Avinguda Alfons XIII per
“Avinguda 14 d’abril”. D’altre banda, vam fer un rebatejament simbòlic
d’aquest mateix carrer.
Des de JC animen al jovent que
vulgui transformar aquesta societat
acabant amb el capitalisme, a organitzar-se amb nosaltres per lluitar per
un món més just, pel comunisme. Per
això necessitem la força de tots i de
totes.

14 d’abril: La JC per la Tercera República
Aquest 14 d’abril es compleixen
77 anys de la proclamació de la II
República espanyola. Aquesta va
portar una sèrie de drets i llibertats per
al poble molt importants, que varen
significar un avenç en la història del
país. Amb l’excepció del gobern
de drets (1934-36), la república va
començar a millorar les condicions
de vida de la classe treballadora i va
reformar el model d’estat en un sentit
federal per satisfer les aspiracions
nacionals dels pobles.
El juliol de 1936, l’aixecament
militar del general Franco, auxiliat pels
exèrcits de l’Alemanya nazi i la itàlia
feixista, va iniciar una cruenta guerra

civil que va durar tres anys, que va
acabar amb la victòria feixista i amb la
derrota d’aquella anhel de llibertat que
es va iniciar uns anys abans. Aquesta
derrotar es va traduir en casi 40 anys
de dictadura franquista, en una brutal
repressió (afussellaments, tortures,
empresonaments, internament a camps
de concentració, marginació social,
etc) a tots aquells que van lluitar per
la llibertat o fins i tot a qui simplement
tenien algun tipus de relació familiar
o d’amistat amb ells.
Joves Comunistes del Barcelonés
Nord commemorem aquesta data
tan important de la millor forma
possible: reivindicant un procés

constituent per construir una Tercera
República, Federal i solidària.
Ho fem perque creiem que la mal
anomenada “transició” només ha
sigut una sèrie de reformes del règim
franquista encapçalades pel seu
succesor anomenat per ell mateix, el
rei Juan Carlos. I perque creiem que
la república es el model d’estat que
pot satisfer millor les necessitats de la
classe treballadora.
D’altra banda, JC hem rebatejat de
forma simbòlica l’avinguda Alfons
XIII de Badalona per “Avinguda del
14 d’Abril”, i presentarem una moció
a l’ajuntament perque faci oficialment
aquest canvi. Visca la República!

Ordenança de civisme a Badalona
Des de recent començada la legislatura a l’Ajuntament de Badalona, l’ombra d’una ordenança
municipal de civisme ha sobrevolat la ciutat, a imitació de la nostra veïna Barcelona. Amb la nefasta experiència de la capital, i la
seva normativa contestada des de
l’esquerra social, veïnal i política,
entitats i col•lectius de tota mena,
el nostre govern en consonància
amb la ideologia dominant i les
campanyes mediàtiques respecte
un suposat augment de la inseguretat ciutadana i l’incivisme –obviant que potser el incivisme real
es el preu de l’habitatge, els sous
que cobrem i la degradació de vida
cada cop més grans dels fills dels
treballadors- han copiat el model
de Barcelona i el de Mataró.
Fent una ullada per sobre, ens trobem que la proposta d’ordenança es
basa en multes molt elevades, que
ataquen comportaments que poden

ser previnguts mitjançant inversió
social –especialment en els barris
més degradats- o educació real e integral, i en molts casos fins i tot un
atac directe als col•lectius i grups
polítics alternatius que no tenim
grans maquinaries de propaganda
ni accés als mitjans de comunicació. Es castiga amb multes de fins

tat d’expressió, i que l’únic afany
que té és el control social i la recaptació de diners –ja que no els hi
agrada fer pagar als rics, ho fan als
treballadors, fins i tota amb mesures com aquestes- Els senyors del
govern municipal de PSC-CiUERC estan demostrant quin es el
seu “socialisme”, la seva “esquerra” i el seu “republicanisme” amb
mesures com aquestes.
Mentrestant, un important nombre d’entitats de la ciutat i persones
de la ciutat –entre les que estan JC
i el PSUC-, gens menyspreable,
s’ha organitzat entorn un manifest,
3.000 euros -mig milió de les anti- demanant la retirada de la proposta
gues pessetes- per posar pancartes, i un debat real amb la ciutadania
rentar-se a una font, pixar o escopir de com hauria d’articular-se una
al carrer “fora dels llocs previstos” normativa d’aquest tipus, que tant
(quins?)…
ens afecta a la nostra vida –i pel
En definitiva, és una ordenança govern, a les pobres butxaquesrepressiva, que no ataca l’arrel No a la ordenança de civisme!
dels problemes sinó que castiga, Més informació:
que no respecta el dret a la lliber- http://entitatsbadalona.bloc.cat/

Recuperemos el movimiento obrero
En
los
tiempos
que corren,
no es de
extrañar que
anhelemos,
quienes
seguimos luchando contra las
injusticias del capitalismo, otros
tiempos en los que el movimiento
obrero estaba mucho más arraigado
a la clase obrera. Hoy día, entre el
estado del bienestar, y las políticas
socialdemócratas más cercanas al
neoliberalismo se sigue procurando
enterrar cualquier simiente que
busque renacer ese espíritu
combativo y revolucionario que en

otros tiempos tuvo el movimiento
obrero. Casi nos resulta normal
ser mileuristas y no luchar por un
salario digno que nos equipare al
de otros países europeos, sobre
todo ahora, que ya somos de la
Comunidad Europea, una forma
bonita de disfrazar lo que no deja
de ser un monstruo imperialista
que no duda de nutrirse a cambio
de desequilibrar más la balanza
a favor de los que más tienen,
haciendo a la clase obrera más
pobre y más obrera.
Por eso, acciones como la de
los trabajadores de TMB para
conseguir, entre otros derechos,
el descanso semanal de dos días,

debe llenarnos de orgullo a todos y
pensar que todavía disponemos de
armas suficientemente fuertes como
para luchar contra las injusticias
capitalistas. Desde nuestro partido,
el PSUC y JC, creemos que ha
sido una victoria del movimiento
obrero, una demostración de
que la lucha organizada de los
trabajadores es el arma más
temida del capitalismo. Por eso,
camaradas, más que nunca, hay
que trabajar para intentar renacer
entre la sociedad la conciencia
social, la acción combativa, y la
lucha obrera.

Festa del 10è anivesari de JC
El dissabte 19 d’abril, Joves Comunistes vam celebrar al CEIP Feliu i Vegués de Badalona la festa del
Xè aniversari de la nostra organització. Vam escollir aquesta escola per doble motiu: Per una banda,
perque allà es va celebrar la festa
del 5è aniversari, i va ser tot un èxit.
D’altra banda, perque Badalona
va ser una de les agrupacions més
potents i emblemàtiques de JC a la
seva creació i per això vam creure
adient celebrar-ho allà.
Més d’un centenar de persones ens
vam reunir al gimnàs de l’escola,
entre militants, simpatitzants i amics
d’altres organitzacions. La festa va
començar allà a les 7 de la tarda,
amb una exposició molt interessant
dels cartells que ha editat la JC fins
ara, i dels números que ha publicat
de la Veu Rebel, revista de Joves
Comunistes a nivell nacional. Però

molts ja hi érem abans de les set de
la tada, organitzant els preparatius
de la festa. Penjant pancartes, muntant l’escenari, el menjar, etcétera.
Més tard, en començar la nit, en un
bon ambient de camaraderia vam començar el sopar. Després de gaudir
del pollastre amb patates, vam menjar el postre amb un emotiu recital de
poesia que va organitzar l’agrupació
del Vallés Occidental, amb una performance inclosa. Aquest recital va
comptar amb la colaboració del nostre amic Juan Luis Rubio, cantautor,
que va ambientar les poesies amb
la seva guitarra. Posteriorment, ell
mateix ens va oferir un petit repertori musical seu, molt interessant i
que recordarem.
Després d’això, van arribar les
intervencions. Primer, va intervenir el secretari general del PSUC,
Albert Escofet, animant-nos a llui-

Festes alternatives
de Badalona
Aquestos dies 9, 11, 23 i 24 de maig es celebren
les festes alternatives de Badalona. Aquest any, el programa de les festes ofereix interessants activitats, que
combina perfectament l’aspecte lúdic amb el reivindicatiu.
El divendres 9 hi ha pregó i correbars, el diumenge 11 una tertúlia-cafè sobre les lluites veïnals per un
civisme real, un sopar de festa major, un espectacle
piromusical, i per finalitzar la jornada un concert del
grup Heptamus. El divendres 23 hi haurà racó íntim,
amb teatre, dansa, i demés. Finalment, el dissabte 24,
per acabar la festa hi haurà baixada d’andròmines
al parc de montigalà, activitats infantils i jovenils, i
fruiterada, pel matí. Per la tarda un cinefòrum de la
pel·lícula “Vampiros en La Habana”, i per la nit concert variat amb 4 grups. Anima’t i viene a la festa!

tar i a construir partit, fent repàs
dels esdeveniments revolucionaris
d’arreu del món per concloure que
es un moment propici per la lluita.
Després van intervenir els antics
secretaris i secretària general que
hi va tenir la JC, recordant la seva
creació, el seu esperit combatiu, i
animant-nos a cotinuar amb aquest
llegat. Per acabar, el nostre actual
secretari general va tancar les intervencions fent una crida a construir
organització i crèixer.
Després de les intervencions, hi va
haber música i begudes fins acabar
la festa sobre les 3 de la matinada.
Valorem l’esforç de la militància,
i la col·laboració del PSUC de Badalona en fer realitat aquesta gran
festa. Ens veiem en la seguent!

Els autobuseros
guanyen la vaga!
Després de mesos de lluita, de vagues i manifestacions, els conductors d’autobus de TMB han guanyat finalment la vaga.
La companyia i el comitè de descansos, que va
ésser el motor de la mobilització, van arribar la matinada del 15 d’abril a un principi d’acord en el que
a canvi de desconvocar la vaga indefinida, s’obriria
un procés de negociació del nou conveni, sobre la
base dels dos dies de descans setmanal i amb una
reducció de la jornada de 25 minuts sense disminució de salari.
Aquesta victòria suposa un pas endavant i un exemple per les aspiracions de la classe treballadora, que
ha demostrat un cop més que la lluita i la mobilització és l’unica forma de fer front al capital.

Entrevista a Ràdio Ciutat de Badalona
Amb motiu del desè aniversari de Joves Comunistes, celebrat el 19 d’Abril a l’escola Feliu i Vegués de Badalona, Ràdio Ciutat de Badalona es va posar en contacte amb la nostra agrupació per fer-nos una entrevista
en directe al programa “5 minuts més”. Fem un resum de les parts més interessants d’aquesta entrevista.

RCB: És cert que hi ha poques organitzacions jovenils polítiques, que
no hi han arraigat massa, per tant
sorprèn que una entitat com vosaltres, doncs, porteu 10 anys.
JC: A Badalona últimament les organitzacions jovenils polítiques no arraiguen molt, per la raó que sigui, però
nosaltres, la JC, el treball local l’hem
anat tractant des de la nostra fundació
fins avui.
RCB: Com recordeu aquests 10
anys? heu estat vosaltres els 10
anys?
JC: No, d’ençà que es va fundar la organització, s’ha produit una renovació
de la militància al llarg d’aquestos 10
anys. La majoria de la gent, sinò tota
de la que va fundar la JC va passar al
partit, el PSUC, al complir els 30 anys.
La militància actual de JC es gent que
ha entrat en el últims anys. Hi ha gent
més nova, gent que porta 5 o 6 anys,
però la gent que va viure la fundació
ara mateix està al partit.
RCB: A la vostra pàgina web, al
“qui som”, es pot veure que parleu
de leninisme. Aquests valors encara
estàn en vigor o haurien de modernitzar-se?
JC: Nosaltres busquem la renovació
sense perdre els nostres ideals, és a
dir, el marxisme, el leninisme, buscant
la seva aplicació actual. Ens sentim
hereus de la nostra història, encara
que fem autocrítica d’alguns moments

d’aquesta. Defensem la nostra tradició, els nostres ideals, i per això busquem la seva aplicació a l’actualitat,
amb la concreció d’un programa, en la
óptica del socialisme i amb l’horitzó
del comunisme.
RCB: i sobretot que esteu al costat
dels treballadors i dels estudiants.
Cada cop ho tenen més difícil, per
això aquí hi teniu molta feina a fer.
Pel tema de la feina, l’habitatge, els
mileuristes... Així que encara que alguns diguin que no, segueix haventhi una classe treballadora, i els joves
encara més, que pateixen molt per
arribar a final de mes.
JC: Totalment, i entre els estudiants
això s’aprecia fàcilment. Existeix la
imatge de que els universitaris tenen
la vida resolta, i per a res, hi ha molta
gent de capes humils estudiant a les
universitats, i tenen conciència del
que costa tirar endavant i de que això
els afecta per ser de classe treballadora, de la dificultat que n’hi ha inclús
quan acabes els estudis. Es nota qui
té més portes obertes i qui té més tancades en funció d’allò que tens al teu
abast i d’on vens.
RCB: Creieu que els diferents partits polítics han tingut en compte les
reivindicacions dels joves? Creieu
que els joves son escoltats pels polítics?
JC: Els grans partits polítics actuals
no tenen en compte els interessos de

la joventut de classe treballadora. Els
mileuristes, els contractes escombraria, els problemes dels estudiants,
son exemples de que no defensen els
nostres interessos. La precarietat es un
mal extés a la societat i és una necessitat inmediata prendre mesures per
paliar la situació, però als grans partits no els interessa. La gent jove i les
persones majors són els sectors més
vulnerables. A les campanyes fan molta menció de les necessitats, durant les
mobilitzacions per l’habitatge tots tenien alguna cosa a dir, però apart de
donar missatges de crida, no fan rés
més.
RCB: Avui, 14 d’abril, celebreu
l’aniversari de la República demanant el canvi de nom d’un carrer.
JC: Sí, en el cas de la nostra agrupació. A nivell nacional farem més activitats. A Badalona, presentarem una
moció perquè no ens sembla adient
que encara es digui “Alfons XIII” un
carrer, tenint en compte les inspiracions antidemocràtiques d’aquest rei, i
en general de lo que hi va haver abans
de la República.
RCB: On es situeu d’ins d’ICVEUiA?
JC: La JC ha basat el seu treball més
al carrer i en activitats pròpies. Encara
que les relacions son bones amb ICV,
nosaltres no compartim la mateixa línia política.

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

