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Editorial

Temps de crisi
El darrer cap de setmana de novembre del 2008, Joves Comunistes celebràvem a les Cotxeres de Sants el nostre IV Congrés. Varem sortir d’aquest
encara més cohesionats i madurs com
a joventut política, amb noves forces i
il•lusió per enfrontar els propers anys.
Hem tingut avenços destacables com
el de definir-nos marxistes-leninistes.
Valorem molt positivament el fet que,
després de mesos d’un intens debat, el
plenari del Congrés decidís per unanimitat que hem de ser una joventut
marxista-leninista. També varem debatre qüestions essencials, com el
nostre paper al moviment obrer, la
conjuntura acutal o quines seràn les
nostres tasques (treball als sindicats,
als moviments socials, als centres
d’estudi...).
D’altra banda, la crisi capitalista que
tot just acava de començar será un

dels eixos principals de la nostra activitat properament. Hem elaborat una
guia d’anàlisi de la crisi i de sortides
i solucions a aquesta, i estem posant

en marxa una campanya al voltant
d’aquest tema. Aquesta campanya es
durà a terme a les quatre províncies de
Catalunya, de manera que arribi a tots
els territoris i conclourà amb un acte
central final. Al Barcelonés nord ja
estem treballant per tirar endavant la

campanya, farem un seguit d’activitats
d’entre les quals haurà un acte central
de la comarcal. Aquesta crisis que ja
ha fet arribar la xifra d’aturats a més
de 3 milions de persones i que afecta
molts més treballadors i treballadores,
és una nova crisi cíclica endémica al
capitalisme, una crisi de superproducció. No obstant, es tracta d’una crisi
sense precedents històrics que afecta,
degut a la globalització imperialista, a
tot el món i molt greument als països
més pobres que pateixen de primera
mà la pujada de preus dels aliments de
primera necessitat.
Joves Comunistes continuarem lluitant pels drets dels treballadors i treballadores als nostres barris i municipis
i plantant cara al sistema. Els propers
mesos seràn decisius per a desenvolupar una resposta organitzada i unitària
a la crisi capitalista.

Pujada de preu dels transports i taxes
Diferents AVV, entitats socials
i culturals així com els sindicats
CCOO, UGT, CGT de Badalona
denuncien la desorbitada, abusiva
i injustificada pujada de les tarifes
del transport públic metropolità i
de les taxes i impostos municipals
aprovades per l’Ajuntament de
Badalona.
Aquests augments, molt per
damunt de la inflació que és el
referent dels augments salarials,
posa de manifest la manca de
sensibilitat i la incoherència de

les administracions en plena
crisi econòmica que, segons les

previsions més optimistes, generarà
més de 4 milions d’aturats. Sent
injust i immoral que els treballadors

i ciutadans que més patim la crisi
haguem de pagar més per serveis
públics bàsics.
Dintre d’aquest marc s’ha engegat
una campanya de sensiblització
i de recollida de signatures que
es registraran al Parlament de
Catalunya, a l’ATM i a l’Ajuntament
de Badalona per reclamar la
modificació d’aquests preus i que
cap impost o taxa s’incrementi per
damunt de la inflació interanual,
així com la presentació d’una moció
a l’Ajuntament de la ciutat.

Més informació i manifest contra la pujada de preus i taxes: www.llefia.org/sanitat

Salvem la Bastida!
Per unes pistes d’atletisme dignes
Al municipi de Santa Coloma
de Gramenet, encara que de manera silenciosa però activa, s’està
portant a terme un llarg procés de
protesta des de l’Unió Colomenca
d’Atletisme (UCA) per la construcció d’unes pistes reglamentàries de

ses pistes, amb arguments falsos i
sense haver fet cap tipus de consulta als col•lectius afectats per
aquesta modificació unilateral del
pla de construcció, altre acció que
va crear molt malestar entre els socis de la UCA, va ser el silenci amb

Panoràmica del parc de la Bastida
400m, així podent millorar les instalacions precàries amb les que es
troben actualment. Aquesta reclamació no és pas nova , sinó que és
un projecte que s’ha anat passant
d’alcalde a alcalde fins a arribar
als trenta anys sense obtenir cap
resposta. Cal esmentar que l’actual
alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, com a promesa electoral es va comprometre a la construcció d’unes noves pistes per a
aquest productiu club d’atletisme
del qual han sortit atletes de talla
nacional com Jaime López Ejea,
Benito Ojeda o Paris Canals.
En principi, l’executiu colomenc
havia inclòs la construcció de les
pistes dins del Pla General Metropolità de Can Zam (PGM), la
qual cosa es va confirmar al ple de
l’ajuntament del 2006. Posteriorment es modificà el PGM suprimint la construcció de les prome-

el qual va respondre l’ajuntament
les al•legacions presentades pels
afectats. L’ajuntament, com a almoïna, els va oferir una nova ubicació per a les noves de pistes de...
200 metres, 50 menys que les que
tenen actualment i també i com a
més important defecte, no reglamentàries. Aquesta nova ubicació
per lògica no va satisfer la UCA.
L’antiga ubicació promesa per
l’ajuntament era ideal per al desenvolupament del parc de Can Zam
ja que ajudaria a la creació d’una
bona dinàmica esportiva amb activitats de les quals hi gaudirien
tots els colomencs i evitarien el
desaprofitament d’un parc amb
moltes possibilitats, entre d’altres
millores. Per tant, des de Joves
Comunistes Barcelonès Nord volem mostrar el nostre suport a la
seva causa, i procurarem estar en
tots els futurs actes de protesta que

puguin organitzar, així mostrant el
nostre rebuig a la especulació per
la qual s’ha vist afectat la seva institució, i en conseqüència un gruix
de joves que no tenen a l’abast les
instal•lacions suficients com per a
obtenir una bona formació esportiva dins del seu propi municipi, el
qual cal esmentar es l’única ciutat
amb més de 100.000 habitants sense unes instal•lacions d’atletisme
reglamentàries, un motiu més per a
que Joves Comunistes hagi decidit
publicar aquesta injustícia.
EL PARC DE LA BASTIDA
Al parc de la Bastida, d’altra banda també afectat per les decisions
de l’executiu de l’ajuntament de
Santa Coloma de Gramanet i per
les seves més que qüestionables
decisions pel que fa a l’urbanisme,
serà construïda tota un àrea verda
recentment recalificada de zones
residencials, agreujant la situació
de “ciutat dormitori” i incitant a
que continuï aquesta dinàmica tan
malaltissa per a la ciutat. També
s’ha de comprendre la necessitat
econòmica de treure beneficis del
municipi, degut la manca de sectors industrials dels que disposar
una bona inversió, encara que enlloc d’intentar solucionar el problema d’arrel es busquen solucions
fàcils i que a la llarga l’únic que
faran es augmentar la ja molt gran
densitat demogràfica de Santa Coloma i reduir l’espai habitable de
la ciutat.
Ja hi existeix una plataforma que
juntament amb la abans esmentada UCA han unit forces per tal
d’aconseguir les seves fites a la
seva localitat.

Aturem la massacre a Gaza
Resolució de Joves Comunistes i el PSUC viu en solidaritat amb Palestina
- Àrea de Solidaritat Interna- cífica al conflicte, on el dret a la Unió Europea trenquin les relal’autodeterminació dels pobles si- cions comercials amb Israel.
cional del PSUC viu
- Secretaria de MM.SS del
PSUC viu

gui respectat i el poble de Palestina
pugui construir lliurement el seu
futur.

Israel, que ha demostrat cons- Secretaria de MM.SS. de Jotantment ser còmplice i part del desves Comunistes
Des del Partit Socialista Unificat de Catalunya-viu, així com des
de Joves Comunistes, exigim la fi
del genocidi que Israel està duent a
terme contra el poble de palestina
i que en els darrers díes ha deixat
centenars de morts i milers de ferits, dels quals gran part són civils.
Així mateix, encoratgem a tots
aquells que lluiten perquè es pugui dur a terme un veritable procés de pau a continuar fent-ho, ja
que aquesta tasca és fonamental
per aconseguir una sortida pa-

pòtic imperialisme al que els Estats
Units d’Amèrica sotmet milions de
persones al món, no té prou amb
bombardejar cases de civils i ha impedit el pas de suministrament mèdic des d’ Egipte, agreujant encara
més la situació de dones i homes,
nens i nenes del poble palestí.
Com a mesures de pressió per
acabar amb el genocidi que Israel
està duent a terme sobre la població
palestina, des del PSUC i Joves Comunistes exigim:
* Que el govern espanyol i a

Acte d’aniversari del
Manifest Comunista
El passat dia 20 de desembre, diverses organitzacions comunistes entre les quals ens trobàvem Joves Comunistes i el
PSUC viu, vam organitzar una conferència en motiu dl 160
aniversari del Manifest Comunista i el 190 del naixement de
Karl Marx.
Els ponents de la xerrada van ser Miquel Candel, Quim Boix
i Albert Escusa, que van fer una contextualització històrica,
un anàlisi del significat del Manifest Comunista i van parlar
de la vigència del text. Després de la intervenció dels ponents,
hi van haver moltes intervencions per part del públic, molt
nombrós i que va omplir la sala, en les que es feia referència
diverses vegades a la necessitat de la unitat entre organitzacions comunistes i a continuar amb aquests actes unitaris.
JC ens fem ressò d’aquest esperit i continuarem proposant
aquests tipus d’actes per enfortir la unitat.

* La condemna explícita de la
política exterior dels Estats Units
d’Amèrica vers la masacre del poble de Palestina, de la qual aquest
país també es responsable pel seu
recolçament incondicional a Israel,
al qual li proporciona tota mena
d’armament que després es utilitzat
per massacrar al poble palestí.
* Que la Unió Europea actui
activament, mitjançant l’ONU i els
organismes internacionals que es
tinguin a l’abast, per tal d’aturar el
genocidi contra el poble palestí.
Solidaritat amb la lluita del
poble palestí!
Visca la resistència del
poble palestí!

Sant Adrià diu
SÍ a les xemeneies
Joves Comunistes ens congratulem de que el referèndum
dut a terme a Sant Adrià de Besós sota la consulta “Creieu
que s’han de conservar i reutilitzar les 3 Xemeneies sense
condicionar el pressupost municipal ni els espais per als futurs equipaments?” hagi finalitzat amb una victòria a favor
de la conservació. El resultat ha sigut de 2.135 vots a favor
i de 406 en contra, evidenciant la necessitat de reutilitzar
aquest espai en favor d’un ús social i cultural.
D’ara en endavant s’ha d’obrir una reflexió al voltant de
quin ha d’esser aquest ús, i aquest debat s’ha de fer amb el
conjunt de la ciutadania i el teixit associatiu i cultural.
Per altra banda, la plataforma per la conservació de les 3
xemeneies va lliurar a l’alcalde de Sant Adrià 4.423 signatures de suport a la conservació

Cartelera: “La ola”
ºDirector: Dennis Gansel

País: Alemania Género: Drama
Año: 2008			
Reparto: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Jennifer Ulrich, Max Riemelt, Christiane Paul,
Duración: 101 minutos 		
Elyas M’Barek, Jacob Matschenz, Cristina Do Rego, Maximilian Mauff.

Veintisiete años después de la
publicación del ensayo de Morton
Rhue, el director Dennis Gansel
decidió dirigir la versión cinematográfica, que ha triunfado en
Alemania llevando al cine a casi
tres millones de espectadores, la
mayoría de ellos jóvenes.
‘La Ola’ está basada en una
historia real que ocurrió en un
instituto americano cuando un
profesor carismático de historia intentó explicar por qué los
ciudadanos alemanes, que eran
mayoría, permitieron al Partido
Nazi llevar a cabo su exterminio
y resolver la siguiente pregunta:
¿es posible un IV Reich?
La película trascurre en un
instituto de Alemania, durante una semana dedicada a la
autarquía. En la primera clase
nombran los ingredientes para
la ascensión de una dictadura:
descontento, alto desempleo,
injusticia social, depresión económica, inflación… A continuación, el profesor Rainer Wenger
decide hacer la semana más distendida con un ejemplo práctico:
se nombra jefe, crea un símbolo,
un nombre para el grupo, un saludo entre los miembros… todos

los pasos para llegar a una pequeña dictadura en clase que pronto
se extiende por todo el institutito,
y con ello, comienza la violencia
contra todos los que se oponen a

‘la Ola’.
Esta película tiene como objetivo demostrar con un ejemplo
práctico, por qué aquellos ciudadanos alemanes tuvieron que callar ante la minoría dominante y

violenta, pues finalmente todo el
instituto se ve sometido por el pequeño grupo que forma parte de
‘la Ola’, pero sobre todo, hacernos reflexionar, ya que los factores necesarios para que se dé fácilmente un gobierno totalitario
están presentes actualmente y
son globales, y que, por lo tanto,
un IV Reich es posible.
Si tenemos en cuenta el auge
actual de la extrema derecha en
Europa, la fascistización de gobiernos conservadores como el
de Berlusconi en Italia o Lech
Kaczyński en Polonia, no hemos de dejar de alertarnos ante
la posibilidad de extensión de
estos elementos. Los factores
necesarios para la instauración
de un sistema totalitario no andan muy lejos de los valores
que propugna los partidos ultraderechistas (la patria como
sujeto colectivo, el pensamiento
único como arma de anulación
del mismo pensamiento, la exclusión social...). Quienes luchamos
por una verdadera democracia,
contra el capitalismo, contra las
desigualdades sociales y contra la
discriminación de ninguna clase,
no hemos de bajar la guardia

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

