
Editorial
Pròximes activitats

 El darrer 22 de maig es va-
ren celebrar eleccions municipals. 
Els resultats al Barcelonès nord in-
diquen un clar i preocupant ascens 
de la dreta. Tant a Sant Adrià com 
a Gramenet de Besòs la candida-
tura feixista de PxC ha aconseguit 
entrar als ajuntaments, amb un i 
tres regidors, respectivament. A 
Badalona, el PP ha guanyat per 
primer cop l’alcaldia, tot fent ser-
vir un discurs demagògic i xenòfob 
utilitzant la immigració com a cap 
de turc dels problemes de la ciutat. 
Aquests fets indiquen que cal una 
reflexió des de l’esquerra i una im-
plicació major amb la ciutadania. 
En aquest context d’augment de 
la dreta i de retallades als nostres 
drets, fruit de la crisi capitalista, ha 
sorgit el conegut com a moviment 

15-M, un moviment de ciutadans i 
ciutadanes indignats que reclamen 
un aprofundiment de la democrà-
cia, més transparència en la ges-

tió política i, en definitiva, un canvi 
real en l’actual sistema polític i so-
cial. Aquest moviment no es vincu-
la amb cap força política, reclama 

la seva autonomia i representa un 
pas endavant en una implicació 
global per un món més just.
D’altra banda, aquest és un any 
important per a la història dels i les 
comunistes de Catalunya, doncs 
celebrem el 75è aniversari de la 
fundació del nostre partit, el PSUC. 
La irrupció del PSUC al panorama 
polític català va marcar la defensa 
de la II República durant la guerra 
civil, les mobilitzacions antifran-
quistes i en definitiva, la història 
del nostre païs. En aquest marc de 
celebració històrica, celebrem a la 
Farigola del Clot la nostra Festa del 
Nou Treball d’enguany on esperem 
transmetre la nostra empenta i 
il•lusió en la lluita pel socialisme!

POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD, ¡NO A LOS RECORTES!

Ya conocemos el plan de auste-
ridad que va a llevar a cabo la 
Conselleria de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya para reducir 
el déficit en sanidad: se les im-
pondrá a los centros hospitala-
rios un recorte presupuestario 
del 15%, pudiendo bajar hasta el 
5-6% según la situación de cada 
centro. En muchos hospitales ya 
se están cerrando plantas ente-
ras y se están cediendo a la sani-
dad privada. 
Un claro ejemplo de lo que está 
sucediendo lo tenemos en nues-
tra propia comarca, en los Cen-
tres Assistencials Dr. Emili Mira i 
López (más conocido como “Clíni-
ca Mental Torribera”). Este hospi-

tal psiquiátrico está integrado en 
el Consorci Parc de Salut Mar de 
Barcelona, que lo conforman, en-
tre otros, el Hospital del Mar o el 
Centre Fòrum. Pues bien, la ge-
rencia del Consorci, acogiéndose 
a las medidas anunciadas por el 
Conseller Boi Ruiz, ha comenza-
do a cerrar plantas hospitalarias 
enteras en los diferentes centros, 
ha recortado el presupuesto des-
tinado a la compra de material 
hospitalario y propone un Expe-
diente de Regulación de Empleo 
(ERE) que afectaría a 194 tra-
bajadores/as de una plantilla de 
3.200. Todo esto, mientras el 
Consejero Delegado del Consor-
ci gana más dinero que el pro-

pio President de la Generalitat o 
ni siquiera se reducen las ‘dietas’ 
de los altos cargos.
Des de Joves Comunistes quere-
mos dar apoyo a todas las mo-
vilizaciones que los trabajadores 
y las trabajadoras hagan en un 
futuro por defender su puesto de 
trabajo y velar por la salud del 
conjunto de la sociedad. 
¡¡NO A LOS DESPIDOS EN LA EM-
PRESA PÚBLICA!!
¡¡POR UNA SANIDAD PÚBLICA, 
GRATUITA Y DE CALIDAD!!  
 



NO A LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓ COL•LECTIVA

El passat 10 de juny, el 
govern central de Rodrí-
guez Zapatero va aprovar 
per Reial Decret Llei la 
reforma de la negociació 
col•lectiva després que la 
patronal i els dos grans 
sindicats no arribessin a 
un acord positiu per amb-
dues parts. 
Aquesta decisió presa pel 
govern és clarament le-
siva per al conjunt de la 
classe treballadora ja que, 
amb aquest nou ‘decreta-
zo’, les empreses podran 
negociar un conveni pro-
pi amb els treballadors i 
les treballadores, sense 
cap necessitat d’aplicar 
el conveni sectorial. Tot 
això sumat a la reforma 
de les pensions efectuada 
pel mateix govern ara fa 
gairebé un any, la classe 
treballadora veiem com 
cada cop perdem més 
drets que tants anys ens 
va costar guanyar-los, 
que cada cop ens sentim 
més indefensos front el 
gran capital que ens opri-
meix obligant-nos a tre-
ballar més per menys. 
La patronal ha aconse-
guit el que volia: ara amb 
aquesta nou Decret, els 
empresaris tenen més 
poder sobre la classe tre-
balladora . 
Els principals punts de la 
reforma són:
-Els convenis propis 
d’empresa tindran més 
valor front els convenis 

sectorials
-Els nous convenis podran 
ser inferiors als convenis 
vigents.
-Es redueix el temps per 
a arribar a un acord en-
tre representants de tre-
balladors/es i patronal a 
una franja entre 8 i 14 
mesos. 
-Es permetrà a les em-
preses presentar un ERO 
encara que presentin 
pèrdues permanents i/o 
transitòries.
Ja hem vist que amb la 
reforma laboral no s’ha 
aconseguit frenar, ni molt 
menys, l’atur a l’estat es-
panyol, tot arribant als 5 
milions de persones.
És prou evident que amb 
aquest atac neoliberal del 
govern del PSOE s’està 
defensant una sortida a 
la crisi per la dreta. 
Front aquest atac, des de 
Joves Comunistes exigim 
que s’escoltin les propos-
tes dels sindicats tot reti-
rant aquesta nova refor-
ma i defensem una sortida 
de la crisi per l’esquerra, 
amb la nacionalització 
de la banca; amb major 
pressió fiscal per a les 
persones que evadeixen 
impostos als paraïsos fis-
cals... 
Des de la Unió Europea i 
el Fons Monetari Interna-
cional, recorden dia rere 
dia a Espanya, Grècia, 
Portugal, Irlanda... que 
no hi ha cap altra sortida 

possible a la crisi que han 
creat els bancs i que, ara, 
l’hem de pagar la classe 
treballadora. 
La classe treballadora 
hem de dir ‘no’ a aques-
ta retallada massiva de 
drets laborals, on la pre-
carietat, l’atur i la inesta-
bilitat laboral són a l’ordre 
del dia.
En matèria de condicions 
laborals estem retroce-
dint a altres èpoques ja 
llunyanes i que creiem 
superades, ens estem 
endinsant en un model 
molt similar al nord-ame-
ricà, on l’empresa nego-
cia individualment amb 
cada treballador el seu 
propi conveni, els sindi-
cats (que no deixen de 
ser els representants dels 
treballadors i de les tre-
balladores) cada cop te-
nen menys força a l’hora 
de defensar els nostres 
drets.
Ara toca fer un pas enda-
vant per forçar un canvi 
d’actitud al govern.
No a la reforma de la ne-
gociació col•lectiva!



ELECCIONES PERÚ 2011

                                                                                                                    
EL MOVIMENT 15-M

 Arrel de diverses mani-
festacions en reivindicació d’un 
aprofundiment de la democrà-
cia i una major transparència 
política, dutes a terme durant 
el 15 de maig en diverses ciu-
tats espanyoles, ha sorgit el 
conegut com a Moviment 15-M 
o Moviment d’indignats. A 
Madrid, els manifestants van 
decidir acampar a la Puerta 
del Sol fins el 22 de maig, 
dia d’eleccions municipals 
i d’algunes autonòmiques. 
L’èxit d’assistència i suport 
a l’acampada va superar les 
expectatives dels propis im-
pulsors i, convertint-se Ma-
drid en símbol del moviment, 
les acampades van començar 
a proliferar arreu del país. En 
aquest context, s’han anat or-
ganitzant assemblees a mol-
tes ciutats i s’ha estès el mo-
viment arreu del món. Malgrat 

la diversitat de les assemblees, 
tenen molt en comú i és que 
la indignació de la ciutadania 
ha esclatat. El 15-M es rei-
vindica independent de grups 
polítics i remarca la seva au-
tonomia, qüestió que posa de 
manifest el nefast paper que 

estan jugant els partits polí-
tics. És necessària la autocrí-
tica i ser conscients que des 
de l’esquerra no estem arri-
bant allà on cal. No obstant, 
tot i la independència del mo-

viment, aquest està fent rei-
vindicacions polítiques clara-
ment d’esquerres. Exigir més 
democràcia, més honestedat 
i transparència, mantenir i 
augmentar els nostres drets, 
la igualtat entre la ciutadania i 
les elits o exigir que els bancs 
deixin d’embutxacar-se els 
diners de la població és lluitar 
contra el capitalisme. 
En definitiva, és bona senyal 
que haguem despertat, que 
haguem dit prou i que ha-
guem recordat que el poder és 
i ha de ser del poble. Des de 
l’esquerra, hem de donar su-
port al moviment d’indignats 
i indignades, respectant la 
seva sobirania i autonomia, 
des de una posició honesta i 
treballant colze a colze pel bé 
comú, perquè ja n’hi ha prou 
d’imposicions i cal fer justícia.

 El 10 de abril de 2011, los perua-
nos votaron para renovar el gobierno del
país y el poder legislativo. Tras esta pri-
mera vuelta, Gana Perú obtuvo 44 esca-
ños, Fuerza 2011 35 y Perú Posible 22.
En cuanto a la carrera presidencial, Keiko 
Fujimori y Ollanta Humala pasaron a la
segunda vuelta electoral. En esta segunda 
vuelta celebrada el 5 de julio ganó Gana 
Perú (alianza entre el Partido Comunista
del Perú, el Partido Socialista, el Partido
Socialista Revolucionario,…) de Ollanta
Humala con una diferencia de tan 
sólo un 3% del partido de ten-
dencias derechistas Fuerza 2011.

 El pasado 5 de junio de 2011 nos 
dejó el camarada Ludo Martens después 
de una larga enfermedad. Fue fundador 
y Presidente del Partido del Trabajo de 
Bélgica (PTB). Siempre fue un ferviente 
defensor del Marxismo-Leninismo y un 
referente de lucha para todos los y las 
comunistas de todo el mundo. Escribió 
obras como “Otra mirada sobre Stalin” o 
“La contrarrevolución de Terciopelo”
Des de Joves Comunistes queremos mos-
trar nuestra condolencia por la pérdida de 
nuestro camarada y, ahora más que nun-
ca, su lucha, nuestra lucha, sigue viva y 
vigente. 

¡HASTA SIEMPRE, 
CAMARADA!



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)

 “Reacciona” es una 
obra coral, coordinada 
por la periodista Rosa 
María Artal, en la que 
han participado conoci-
dos personajes de la iz-
quierda representantes
de diferentes ge-
neraciones y ám-
bitos profesio-
nales: José Luis 
Sampedro, Fe-
derico Mayor Za-
ragoza, Baltasar 
Garzón, Juan To-
rres López, Àn-
gels Martínez i 
Castells, Ignacio
Escolar, Carlos 
Martínez Alonso,
Javier López Fa-
cal, Javier Pérez
de Albéniz y Lo-
urdes Lucía. Éste 
invita a los ciuda-
danos españoles a 
levantarse contra
el actual estado 
de las cosas, con-
tra el neolibera-
lismo y la contra-

rrevolución social que 
estamos viviendo. Por 
así decirlo, es la con-
tinuación de “¡Indig-
naos!” de Steven Hes-
sel. Es impresionante 
ver como estos libros, 

en su mayoría escritos 
por personas que ron-
dan los ochenta años, 
han logrado levantar y 
unir a la población para 
generar lo que ha sido 
y sigue siendo un movi-

miento histó-
rico, el 15M. 
De hecho, to-
dos debería-
mos aprender
de Steven 
Hessel y José
Luis Sampe-
dro, nunca se
tiene que tirar 
la toalla. “Re-
acciona” ha
recibido crí-
ticas de los 
sectores más 
conservado-
res por su di-
fusión bajo 
pago por in-
ternet y con 
la forma de 
registrar la 
propiedad in-
telectual

¡REACCIONA!


