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RECOMENDACIÓNS

A R Q U I V O  H I S T Ó R I C O  D O S 
C M C

No ano do noso 30 aniversario os CMC es-
tamos a traballar na construción do Arqui-
vo Histórico da Mocidade Comunista. Nel 
atópase a evolución dos nosos órganos de 
expresión externos, dende a Mocidade até a 
actual Tinta Vermella, documentos políticos 
de comisións, materiais axitativos, etc. En 
definitiva, como a través do debate colecti-
vo fumos forxando esta ferramenta de loita 
para a mocidade combativa que somos os 
CMC. Visita a nosa web e consulta o noso 
arquivo:               

 www.archivo.cjc.es

W E B  D E  A C T U A L I D A D E  E 
N O T I C I A S :  T I N T A  R O J A
Para estar continuamente ao tanto das noti-
cias que nos afectan á mocidade e para co-
ñecer a posición dos mozos comunistas ante 
os temas de máxima actualidade, recomen-
dámosche visitar diariamente o portal dixital 
de Tinta Roja: www.tintaroja.es

U N I D A D  Y  L U C H A
Fronte á información que os monopolios 
nos mostran a través dos seus medios, a cla-
se obreira organizada conta co seu propio 
xornal: o órgano de expresión do Comité 
Central do PCPE. Non deixes que che sigan 
vendendo historias. UyL é o xornal do Parti-
do da clase obreira, escrito por traballadores 
e para os traballadores.

- Non ao traslado da fábrica de Valeo en Martorelles!
- Readmitidos os traballadores de Coca-Cola!
- Garantía Xuvenil: garantindo a túa explotación
- O dereito a cobrar subsidio por desemprego
- ETT = Explotación Total dos Traballadores
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- O caos das aulas masi�cadas
- Convenios de prácticas polos que non se paga nada ao estudante
- A necesidade dunha estrutura estudantil de masas en Zaragoza
- Cara ao congreso fundacional do novo Sindicato Estudantil Estatal

- Podo pasar? Só si se me saes rentábel
- O fascismo de hoxe en día: polo día ao “Fogar Social”, pola 
noite a dar malleiras10
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- A convocatoria de eleccións anticipadas en Grecia
- Asemblea xeral da FMJD
- Presenza de delegados internacionais no Campamento da Mocidade
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- “Live in Iruña” de Talco, “Os fungos” de Óscar Ruiz Navía e “Mulleres” de Eduardo 
Galeano
- Eu asistín ao II Campamento da Mocidade e volverei o ano que vén!



Algúns miran cara ás elec-
cións, cando onde hai que 
mirar é ás loitas obreiras, es-

tudantís e veciñais.

Non podemos saber con claridade 
cal será a nosa situación dentro 
dun ano. Tal como están as cousas 
até resulta difícil prever que será 
de nós nun mes. Temporalida-
de laboral, incerteza cos estudos, 
paro... , ser “novo” de clase obreira 
é un reto de supervivencia.

No noso entorno nos insisten en 
que nos formemos. Nos din que 
ante a falta de traballo hai que 
ampliar os nosos estudos. Pero 
tamén coñecemos o caso de ami-
gos que terminando mesmo dúas 
carreiras seguen parados. Entón, 
vale a pena que nos sigamos for-
mando? Logo, doutra banda, ne-
cesitamos diñeiro. Non queremos 
depender máis dos nosos pais. Así 
é que miramos ofertas de traballo. 
Infojobs, Adecco, multinacionais... 
O primeiro que vemos é que nos 
piden experiencia. Como mínimo 
traballar dous anos no sector. E a 
pregunta é: como esperan que te-
ñamos experiencia si tamén espe-
ran que esteamos os últimos anos 
formándonos? O que esperan de 
cada un de nós é un “super-novo” 
ou unha “super-nova”, que aínda 
con todas as dificultades que nos 
van poñendo imos superándoas. 
Iso ao que eles chaman “auto-su-
peración” e “espírito emprende-
dor”.

Sen ningunha dúbida esforzarse é 
unha boa calidade. Iso non o imos 
a negar. Pero non é o mesmo es-
forzarse cando as circunstancias 
axudan a iso que cando todo vai 
en contra! Son moi hipócritas 
dicíndonos que todo depende 

de nós mesmos cando aproban 
formas de contrato xuvenís que 
incrementan a explotación. Son 
uns auténticos canallas cando nos 
falan de ser “emprendedores” can-
do aumentan as taxas na FP ou na 
universidade expulsando a cente-
nares de mozos da educación. Se 
houbese un sistema social que 
puxese as bases para desenvolver 
as nosas capacidades, de que se-

riamos capaces os mozos de hoxe 
en día?

Dende estas liñas animámosvos a 
que miredes o programa de cada 
partido dos que se presentan ás 
eleccións xerais de decembro. Al-
gún chama á mobilización para 
cambiar as cousas ou se limitan 
a pedir o voto? Cales de todas as 
candidaturas que se presenten 
participaron en loitas na rúa e non 

as coñeces só porque saian na 
tele? Ou é que ti es dos que cre 
que os que de verdade mandan 
-os xefes dos grandes bancos e 
multinacionais- van ceder o seu 
inmenso poder sen que haxa un 
amplo movemento de oposición 
na rúa, nos centros de estudo e 
nos traballos?

Se alguén quere ver o verdadeiro 
motor do cambio ten que mirar 
a outro lado. Ten que mirar aos 
obreiros de Coca-Cola que gaña-
ron o pulso á multinacional, ten 
que mirar ás Brigadas Forestais, 
ten que mirar as asociacións estu-
dantís que van formando o futuro 
sindicato estatal, ten que mirar o 
movemento veciñal levantado 
contra as manobras da OTAN. Iso 
é forza real e non os votos.

Durante este curso que comeza 
vai tocar dar moita cañaa. É o mo-
mento de incorporar á loita a to-
dos os mozos que aínda hoxe non 
están organizados. Tamén é o mo-
mento de incrementar a presenza 
do movemento xuvenil por todas 
partes. Como diciamos no noso 
VIII Congreso: “En todo barrio, cen-
tro de traballo e de estudos: Moci-
dade Comunista”.

Nesta mesma liña, ao longo deste 
curso celebraránse o IX Congreso 
dos CMC e o X Congreso do PCPE. 
Estes acontecementos serán cla-
ves para guiar a loita da mocidade 
obreira e de extracción popular 
na construción da fronte obreira e 
popular polo Socialismo.

SE HOUBESE UN 
SISTEMA SOCIAL 
QUE PUXESE AS 

BASES PARA DES-
ENVOLVER AS 

NOSAS CAPACI-
DADES, DE QUE 

SERIAMOS CAPA-
CES OS MOZOS 

DE HOXE EN DÍA?

EDITORIAL

CAL É  
A ÚNICA FORZA REAL PARA O 

CAMBIO? 
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Sen apenas comezar o cur-
so xa podemos entrever 
cales van ser os principais 

ataques que o estudantado vai 
padecer este ano e cales serán 
por tanto os eixos de loita so-
bre os cales se centrará o tra-
ballo polas melloras das condi-
cións de vida do estudante.

Aínda que ésta é a situación xe-
ral, cabe dicir que en cada sec-
tor da educación esta política 
toma formas específicas e que, 
non só iso, senón que en cada 
centro adáptase dunha forma 
concreta. Isto fai que as condi-
cións do estudantado poidan 
variar enormemente en función 
do centro, de aí a importancia 
da organización en cada cen-
tro que permita articular a loita 
concreta por mor das reivindi-
cacións máis xerais.
Así, en universidades as reivindi-
cacións seguirán tratando fun-
damentalmente sobre o 3+2 
xa que é a parte máis visible 
do plan Estratexia Universida-
de 2015 e o que máis reservas 
está a xerar. Como ben se sabe 
o 3+2 consiste en acurtar o nú-
mero de horas dos títulos de 
grao para que se poidan cur-
sar en 3 anos e en aumentar o 
número de horas de máster de 
modo que se cursen 2 anos. Isto 
responde dobremente ás nece-
sidades das empresas. Por unha 
banda os títulos de grao serán 
devaluados, obrigando aos titu-
lados recentes a baixar as súas 
condicións salariais se queren 
acceder ao mercado laboral e, 
aos que xa traballan, a reducir 
o seu salario se queren manter 
o seu emprego fronte aos no-
vos titulados. Por outra banda, 
para cumprimentar os estudos 
e acceder con máis garantías ao 

mercado laboral, nos impoñen 
cursar un máster ou un título 
de posgrao. Estes títulos non 
son só máis caros de por sí que 
os de grao, senón que se está 
promocionando que a súa ofer-
ta sexa case toda privada, polo 
que o prezo dispárase; e se a isto 
se lle suma que se deben pagar 
2 anos de matrícula, todo iso fai 
que, en moitos casos, sexan in-
accesibles para o estudantado 
de extracción obreira e popular.
Respecto da educación obri-
gatoria e bacharel, a ninguén 
se lle escapa que neste ano 
2015/2016 empézase a im-
plantar a LOMCE non só na 
educación primaria, senón nos 
ensinos medios: 1º e 3º de edu-
cación secundaria e 1º de ba-
charelato. Os resultados desta 
implantación xa son unha rea-
lidade. Como xa denunciamos 
noutros artigos a renovación 
que todos os centros tiveron 
que facer dos libros de texto só 
atende a criterios de beneficio 
editorial ou o feito de que as fa-
mosas probas de nivel inícianse 
este ano en primaria. No curso 
2016-2017 tocará a quenda aos 
alumnos de E.S.O. e bacharela-
to, que se enfrontarán "ás revá-
lidas" , as cales non só son un 
obstáculo máis para acceder ao 
título, senón que abre as portas 
a que as universidades realicen 
as súas propias probas de acce-
so facendo un filtrado dos seus 
estudantes en función do seu 
nivel académico ou do seu sta-
tus económico.
A nivel de FP as principais rei-
vindicacións vánse a centrar na 
calidade das prácticas. Ao ser 
ofertadas en empresas privadas 
a maioría das veces o empresa-
rio impón criterios propios para 

avaliar no seu propio beneficio 
sen que isto repercuta en abso-
luto na docencia do estudante. 
Por tanto, esixir unha regulariza-
ción dos criterios de avaliación 
e unha remuneración acorde 
ao traballo realizado durante 
as prácticas son dous cabalos 
de batalla que se solicitan neste 
sector educativo desde fai máis 
dunha década.
E que facer respecto diso? Como 
comunistas loitaremos de xeito 
conxunto cos nosos compañei-
ros de centro nas asociacións 
estudantís para lograr un cam-
bio destas políticas; coordinaré-
monos a nivel estatal para facer 
concienciar a todo o estudan-
tado da realidade do sistema 
educativo e para incrementar 
de maneira exponencial as for-
zas das que dispoñemos para 
pór fin ao sistema educativo 
actual e construír un novo sis-
tema educativo basado nunha 
educación pública, de calidade, 
gratuíta e ao servizo do pobo 
traballador. Para iso non dubi-
daremos en facer ver aos com-
pañeiros e compañeiras a nece-
sidade dun cambio en todo o 
sistema socioeconómico impe-
rante no que sexa o pobo traba-
llador a que realmente decida 
sobre a educación e o resto de 
dereitos fundamentais. 
Pau Román, Responsable de 
Movemento Estudantil do Co-
mité Central dos CJC

A QUE SE VAI A ENFRONTAR O 
ESTUDANTADO ESTE CURSO?



Non hai nada mellor que 
un exemplo para explicar 
por qué as aulas masifica-

das perxudican aos estudantes 
con menos recursos, aos de 
clase obreira e extracción po-
pular, que non poden recorrer 
a academias nin cambiarse a un 
centro privado/concertado. Así 
ano tras ano centenares destes 
mozos son expulsados da edu-
cación, véndose obrigados a 
traballar coas malas condicións 
que hai para o emprego pouco 
cualificado.
Para xustificar o aumento do 
cociente de alumnos por clase 
fálasenos de que falta diñei-
ro. Pero falta diñeiro para qué? 
Porque para rescatar bancos si 
que hai diñeiro. En cambio para 
as necesidades da clase obreira 
non. No caso do meu institu-
to tivemos que loitar para que 
desdobrasen a clase.

Sucedeu cando eu cursaba 1º 
de Bacharel. Na miña clase era-
mos 48, algo excedido e fóra da 
lei, xa que o máximo eran 43. 
Isto supuxo que fose imposible 
o silencio en clase, que os pro-
fesores tivesen menos tempo 
por cada alumno e para corrixir 
exames/traballos e que si al-
guén tiña dificultades o profe-
sor tiña aínda menos recursos, 
ao ter menos tempo, para axu-
darlle.
O problema era que no insti-
tuto faltaba un profesor que a 
administración non quería pa-
gar. Ante esta situación creou-
se unha asemblea de centro e 
decidimos mobilizarnos para 
que se desdobrase o grupo, e o 
13 de outubro, algúns alumnos 
xunto con parte do profesora-
do, encerrámonos no instituto.
Facía 3 anos que en ningún 
centro de secundaria realizába-

se nada semellante, e isto xun-
to coa aparición na prensa fixo 
que á mañá seguinte, cando 
nos levantamos, chegase per-
soal técnico da administración 
informando que se nos conce-
día o profesor que faltaba.
Este exemplo demóstranos 
como loitando podemos con-
seguir as nosas reivindicacións. 
Só faltounos a organización 
para manter esa loita durante 
máis tempo e conseguir solu-
cionar máis problemas no ins-
tituto. 

Adrià Junyent

Convenios de prácticas ...
Estudiante de FP durante sus prácticas noremuneradas.

O caos...
Estudiantes informan mediante pasaclases de la 
convocatoria de huelga el 24 de Marzo de 2015

...das aulas masificadas

...polos que non se lle paga ao estudante
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É habitual que os estudan-
tes realicemos prácticas en 
empresas para finalizar os 

nosos estudos en FP ou  para 
acceder ao mercado laboral 
unha vez finalizados os nosos 
estudos na universidade.
As prácticas en FP veñen regula-
das pola LOCFP. Esta lei contem-
pla diferentes aspectos pero no 
tema que nos ocupa compar-
ten unha disposición común 
co que se dispón no ámbito 
universitario e é que,  outor-
gando ás prácticas un carácter 
formativo, estas non poderán 
derivar en ningún caso á presta-
ción laboral propia do posto de 
traballo, é dicir, en ningún caso 
teráse dereito a percibir un sol-
do polo mesmo traballo que 
realice calquera traballador en 
condicións normais, deixándoo 

todo a mercé  do convenio en-
tre o empresario e o centro. Sen 
ningunha dúbida isto ofrece un 
suculento mercado ás empre-
sas que, sumado á súa crecente 
presenza na educación, teñen 
menos trabas á hora de ser elas 
mesmas as que decidan como e 
onde se realizan estas prácticas. 
Así por exemplo a LOCFP regu-
la que a empresa poida modifi-
car o plan de estudos en base 
aos seus intereses e por tanto 
a realización destas prácticas 
en base aos mesmos. Así mes-
mo como é o empresario o que 
avalía ao alumno este queda á 
súa mercé, o que fai que moitas 
veces realice tarefas moi afasta-
das do seu plan docente para 
obter o aprobado.
Nas universidades é o RD 
592/2014 o que regula as prác-

ticas en empresas unha vez 
graduados. Aquí atopamos de-
partamentos que xestionan es-
tas prácticas para as diferentes 
empresas por exemplo o SIE 
na Universidade Politécnica de 
Valencia e o COIE na Universi-
dade Complutense de Madrid. 
Estes departamentos son pro-
movidos dende a dirección das 
empresas nos consellos sociais 
das universidades para conse-
guir titulados que traballen a un 
prezo irrisorio para as súas em-
presas. 

 Joan Pérez
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Até hai un ano, a come-
zos do curso 2014/15, 
non existía en Zaragoza 

ningunha estrutura estudan-
til cun verdadeiro carácter de 
masas. Aquelas que interviñan 
no movemento estudantil es-
taban cooptadas por unha de-
terminada forza política, o que 
restrinxía a súa composición a 
unha estreita marxe ideolóxica 
ou servían aos intereses dun de-
terminado partido e resultaban 
alleas á maioría do estudantado.
Como resposta a esa forma 
partidista de entender o mo-
vemento estudantil naceu Es-
tudantes polo Público e dende 
entón avanzouse con paso fir-
me para facer deste novo sin-
dicato unha ferramenta válida 
por e para o estudantado de 
Zaragoza independentemen-
te da súa vinculación política, 
sempre que aposten por unir 

forzas na loita por unha educa-
ción pública ao servizo dos fillos 
e fillas das familias traballadoras 
e populares.
Á vez que avanza na coordi-
nación estatal con outras es-
truturas para formar un novo 
sindicato estudantil que de ver-
dade mire polos intereses do 
estudantado, Estudantes polo 
Público aposta polo traballo 
diario en cada centro de estu-
dos e pola organización dende 
a base de forma que sexan os 
propios estudantes quen to-
men as decisións. É por iso que 
a día de hoxe EPP conta cunha 
importante presenza na univer-
sidade e estase estendendo en 
medias e FPs. Ademáis tamén 
mantén estreita relación con 
outros colectivos da educación 
como son os educadores so-
ciais do COA de Aragón e parti-
cipa activamente en campañas 

de solidariedade, sendo o caso 
máis notorio o apoio á causa 
dos 43 estudantes normalistas 
desaparecidos o pasado curso 
a mans do goberno mexicano.
É por todo isto que para a Mo-
cidade Comunista, Estudantes 
polo Público é o sindicato es-
tudantil de referencia en Za-
ragoza, no que todo o mundo 
pode tomar parte na loita polos 
seus dereitos e a defensa dunha 
educación realmente pública, 
gratuíta, laica popular e de ca-
lidade. 
Alberto Sopeña, Coordinador 
Xeral de Estudantes polo Públi-

co.

A necesidade dunha estrutura estudantil de 
masas en Zaragoza

O pistoletazo de saída des-
te novo curso escolar 
2015/16 xa está dado, e 

con el os estudantes volvemos 
non só ás aulas, senón tamén ás 
nosas organizacións estudantís 
co obxectivo de continuar a loi-
ta e seguir aglutinando forzas 
ante a proximidade do congre-
so fundacional do novo Sindi-
cato Estudantil Estatal.
A finais do curso pasado tivo 
lugar en Madrid o II Encontro 
Estatal de Estudantes, concre-
tamente durante o fin de se-
mana do 16 e 17 de maio. A el 
acudiron estruturas estudantís 
de todo o país co obxectivo 
de achegar posturas e debater 
unha serie de documentos so-
bre os que comezar a construír 
ese novo Sindicato Estudantil 
Estatal.
O primeiro día asistiron aque-
las organizacións que estiveran 

presentes no anterior Encontro 
Estatal de Estudantes e dende 
entón traballaran entre elas. Ao 
longo do día tiveron lugar pro-
fundos debates cun importan-
te contido político sobre a im-
portancia de vincular o futuro 
Sindicato Estudantil Estatal co 
movemento obreiro ou sobre 
como traballar as loitas popula-
res dentro do futuro sindicato. 
Ademais aprobouse a folla de 
ruta que encamiñaba os pasos 
a seguir até o congreso funda-
cional do mesmo.
O encontro renovouse o do-
mingo xunto a novas estruturas 
convidadas para ese día ade-
mais das xa presentes o sábado. 
Tras a posta en común de opi-
nións aprobouse un documen-
to caracterizando á UE como 
estrutura privatizadora e mer-
cantilizadora da educación da 
man da patronal europea. Ade-
mais sacáronse unha serie de 

posicionamentos conxuntos 
contra a LOMCE, contra a estra-
texia 2015 e contra a violencia 
nos centros de estudo.
Dito encontro sentou unha 
base sólida para que este curso, 
grazas ao traballo constante de 
miles de estudantes de todo o 
Estado, se poidan dar os últi-
mos pasos até a conformación 
do novo Sindicato Estudantil 
Estatal, aquel que romperá co 
oportunismo e a fórma partidis-
ta de entender o movemento 
estudantil que teñen organiza-
cións como o Sindicato de Estu-
dantes ou Estudantes en Move-
mento e sexa unha ferramenta 
válida para o estudiantado de 
familias obreiras e populares.

Cara ao congreso fundacional do novo 
Sindicato Estudantil Estatal
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Os traballadores de Valeo 
Clima atópanse en folga 
indefinida dende o pasa-

do mes de xullo debido a que a 
multinacional francesa presen-
tou un plan de traslado da fá-
brica de Martorelles a Zaragoza.
Os traballadores, que xa viñan 
de soportar ERTEs no pasado 
que minguaran o persoal de 
422 traballadores en 2009 aos 
257 actuais, enfróntanse no-
vamente a outra agresión por 
parte da empresa, a cal efectúa 
o anuncio de traslado poucos 
días antes do período de vaca-
cións para aproveitarse dunha 
posible menor resposta. Non 
obstante isto non foi así e den-
de o primeiro momento os tra-
balladores tiveron claro que de-
bían defender o seu posto de 
traballo xa que entenden que 
se trata dun peche encuberto 
e saben que os argu- mentos 

que presenta a multinacional 
non son certos xa que non so-
amente non presentaron per-
das, tendo a multinacional un 
aumento de beneficios do 34% 
durante o primeiro semestre de 
2015, senón que ademáis a pro-
dución é de calidade e o maior 
groso de clientes atópase en 
Cataluña (SEAT 54% e NISSAN 
18%).
Entón, si económicamente Va-
leo non parece saír beneficiada 
con esta estratexia, que motiva 
á empresa a pechar a planta 
catalá e centralizar toda a pro-
dución en Zaragoza? Segundo 
os traballadores de Martorelles 
trátase da facilidade que ten a 
empresa alí de fixar salarios máis 
baixos debido a que o persoal 
está menos cohesionada e non 
se mobiliza ante os ataques da 
patronal.

Por todo o acontecido, nin o 
Partido nin a Xuventude podia-
mos quedarnos de brazos cru-
zados así que visitamos aos tra-
balladores para mostrar o noso 
apoio incondicional na loita e 
realizamos paradas informativas 
para facer difusión do conflito 
mediante panfletos e carteis. 
Máis adiante, unha vez remata-
do o mes de agosto, o persoal 
iniciou unha serie de mobiliza-
cións nas cales participamos e 
abríu unha conta corrente para 
facer difusión da súa caixa de 
resistencia. 

Álex T.

Non ao traslado da fábrica de Valeo en 
Martorelles!

Son as 6 da mañá, o Madrid 
obreiro, o Madrid da roupa de 
traballo e o cansanzo no rostro 

xa está esperto ou está a piques de 
facelo. Millóns de traballadores e 
traballadoras prepáranse ou aco-
den ós seus postos de traballo para 
iniciar a súa rutina diaria. Os que 
todo o fan dispoñense a continuar 
a súa tarefa un día máis.

Pode parecer un día calquera. Se 
respira o mesmo aire viciado, a 
penumbra nocturna aínda cobre a 
cidade como todas as mañás, pero 
de forma imperceptible algo cam-
biou.

E é que no municipio de Fuenla-
brada, ás portas da fábrica de Coca 
Cola, centos de persoas apiñában-
se esperando por fin o momento 
en que aqueles traballadores (84, 
135 aínda esperan), que foron des-
pedidos por este gran monopolio, 
entrasen de novo reincorporados 
nos seus postos de traballo. Todo 
iso acompañado dun emotivo acto 

no que se rememorou os case dous 
anos de loita constante e incansa-
ble, cunha homenaxe especial a to-
dos aqueles traballadores que non 
dubidaron en tomar o camiño da 
loita para mantela até a vitoria.

Os foguetes estalaban no ceo noc-
turno de Fuenlabrada, lanzados 
polos propios obreiros mentres os 
seus compañeiros ían entrando 
pola porta ao haberse pronuncia-
do o seu nome, entre aplausos e 
aclamación dos presentes. Era un 
día de alegría, un día de vitoria, un 
día para emocionarse; foi un día 
para para transmitir que a clase 
obreira segue en pé, que con or-
ganización férrea e tenacidade, a 
clase obreira e o seu movemento 
é unha forza imparable, capaz de 
realizar calquera xesta e alcanzar 
calquera obxectivo.

Pablo Martín Díez

Readmitidos os traballadores 
de Coca-Cola!



O dereito a cobrar 
o subsidio por desemprego

 Garantía Xuvenil: 
garantindo a túa explotación

O Plan de Garantía Xuvenil par-
te dende a Unión Europea. 
Ten como obxectivo que os 

mozos de entre 16 e 30 anos que 
non están a cursar estudos ou non 
teñan emprego poidan recibir 
unha oferta de emprego ou forma-
ción. É dicir, que si pertences a ese 
50% de mozos en paro, poidas dal-
gunha forma incorporarte ao mer-
cado laboral.

En palabras, queda bonito. O pro-
blema é que cando o trasladas a 
feitos concretos, resulta que de 
oferta nada de nada.

O Plan en xeral é un interesante 
mostrario das diferentes formas 
que se lle van ocorrendo á patro-
nal para desangrar aos traballado-
res. Por suposto, non só aos traba-
lladores destas “garantías”, senón 
ao conxunto da clase obreira espa-
ñola. Algúns exemplos...

Atopamos, primeiro, unha estra-
taxema para maquillar cifras. Ao 
entrar neste Plan os “beneficiarios” 
deixan inmediatamente de ser 
parados como tales. Non é de es-
trañar que nos próximos meses as 
estatísticas reflictan unha España 
de ilusión.

Doutra banda, temos a existen-
cia de prácticas non remuneradas 
ao final de moitos destes cursos. 
Co pretexto de “aprendizaxe”, un 
traballador se deixa o lombo para 
un capitalista que non ten por que 
darlle un céntimo como retribu-
ción.

Tamén se debe lembrar que “a 
través da Estratexia de Emprendi-
miento e Emprego Novo púxose 
en marcha o contrato a tempo 
parcial con vinculación formativa 
cunha redución do 75-100% da 
cota por continxencias comúns”. 
Forma embrollada de dicir que tra-

ballas cun contrato que ten a redu-
ción mencionada no soldo.

Non hai que ser un xenio para pre-
ver o impacto que terían estes 
contratos sobre os contratos do 
resto do persoal no centro de tra-
ballo, e as súas condicións laborais 
en xeral.

As diferentes axudas ás empresas 
de formación, así como a exen-
ción de certas deducións ás que 
contraten traballadores deste Plan, 
son outra forma de roubo á clase 
obreira. Un diñeiro que, como non 
podía ser menos, provén dos petos 
dos traballadores do país a modo 
de impostos e deduccións.

Todo sexa por garantir... pero ga-
rantir qué?

Rodrigo

No momento actual atopámo-
nos con que a máis da meta-
de dos mozos obreiros vése-

lles negado o seu dereito a traballar 
e, debido a que non cumpren coas 
esixencias, tamén se lles nega o 
subsidio por desemprego. Con es-
tas condicións non podemos máis 
que ter unha mocidade obreira na 
miseria.

Algúns dos problemas que atopan 
os mozos no momento de pedir o 
subsidio é a falta de tempo traba-
llado ou o abandono do posto de 
traballo polas condicións brutais 
de explotación ás que se vían so-
metidos. Este segundo motivo é 
moi habitual atopalo entre a mo-
cidade obreira neste momento de 
crise xeral do sistema co aumento 
da explotación e o endurecemen-
to das condicións de traballo.

O problema da falta de emprego 
e a destrución do mesmo radica 
no propio capitalismo. Polas leis 
deste, a taxa de ganancia cada vez 
vai en descenso e a única manei-
ra para recuperar estas ganancias 
radica nunha maior explotación 
dos traballadores, o que se tradu-
ce nunha maior xornada laboral 
por uns salarios cada vez menores. 
O aumento da explotación á súa 
vez reflíctese nunha destrución de 
postos de traballo e á expulsión de 
grandes masas obreiras dos seus 
traballos.

A esixencia dun subsidio por des-
emprego indefinido fundaménta-
se na responsabilidade que teñen 
os capitalistas de crear o emprego 
na súa sociedade, xa que desposuí-
ron ao conxunto da clase obrei-
ra dos medios para a creación do 

mesmo. Por tanto, ante a incapaci-
dade do capitalismo para liquidar o 
problema da creación de emprego 
para o conxunto da clase obreira, a 
reivindicación ten que centrarse 
sobre o dereito do obreiro a ter 
un posto de traballo digno (dere-
ito que ningunha lei burguesa re-
coñece) e, en caso de non poder 
conceder este dereito, o subsidio 
por desemprego indefinido que 
supla as súas necesidades vitais até 
o momento no que ao traballador 
póidaselle recoñecer o seu dereito 
a ter un posto de traballo.

Jesús D. Redondo
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ETT=
 Explotación Total de  Traballadores

que a empresa na que traballarás 
empregaráte para sacar adiante 
o traballo requirido por “ conxun-
turas da produción”. Cando se ter-
mine este momento concreto, o 
contrato quedaría extinguido. En 
cambio, moitas empresas piden 
traballadores a ETT para precarizar 
as condicións laborais dos seus 
traballadores. Proba diso é que os 
traballadores provenientes de ETT 
pasan a desenvolver todo tipo de 
labores dentro da empresa recep-
tora, o que vén demostrar que o 
contrato eventual por circunstan-
cias da produción está en fraude 

de lei, xa que o traballador realiza 
unha actividade permanente na 
empresa na que presta servizos 
de maneira efectiva.

Outro elemento máis relevante, é 
que mediante as ETT, os traballa-
dores quedamos completamente 
desprovistos de todo dereito sin-
dical e de toda posibilidade de 
organizarnos no noso centro de 
traballo para reivindicar os nosos 
dereitos. Ao ser contratados por 
unha empresa e cedidos a outra, 
a posibilidade de realizar labores 
sindicais, aínda que supostamente 
contemplada na lei, de facto é im-
posible. Desta maneira, as empre-
sas que reciben traballadores e as 
ETT nos quitan os nosos dereitos 

Aínda pensas que 

as ETT favorecen o 

emprego xuvenil?...
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OS TRABALLADORES 
QUEDAMOS 

COMPLETAMENTE 
DESPROVISTOS DE 

TODO DEREITO 
SINDICAL E DE 

TODA POSIBILIDADE 
DE ORGANIZARNOS 
NO NOSO CENTRO 

DE TRABALLO 

sindicais básicos, mediante dispo-
sitivos legais que na práctica supo-
ñen a colocación de grilletes que 
nos impiden organizar a resposta.

Por se isto fose pouco, coa última 
contrarreforma laboral de 2012, os 
Servizos Públicos de Emprego po-
den subcontratar os servizos de 
procura de emprego ás ETT, o que 
as coloca nunha posición de do-
minio maior para controlar o mer-
cado laboral. A efectos prácticos, 
supón, por unha banda, a privati-
zación encuberta dos Servizos Pú-
blicos de Emprego e, polo outro, 
a posta a disposición das ETT dun 
maior coñecemento e control do 
mercado de traballo, que poste-
riormente será utilizado para pre-
carizar aínda máis as condicións de 
traballo da mocidade traballadora.

Por unhas condicións dignas de 
traballo,

NON ás ETT

Roberto Guijarro, Responsable de 
Movemento Obreiro e Sindical do 
Comité Central dos CJC

Hoxe en día, calquera mozo en 
busca de traballo sabe qué son 
as Empresas de Traballo Tempo-
ral, coñecidas como ETT.  A súa 
introdución en España remónta-
se até 1994 cando, o goberno do 
PSOE, con Felipe González como 
Presidente do Goberno, habili-
tounas mediante a ignominiosa 
Lei 14/1994, do 1 de xuño. Nela, 
defínense como aquelas empre-
sas  “cuxa actividade consiste en 
pór a disposición doutra empre-
sa usuaria, con carácter temporal, 
traballadores por ela contratados”. 
Foi a introdución dun modelo de 
contratación que hoxe se atopa 
completamente implantado no 
noso mercado laboral.

As ETT funcionan contratando a 
traballadores que non empregan 
en centros de traballo propios, se-
nón que son destinados a prestar 
servizos noutras empresas distin-
tas. Isto significa que os traballado-
res contratados acaban traballan-
do noutra empresa distinta á que 
lles contrata. Evidénciase, na súa 
soa definición, o carácter explota-
dor e parasitario das ETT. Con todo, 
este modelo de contratación non 
foi só deseñado para beneficio das 
empresas de traballo temporal, se-
nón tamén para as empresas que 
reciben aos traballadores que son 
cedidos pola ETT. Mediante este 
procedemento, as empresas soli-
citantes de traballadores, contan 
con persoal que pode empregar 
con total flexibilidade para o seu 
beneficio. É absolutamente nor-
mal que miles de mozos teñan 
traballos cun contrato de 1 día a 
media xornada, é dicir, un contrato 
de 4 horas, para actividades como 
descargar un camión, barrer un 
almacén, etc. O grao de tempora-
lidade roza así o surrealista, conver-
téndose nunha norma.

Ademáis da explotación legalizada, 
as ETT incorren en numerosos con-
tratos en fraude de lei. Por exem-
plo, moitas empresas teñen traba-
lladores provenientes de ETT con 
contratos eventuais por circuns-
tancias da produción. Este con-
trato a través dunha ETT significa 
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O novo drama europeo son 
os refuxiados. A indigna-
ción percorre o salón de 

calquera familia á hora do te-
lexornal ao ver como morren ou 
son tratados peor que animais. 
Existe certo consenso social á 
hora de criticar o trato que es-
tán a recibir estas persoas. Xa 
sexa por un sentimento de cul-
pa (admitindo que os propios 
Estados europeos teñen gran 
parte de responsabilidade na 
situación destes países, espe-
cialmente en Siria) por caridade 
cristiá ou por simple alabanzas 
á multiculturalidade, os refu-
xiados mobilizaron á chamada 
opinión pública.
É certo que existe un sector da 
poboación que está a utilizar 
esta traxedia para recibir os fo-
cos mediáticos e desenvolver 
un discurso reaccionario e fas-
cista baseado na suposta pri-
macía que deberían ter os pa-
trios de cada Estado fronte aos 
inmigrantes. Todo este ideario 
está rodeado de críticas ás cul-

turas e costumes destes pobos 
e ás súas formas de vida.
O certo é que os distintos go-
bernos non están a tomar cartas 
no asunto por unha cuestión 
humanitaria. Nin sequera de ca-
ridade cristiá e “amor ao próxi-
mo”. O feito de que os gober-
nos estean a actuar responde 
a dúas cuestións. En primeiro 
lugar para paliar o rexeitamen-
to da poboación que, case na 
súa totalidade, indignouse coa 
situación. Pero tamén porque 
os inmigrantes son un sucu-
lento prato para calquera Es-
tado burgués. Supoñen man 
de obra barata, incremento da 
natalidade e pouco gasto (es-
pecialmente si son irregulares). 
Na situación actual de crise iso 
supón aumentar o número de 
traballadores que demandan 
un emprego e, por tanto, poder 
incrementar a explotación.
O coñecido “se non queres es-
tas condicións veñen 20 detrás 
de ti que se van a pegar por tra-

ballar” é o que impulsa aos go-
bernos á hora de abrir fronteiras 
e empregar fondos para os refu-
xiados. Situación que, á súa vez, 
incrementa o discurso racista 
ao atraer aos obreiros que ven 
afectados directamente pola 
entrada de inmigrantes ao ser 
despedidos ou ver as súas con-
dicións laborais empeoradas.
Nin paz entre clases, nin guerra 
entre pobos.

Ana Escauriaza

Podo pasar? Só se me saes rentábel

Dende que comezou a cri-
se vimos como grupos 
neonazis tentan abrirse 

un oco nos barrios obreiros 
de todo o país. Dedícanse á re-
collida de alimentos, a realizar 
cursos e actuacións co único 
fin de conseguir calar o seu dis-
curso entre as familias humildes 
e, especialmente, entre os mo-
zos. Tras este rostro de aparen-
te solidariedade (reservada só 
para españois) o único que se 
esconde é racismo, odio e vio-
lencia contra inmigrantes e an-
tifascistas.
A creación de “Fogares Sociais” 
por parte do partido MSR en 
Madrid e Zaragoza non é senón 
o exemplo deste intento por 
mostrar unha cara máis social 
que lles permita aproveitarse 
das necesidades destas fami-

lias para fomentar o odio cara 
aos inmigrantes, algo que clara-
mente a quen beneficia é á bur-
guesía deste país ao dividir aos 
traballadores.
Estes Fogares Sociais, lonxe de 
ser un mero local que serve para 
recoller alimentos e realizar acti-
vidades, son auténticos cuarteis 
de operacións onde cada certo 
tempo organizan xornadas con 
neonazis de todo o país e entre 
as cales está a persecución de 
mozos antifascistas que, para-
dóxicamente, son os que xeral-
mente acaban detidos.
Esta complicidade por parte das 
forzas do Estado non debe es-
trañarnos xa que á fin e ao cabo 
son as organizacións fascistas as 
que fan ese traballo sucio” que 
non poden facer as forzas repre-

sivas “oficiais” co único fin claro 
de meter medo e desmobilizar 
á vez que deslexitiman as pos-
turas de esquerda, provocando 
que as cataloguen como vio-
lentas ao verse involucradas en 
altercados deste tipo.
Bilbao, Toledo, Zaragoza, Ma-
drid… Poucas son as cidades 
que se libran de contar cun 
triste historial de agresións fas-
cistas nos últimos 12 meses a 
distintos rapaces con estética 
antifascista, pero só en conta-
das ocasións os agresores son 
detidos.

Cristian Ferrer

O fascismo de hoxe en día: 
polo día ao “Fogar Social”, 
pola noite a dar malleiras

EUA e da Unión Europea de combate ISIS
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O Partido Comunista de 
Grecia (KKE) lonxe de 
alimentar con falsas ilu-

sións, continúa sendo guía da 
batalla da clase obreira grega 
en contra dos monopolios e o 
sistema capitalista. 
O domingo 20 de setembro o 
pobo grego atopouse ante a 
convocatoria das eleccións anti-
cipadas tras a dimisión de Alexis 
Tsipras como primeiro ministro 
tras oito meses no goberno.
A situación á que levou a crise 
capitalista á clase obreira e os 
sectores populares de Grecia 
nos últimos anos caracterizou-
se pola perda constante de de-
reitos e o empobrecemiento 
a pasos axigantados do pobo 
traballador. A xestión do ca-
pitalismo en Grecia por parte 
de Syriza, lonxe de dar unha 
resposta ante esta situación, 

obedeceu aos intereses dos 
grandes monopolios, asinou o 
memorándum e os distintos pa-
quetes de medidas que atacan 
directamente contra os intere-
ses do pobo grego. O resultado 
destas eleccións, a nova vitoria 
de Syriza, só significa a conti-
nuación da aplicación de todas 
estas medidas a favor da gran 
burguesía.
A Mocidade Comunista de Gre-
cia (KNE), xunto ao Partido Co-
munista de Grecia (KKE), deu 
unha dura batalla nas escolas, 
nas universidades, nas escolas 
profesionais, nos centros de 
traballo e nos barrios para frear 
todas estas medidas, para con-
cienciar aos mozos traballado-
res e de extracción popular de 
que a única saída en favor dos 
seus intereses pasa pola loita 
contra o capitalismo e de que-
nes o sustentan.

O KKE representa a única res-
posta para os problemas da 
clase obreira e os sectores 
populares en Grecia. Os CMC, 
xunto ao noso Partido, solidari-
zámonos e apoiamos aos nosos 
camaradas gregos que están en 
primeira liña nas loitas obreiras, 
nas loitas estudantís, nas folgas, 
nas loitas contra os paquetes de 
medidas e os memorándums, e 
en definitiva na loita contra os 
monopolios e contra o sistema 
capitalista.
Ester Cubero, Responsable da 
área Internacional do Comité 

Central dos CMC

A convocatoria de eleccións anticipadas en Grecia

Asemblea Xeral da 
FMJD

Este novembro os CMC temos unha importante 
cita política internacional, a Asemblea Xeral da 
Federación Mundial da Mocidade Democráti-

ca (FMJD). Esta Asemblea coincide co 70 aniversario 
da FMJD, momento en que a mocidade do mundo 
organizouse, tras ser derrotado o nazifascismo coa 
contribución da URSS e os movementos de libera-
ción nacionais. E é que ante a barbarie da 2ª Gue-
rra Mundial, onde o sangue da mocidade regou os 
campos de batalla, os mozos tomaron o compro-
miso de que iso non pasase nunca máis.

Nun mundo que se penetra cada vez máis pro-
fundo na barbarie capitalista, a Asemblea da FMJD 
debe servir para que as forzas antiimperialistas de 
todo o mundo dean un paso adiante na loita con-
tra as guerras imperialistas e o sistema que as pro-
crea. Só así será posible que a Federación sexa un 
instrumento de loita para a mocidade do mundo.

Alberto S. C.

Presenza de delegacións 
internacionais no 
Campamento da Mocidade

Durante os días 13, 14, 15 e 16 de agosto celebrouse en 
Madrid o II Campamento da Mocidade, o cal puido 
contar coa presenza de delegacións internacionais 

do Fronte della Gioventù Comunista de Italia e da KNE de 
Grecia.

Dentro do marco de actividades sobre a solidariedade inter-
nacionalista, os delegados participaron nunha charla sobre 
o oportunismo e as loitas que as súas diferentes mocidades 
comunistas realizaran; en Italia, coa perda da denominación 
histórica a mans do revisionismo, e en Grecia, co referendo e 
a loita da mocidade grega contra o oportunismo.

Dentro dos eventos programados, os delegados internacio-
nais tiveron a ocasión de ter un encontro con Sócrates F., 
Secretario Xeral dos CMC, e coñecer a situación actual da 
mocidade en España. Coa asistencia destas delegacións in-
ternacionais fortalécense as relacións entre organizacións 
irmás, facendo uso do internacionalismo proletario do que 
os comunistas nos caracterizamos.

Tamara Modrego

EUA e da Unión Europea de combate ISIS
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O próximo 20 de decembro 
terán lugar as eleccións 
xerais máis importantes 

dende a transición do franquis-
mo á monarquía parlamentaria. 
Trátase dun momento crucial 
no que as clases dominantes 
tratarán de plasmar o intento 
de reorganización do sistema 
burgués, que vén preparando 
no últimos anos.
Crise na cúspide e reorganiza-
ción burguesa
O PCPE vén explicando dende 
hai tempo como o que en ini-
cio foi unha crise económica 
capitalista foise transformando, 
progresivamente, nunha cri-
se na cúspide. Os de arriba xa 
non podían seguir gobernando 
como antes, pois os pactos al-
canzados na transición do fran-
quismo á monarquía parlamen-
taria daban contantes mostras 
de esgotamento e, ao mesmo 
tempo, manifestábase unha  
crecente desafección popular 
cara ás institucións, tras anos 
de políticas antipopulares, que 
minguaba a lexitimidade con 
que as clases dominantes ve-
ñen exercendo a ditadura capi-
talista.
Ante o claro inicio dunha cri-
se na cúspide, na que se vían 
implicadas as principais insti-
tucións do Estado (monarquía, 
sistema de partidos políticos, 
modelo territorial, etc.), había 
que actuar. Dende o poder 
púxose en marcha unha opera-
ción de alto calado estratéxico 
dirixida a recompor a domi-
nación do bloque oligárquico 
que domina España con man 
de ferro. Era necesaria unha re-
organización que pasaba por 
canalizar a resposta popular 
ás políticas de xestión da crise 
dentro das marxes do asumi-
ble. Para iso favorecéronse todo 
tipo de iniciativas políticas diri-
xidas a canalizar a ira popular, 
tratando de impedir que os de 
abaixo deixasen de querer vivir 
como antes. Por tanto, desde 
os monopolios mediáticos ca-
nalizouse o descontento cara 
a un programa democrático de 
mínimos dirixido á reforma de-
mocrática do capitalismo, coma 
se tal cousa fose posíbel. Ao 

mesmo tempo atacábanse con 
saña as formas organizativas e 
de loita do movemento obreiro 
e sindical, poñendo de relevo 
sanguentos casos de corrup-
ción na que están implicadas 
as mesmas cúpulas sindicais 
que se afastaron radicalmente 
de toda concepción clasista da 
loita, tratando de restrinxir e de 
criminalizar o dereito de folga, 
atacando a negociación colec-
tiva e o dereito de organización 
sindical na empresa e, en todo 
caso, aplicando unha dura re-
presión contra o movemento 
sindical combativo.
A operación deu a luz dúas no-
vas forzas políticas chamadas 
a xogar o papel de reserva das 
forzas principais que, desde hai 
décadas, se turnan o goberno 
español en réxime de alternan-
cia: o PP e o PSOE, ambos os 
sacudidos por notables casos 
de corrupción e deslexitima-
dos polas políticas antipopula-
res que, tanto nun como outro 
caso, aplicaron para xestionar 
a crise capitalista. Podemos e 
Ciudadanos naceron para xo-
gar ese papel, facendo crer ás 
enormes masas de desconten-
tos que é posible un capitalismo 
democrático, transparente, sen 
corrupción, coa participación 
cidadá e xustiza social. Unha 
nova versión do “capitalismo 
con rostro humano” predicado 
pola socialdemocracia décadas 
atráis. Unha verdadeira rúa sen 
saída na que as masas obreiras e 
populares terminan sendo cóm-
plices nunha reorganización 
do poder dirixida contra elas 
mesmas, un tramposo xogo de 
tronos dirixido a recompoñer 
o poder dos monopolios a lon-
go prazo e no que, por cambiar 
para que nada cambie, procé-
dese a substituír ao vello mo-
narca por carne da súa carne e 
sangue do seu sangue, mentres 
que os súbditos continuamos 
sendo os mesmos.
A excepcionalidade destas 
eleccións xerais.
Neste escenario, da forza de 
partida inicial dos denominados 
partidos emerxentes, as últimas 
enquisas, a expensas dos resul-
tados que arroxen as eleccións 

catalás do 27 de setembro, ou-
torgan a Podemos e Cidadáns o 
papel de meros acompañantes 
de PSOE e PP, tal e como xa se 
demostrara cos pactos alcanza-
dos tras as eleccións autonómi-
cas e municipais. O PSOE e o PP 
en situación de empate técnico, 
cun 24,6 e un 23,4% respectiva-
mente, e Podemos e Cidadáns 
no papel de forzas de reserva 
cun 18,6 e un 16%, mentres Es-
querda Unida, á espera do resul-
tado dos seus desesperados xo-
gos malabares, tan propios do 
peor oportunismo, agoniza cun 
5% de previsión de voto. Así, 
o bipartidismo transfórmase 
nunha especie de cuatriparti-
dismo que, envolvido por unha 
boa dose de manipulación 
mediática, preséntase ao noso 
pobo baixo a forma de sinxela 
elección: ou vota vostede ao 
polo centro – dereita, podendo 
elixir ao seu gusto entre PP ou 
Cidadáns, ou o fai vostede ao 
polo centro – esquerda, poden-
do elixir entón entre PSOE e Po-
demos (veremos onde queda 
EU), en función do cabreo que 
o señor ou a señora en cuestión 
teña.
Pero a realidade é teimosa e o 
poder do capital exprésase con 
coherencia, máis aló das farán-
dulas democráticas. Por tanto, 
mentres a poboación discute 
entre dúas caras da mesma mo-
eda, todo vai quedando atado e 
ben atado. Por tanto, con abso-
luta excepcionalidade histórica, 
apróbase a Lei de Orzamentos 
Xerais do Estado e emprénde-
se unha compulsiva carreira le-
xislativa, na que se enmarcan a 
Lei de Seguridade Cidadá e a 
reaccionaria reforma do Códi-
go Penal, entre outros moitos 
cambios lexislativos, para que a 
liña que interesa ao verdadeiro 
poder, o que ten a súa fonte nos 
consellos de administración 
dos monopolios, siga o seu cur-
so con independencia de que 
nas eleccións xerais gañe un ou 
outro xestor.
E é que a xogada é perfecta e 
así llo recoñecemos ao bloque 
oligárquico burgués que domi-
na o noso país. Pode vostede 
elixir entre unha Cataluña inde-
pendente ou parte de España, 

E l ecc i óns  xe r a i s       e lo ita de clases
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pero sempre que os ricos sigan 
sendo eles e os pobres siga-
mos sendo nós e, por suposto, 
á UE e á OTAN nin mencionalas. 
Pode vostede elixir entre polo 
centro – dereita e polo centro 
– esquerda, mesmo nos per-
miten elixir entre dúas opcións 
dentro do mesmo polo, iso si, 
de novo eles seguen sendo os 
explotadores e a clase obreira, 
e o conxunto de traballadores 
e traballadoras, os explotados. E 
é que poderoso cabaleiro é don 
diñeiro.
A clase obreira ante a loita 
electoral
Do mesmo xeito que en todas 
as ordes da vida social, a cla-
se obreira debe procurar a súa 
máis estrita independencia e 
unidade organizativa, política e 
ideolóxica tamén na loita elec-
toral. Non se trata de votar ao bo 
amo, ou ao amo menos malo, 
senón de votar para expulsar 
aos amos do poder. A experien-
cia histórica insignia que pola 
vía electoral tan só pódese cas-
tigar ás clases dominantes e xe-
rais certo tipo de problemas de 
xestión, por tanto a loita electo-
ral é parte da loita de clases xe-
ral, na que o noso movemento 
obreiro debe recuperar as súas 
mellores tradicións de loita, de 
organización e de defensa dos 
seus intereses de clase.
Non hai terreo neutro na loi-
ta política. Máis aló dos cantos 
de sirena capitalistas, o certo é 
que hoxe este sistema de ex-
plotación nada pode ofrecer ás 
inmensas masas obreiras e po-
pulares do noso país, que non 
sexa unha lenta agonía e un 
constante sufrimento. O certo 
é que hoxe existe un desenvol-
vemento das forzas produtivas 

no país que permitiría satisfacer 
as necesidades do conxunto do 
pobo, mellorar as condicións de 
vida substancialmente e garan-
tir unha sociedade de pleno em-
prego. Hoxe poderíase ofrecer 
altos niveis educativos e unha 
asistencia sanitaria de calidade 
para todos e todas. Non existe 
razón para que o conxunto do 
noso pobo goce dunha vivenda 
digna, para que se faga realida-
de a igualdade entre home e 
mulleres, para o completo re-
coñecemento dos dereitos se-
xuais de cada cal, para vivir en 
harmonía co medio ambiente. 
Tan só hai unha condición: os 
expropiadores deben ser ex-
propiados, pois a súa propieda-
de privada, nutrida do traballo 
colectivo expropiado á clase 
obreira, é o único límite real 
que impide que vivamos nunha 
sociedade de persoas libres e 
iguais, nunha sociedade socia-
lista – comunista. E xunto á súa 
propiedade, o conxunto de va-
lores e ideas reaccionarias que 
anestesian á clase obreira e aos 
sectores populares, impedíndo-
lles avanzar con paso firme cara 
a unha sociedade protagoniza-
da por eles mesmos e co poder 
e a economía nas súas mans.
Nestes termos celebraránse as 
próximas eleccións xerais. Os 
traballadores e traballadoras 
deben elixir non entre un polo 
centro – esquerda e un polo 
centro – dereita, nin tampou-
co nas opcións existentes en 
cada un deses polos; a verda-
deira elección será entre o polo 
de xestión do capitalismo e o 
polo revolucionario enfronta-
do ao poder dos monopolios, 
á Unión Europea, á OTAN e a 
todas as depredadoras alianzas 
imperialistas dos nosos días.

A militancia comunista ten por 
tanto un duro traballo por dian-
te. Primeiro é necesario superar 
as trabas legais que obstaculi-
zan a libre concorrencia electo-
ral, recollendo miles de firmas; 
despois será necesaria unha ti-
tánica tarefa que permita rom-
per o silencio mediático sobre 
nosa a propia existencia. E sem-
pre será preciso que apelemos 
aos miles de obreiros e obreiros, 
de estudantes, de veciños e ve-
ciñas dos nosos barrios, xunto 
a quenes loitamos nos últimos 
anos; que proxectemos esas 
loitas á loita electoral, que soli-
citemos todos os apoios posi-
bles, que sexamos capaces de 
explicar tantas veces como sexa 
necesario o que hoxe pode pa-
recernos obvio e que coloque-
mos a nosa proposta política 
con audacia, sen concesións a 
destra ou sinistra, con valentía 
e espírito combativo, reagru-
pando ao movemento obreiro 
e popular nun voto consciente 
de ruptura que exprese a forza 
do pobo traballador.

R.M.T
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Entre a derrota e a resistencia ar-
mada

Foi o verán máis doloroso de to-
dos os que se lembran na histo-
ria de España. Era 5 de agosto de 
1939 e aínda non saíra o sol can-
do Carmen, Martina, Branca, Pilar, 
Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Ana, 
Joaquina, Dionisia, Vitoria e Luisa 
despedíanse para sempre. Eran fu-
siladas as 13 Rosas, a maioría me-
nores de idade. Formaban parte 
dun grupo moito máis numeroso 
de mozos comunistas, preto de 
70, a maioría fusilados ese mesmo 
día. Foi un dos primeiros intentos 
de reorganizar ás JSU e ao PCE na 
clandestinidade e mostrou como a 
represión franquista non daría nin 
un mínimo de cuartel.

Facía poucos meses da derrota. Co 
golpe de estado e a traizón de Ca-
sado comezaron a caer os primei-
ros comunistas en Madrid e foron 
entregados a Franco xunto cos fi-
cheiros do PCE e as JSU. Coas au-
toridades franquistas dominando 
todo o país, os cárceres estaban 
abarrotados por centos de miles 
e outros tantos foron obrigados a 
fuxir pola forza e iniciar un longo 
exilio. Cada madrugada fusilábase 
a decenas de loitadores. Esta era a 
resposta á paz honrosa que busca-
ba Casado e o resto de conspira-
dores contra a República, esta era 
a carta de presentación dunha das 
ditaduras máis atroces que arrasa-
ron o planeta.

No interior do país a situación era 
sumamente complicada para os 
comunistas e o pobo en xeral. Hai 
que remontarse ás condicións xe-
radas tras a caída de Cataluña en 
febreiro de 1939, cunha desmora-
lización crecente froito das intrigas 
e traizóns e da situación de tre-
menda dificultade. A pesar de que 
a política do PCE era resistir custe 
o que custe, tentando entrelazar 
o conflito español co inminente 
conflito internacional e a pesar dos 
enormes problemas quedaba aín-
da en toda a zona Centro e Levante 
un exército de preto dun millón de 
efectivos con importantes reservas 
para resistir, boa parte da dirección 
comunista foi abandoando o país 

precipitadamente. Son aínda hoxe 
páxinas borrosas da historia, as ca-
les requiren dunha análise crítica 
e seria, pero o certo é que non se 
dispuxo dun plan para o traballo na 
nova situación de clandestinidade 
e deixouse unha gran cantidade de 
militantes sen orientacións, o que 
supuxo a caída sistemática de cada 
intento de reorganizar ao PCE ou as 
JSU.

No exterior a situación non era 
moito máis fácil. Miles de espa-
ñois caeron nas tenazas de Hitler, 
ocupando campos de traballo e de 
concentración. Outros tantos con-
tinuaron a guerra contra o fascis-
mo que iniciaran tres anos antes 
en España: ocuparon os primeiros 
postos no combate en todas as 
frontes europeas, especialmente 
no sur de Francia onde se atopaba 
a maioría da organización do PCE 
no exilio, xogando un papel crave 
na Liberación do país.

O ambiente de euforia ante a cada 
vez máis evidente derrota nazi xe-
rou novos plans para trasladar a 
loita guerrilleira a España, onde 
sobrevivían dende a Guerra Civil 
numerosos fuxidos nas montañas. 
Críase que os Aliados intervirían fa-
vorablemente no conflito español 
e que o pobo se levantaría con ra-
pidez contra Franco. Foron os anos 
da Operación Reconquista de Es-
paña nos Pireneos, os anos da re-
sistencia armada e a creación de 
Agrupacións Guerrilleiras, sendo a 
Agrupación Guerrilleira de Levante 
e Aragón a máis importante de to-
das elas.

Intrigas no PCE e cambio de es-
tratexia: da loita armada á loita 
de masas

A dispersión da dirección do PCE, 
a situación de guerra e a perda de 
numerosos cadros supuxo o cal-
do perfecto para que o aparello 
de Carrillo se fixese co control da 
organización. A partir de 1947 era 
evidente que a guerrilla non podía 
lograr os seus obxectivos e men-
tres miles perdían as súas vidas nos 
montes españois Carrillo, máis pre-
ocupado polo control do aparello 
que pola situación en España, non 

ordenou a retirada  das escasas 
unidades que resistían até 1952.

Iniciábase así unha nova etapa 
na loita contra a ditadura. A nova 
orientación da organización, cha-
mada a política de Reconciliación 
Nacional, onde se buscaba unha 
solución pacífica ao problema es-
pañol, supuxo na práctica a pro-
gresiva perda da orientación cla-
sista do PCE.

O PCE, a pesar da súa cada vez 
maior dexeneración ideolóxica, 
seguía sendo a principal forza de 
oposición ao franquismo e a que 
con maior virulencia sufría a dura 
represión. Os cárceres seguían re-
pletos e as penas de morte non 
cesaban, sendo o caso máis soado 
destes anos a execución de Julián 
Grimau.

Dende finais dos 50, e especial-
mente na década dos 60, abríase 
un importante ciclo de mobiliza-
cións obreiras e populares que 
mostraban a situación insustenta-
ble na que estaba sumida o país. 
Nese contexto nacían as Comi-
sións Obreiras, impulsadas polos 
comunistas nos seus centros de 
traballo, que se converteron na 
principal organización de masas 
antifranquista. É de destacar as 
folgas do ano 1962 en lugares de 
Asturias, Madrid, País Vasco ou Ca-
taluña. Nos barrios foron xurdindo 
asociacións veciñais e na univer-
sidade a protesta tamén foi en 
aumento. En todas as loitas os co-
munistas estiveron presentes con 
forza e tenacidade.

Tras dar as súas últimas rabexadas, 
o 20 de novembro de 1975 morría 
Franco. Daba comezo unha nova 
etapa coa chamada Transición, 
onde a claudicación carrillista do 
PCE iniciada anos atrás lograba li-
quidar a sigla histórica dos comu-
nistas.

.

Víctor Moreno

A represión da posguerra e a 
reorganización do Partido Comunista 
na clandestinidade do franquismo 
(1939 -1975)
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Lecer
Un disco...
10 Years: Live in Iruña –Talco 
(2014)

O próximo novembro sacan 
novo disco, pero, mentres tanto, siga-
mos escoitando o concertazo de Iruña, Eus-
kadi, gravado nun CD en 2014 para celebrar 
os 10 anos da banda. Aquí atoparemos os 
mellores temas de Talco, aqueles que máis 
encenden á mocidade combativa de Italia...e 
máis aló.

As súas melodías combinan ska con influen-
cias de Man Negra e do punk clásico, ademáis 
de ritmos balcánicos, e non esquecen as súas 
herdanzas dos barrios obreiros do norte de 
Italia, falando enérxicamente de anti-fascismo, 
de anti-racismo e contra a discriminación.

Unha película...
Os fungos – Óscar Ruiz Navía (2014)

Cine social colombiano cunha 
temática nada simple: os soños. 
Retrato dunha sociedade de 
clases, nunha cidade afastada 
do estereotipo que se adoita ter 
dela, Cali. Non é o Cali da salsa, é 
o Cali dos concertos clandestinos de 
punk. Un protagonista afastado do proto-
tipo de heroe, obreiro dun dos sectores máis 
deprimidos da cidade, percorre a xeografía ur-
bana co propósito de pintala e expresar todo 
aquilo que unha realidade social difícil ille im-
pide, baixo o lema de “Nunca máis gardaremos 
silencio”.

Un libro...
Mulleres – Eduardo Galeano (2015)

Se no pasado mes de abril deixábanos 
Eduardo Galeano, a voz dos desherdados 
e dos ninguén, non o fixo do todo. Que-
daba por ser publicada unha selección 
dos seus mellores textos coidadosa-
mente recompilada polo autor cun-
ha temática común: as mulleres.

Son as esquecidas da historia, den-
de a revolucionaria Rosa Luxembur-
go ao tesón das Nais da Praza de Maio, dende 
as obreiras do París da Comuna a Rigoberta 
Menchú, de Alexandra Kollontai ás militantes 
desaparecidas pola ditadura arxentina..

                     Rocío Negrete,   
Subdirectora de Lecer e Cultura de  Tinta Roja

CULTURA, OCIO E DEPORTE/////////////////////

Seguramente cando mencionedes 
a Ernesto 'Che' Guevara pensedes 
nesa imaxe que tanto se comer-

cializou. Pero, algún sabe quen realizou 
esa fotografía? Seguramente non.

Esa fotografía foi tomada no enterro 
dos mortos no atentado terrorista ao 
barco La Coubre en 1960. Foi titulada 
como Guerrilleiro heroico. O Che ato-
pábase neses momentos entre a mar-
cha fúnebre pola Rúa 23. Anos despois 
o seu autor diría: “é incrible, esta foi a 
imaxe máis reproducida da historia e 
tomouse de maneira improvisada e 
casual”.

La Coubre foi un buque francés en-
cargado do transporte de armamento 
e municións desde Amberes, Bélxica. 
Mentres descargaban o armamento 
perigoso producíuse unha primeira 
explosión e cando os voluntarios axu-
daban aos feridos e rescataban aos 
mortos producíuse unha segunda, 
causando en total uns 75 mortos e 200 
feridos. O Goberno de Cuba culpou a 
Estados Unidos xa que existían datos 
de que axencias estadounidenses ti-
ñan o obxectivo de sabotear o abas-
tecemento cubano de armas e muni-
cións de terceiros países.

O soado fotógrafo foi Alberto Díaz Gu-
tierrez, máis coñecido como Alberto 
Korda. Este fotógrafo cubano naceu o 
14 de Setembro de 1928 na Habana, no 
seo dunha familia modesta. Desde moi 
temperá idade traballou como vende-
dor ambulante, contador, investigador 
de mercado e axente comercial. Isto 
fixo que na década dos 40 cursase cla-
ses comerciais no Candler College e 
na Habana Business Academy.  O seu 
pai conseguíu unha cámara pequena e 
Korda levábaa consigo a todas partes. 
Mentres traballaba como vendedor, 
fotografiaba a nenos pobres que fa-
cían xoguetes con calquera cousa. 
Neses momentos deuse conta de que 
tiña que dedicar o seu traballo a esa 
Revolución que prometía acabar coas 
desigualdades.

Aprendeu a fotografía con Newton Es-
tapé e despois con Luís Pierce, coñeci-
do como Luís Korda, con quen fundou 
os Estudos Korda, onde traballou 15 
anos desde 1953. Era un estudo dedi-
cado á moda e publicidade. Coñéce-
selle como o creador da fotografía de 
moda cubana, xunto á modelo Norka 
Méndez.

É probable que Alberto Korda sexa ta-
mén o autor de máis  fotografías que 

vexas dos primeiros días da Revolución 
cubana. Tomou en total unhas 55.000 
fotografías.

Co triunfo da Revolución Cubana, en 
1959, traballou como fotógrafo para 
Fidel Castro. Ofreceu voluntariamente 
os seus servizos para o diario da Haba-
na Revolución. En 1959, cando Fidel 
anunciou a súa intención de realizar 
a súa primeira visita ao estranxeiro (a 
Venezuela), o editor do xornal enviou a 
Korda para que cubrise este acontece-
mento histórico. A Fidel gustábanlle as 
fotografías que aparecían publicadas 
no xornal, polo que Korda pasou o se-
guintes nove anos acompañándoo alá 
onde fose.

A partir de 1980 dedicouse á fotografía 
de moda e publicidade, como nos seus 
comezos, de forma independente. Ta-
mén traballou como Director de foto-
grafía da revista Opina até 1982.

A historia curiosa da famosa fotografía 
do ‘Che’ é que Alberto Korda non foi 
quen a fíxo tan famosa, senón Gian-
giacono Feltrinelli, un editor italiano 
que buscaba fotos de Ernesto e pediu 
a Korda que llas facilitase. Este obse-
quioulle cun par de copias desa foto-
grafía pouco antes de morrer Guevara. 
Este editor despois da morte do Co-
mandante mandou imprimir miles de 
copias da foto.

No ano 2000 ante unha campaña de 
vodka Smirnoff que utilizou a foto-
grafía, Korda demandou a devandita 
empresa porque segundo afirmou 
«utilizar a imaxe do Che Guevara para 
vender vodka é un insulto ao seu nome 
e á súa memoria». Gañada a demanda, 
doou o diñeiro obtido a un hospital 
pediátrico na Habana.

Alberto Korda morreu en 2001 en París 
dun ataque ao corazón.

Ariadna Núñez

Alberto Korda e a famosa imaxe 
do ‘Che’



A principios de verán coñecimos que en agosto 
se ía a celebrar o II Campamento da Mocida-
de. O lugar da cita era a localidade de Mangi-

rón, na Serra de Madrid, unha zona emblemática 
da Guerra nacional revolucionaria por ser un lugar 
estratéxico polo control dos encoros de auga que 
abastecían a Madrid.
Despois de acreditarnos e plantar a tenda empe-
zabamos o que foron catro días nos que máis de 
200 mozos de toda España recibimos formacións, 
practicamos deporte e compartimos experien-
cias entrañables.
Entusiasmoume especialmente que contásemos 
coa asistencia de mozos comunistas doutros paí-
ses. Interésame moito a formación, estou conven-
cido que para cambiar o mundo hai que coñecelo, 
por iso creo que as charlas máis atractivas foron as 
que deron os camaradas gregos e italianos sobre o 
contexto da loita de clases nos seus países. Tamén 
ampliamos o noso coñecemento sobre o Sahara 
da man dun dos nosos participantes na última Bri-
gada que organizamos alí. Tras as charlas sobre o 
TTiP e a Lei de seguridade cidadá (lei mordaza), 
impartidas desde unha perspectiva de clase por 
destacados cadros do PCPE, moitos coincidíamos 
que serían as máis útiles cando volvésemos aos 
nosos centros de estudo e traballo.
Este ano celebrábase o 30 aniversario dos CMC e 
organizáronse actividades ao redor desta temá-
tica: durante o campamento púidose consultar 
material dos 30 anos, fíxose un relatorio sobre a 
historia da Mocidade Comunista e repasouse o 
desenvolvemento do movemento estudantil en 

España e da Federación Mundial da Mocidade 
Democrática (que tamén cumpría 30 anos).
A parte de formación, dispuxéronse actividades 
deportivas e de lecer. Gustoume saber que había 
variedade, e que a parte dos populares e sempre 
atractivos torneos de fútbol e baloncesto podíase 
practicar voleibol, xogos de mesa, ou se podía go-
zar da piscina. Aínda así, sen dúbida, a actividade 
que máis gocei foi a mañá que nos desprazamos 
ao que durante a guerra coñeceuse como a Fron-
te da auga, camiñando entre trincheiras e defen-
sas de ambos os bandos escoitábamos como se 
desenvolveron os combates. Ademáis non desa-
proveitei a posibilidade de participar nun semina-
rio de boxeo!
As frescas noites na serra foron amenizadas por 
xogos nocturnos, pase de películas e concertos. A 
intensa actividade deixábanos rendidos e non nos 
demorábamos á hora de ir durmir, así garantíamos 
estar en plenas facultades para afrontar o día se-
guinte.
A última xornada pasámola coas emocións a flor 
de pel; unha homenaxe ao 70 aniversario do final 
da II Guerra Mundial, mensaxes de apoio a colec-
tivos de traballadores en folga, a gravación dun 
vídeo de apoio ao Partido Comunista de México 
tras o asasinato dunha camarada e o canto dos 
himnos puxeron fin a un II Campamento redondo 
que sen dúbida repetirei o ano que vén. 

Eric Rodríguez

EU ASISTÍN AO II CAMPAMENTO DA MOCIDADE E  
VOLVEREI O ANO QUE VÉN!


