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El PCPC representa un nou projecte social i polític que es sustentarà en el poder de la majoria
social, de les treballadores i dels treballadors. Creació de Comitès Populars als barris i pobles
com a eines de la democràcia directa i de base. Control obrer de la producció amb la participació
vinculant dels Comitès Obrers en la presa de decisions en els processos productius. El Front
Obrer i Popular pel Socialisme defineix la política d’aliances necessària per arribar a aquest
objectiu.
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La propietat col·lectiva dels grans mitjans de producció i canvi serà la base material per a la
construcció d’una societat d’igualtat i justícia social sense explotació. Societat en la qual no
existiran diferències vinculades a la classe social, el gènere, a la condició migrant, a les opcions
personals més diverses, etc. Aquesta societat futura serà possible amb el protagonisme de les
masses obreres i populars impulsant el gran canvi social històric que la majoria del nostre poble
necessita per sortir de l’esclavitud a què la sotmet l’actual sistema capitalista de dominació.
Aquesta societat serà, en la seva primera fase, el socialisme i, posteriorment, el comunisme com
a etapa superior del desenvolupament de la Humanitat, en la qual finalment desapareixerà la
divisió classista de la societat.
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El PCPC fa de la defensa de la sobirania nacional, i de la defensa dels principis democràtics més
elementals, un factor de confrontació amb les estratègies de la dominació de la dictadura del
capital en la seva fase imperialista. La sortida de l’euro ens permetrà l’aplicació de polítiques
econòmiques adequades a la situació del país. La sortida de la UE ens alliberarà de la divisió
internacional del treball imposada pel gran capital, que ens ha convertit en el balneari d’Europa.
La sortida de l’OTAN farà possible la reducció de la despesa militar i una relació entre els pobles
sobre la base del respecte i el benefici mutu, sobre els principis de la solidaritat internacionalista.
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Model productiu que potenciï, des de la sobirania, la racional utilització dels recursos del país, en
equilibri amb la natura, i orientat a l’aprofitament de les capacitats productives existents, evitant
la degradació de les terres productives. Aprofitament dels desenvolupaments tecnològics en
tots els sectors, tant informàtic com energètic, energies toves en substitució de les fòssils.
Desenvolupament, des de la sobirania, de les capacitats industrials i ponderació de l’economia
de serveis.
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El futur d’Espanya i Catalunya s’ha de configurar com una república socialista de caràcter
confederal, que es constitueixi com a unió voluntària de pobles lliures mitjançant l’exercici del
dret a la lliure autodeterminació, i que finalitzi amb el període històric de parasitària dominació
de la monarquia dels Borbons.
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