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Aquest 14 de febrer

VOTA NUL
LA CLASSE OBRERA NO HA DE PAGAR LA CRISI DEL
CAPITALISME
AUTODETERMINACIÓ, REPÚBLICA I SOCIALISME
ORGANITZA,T I LLUITA !

VENCEREM

1. RAONS PER LES QUE ET DEMANEM EL VOT NUL
El Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) demanem el VOT NUL davant
la farsa electoral del 14 de Febrer, convocada en plena crisi sanitària que ha ocasionat
oficialment prop de 450.000 contagis i 10.000 morts la qual es nega la seva pròpia
legitimitat al no permetre a partits extraparlamentaris com el nostre concórrer en
aquests comicis. Catalunya és l´única comunitat autònoma que no té una llei electoral
pròpia i per aquest motiu el Govern de la Generalitat s´ha acollit a l´exigència de la llei
electoral espanyola (LOREG) que obliga als partits extraparlamentaris a presentar el 0´10
d´avals del cens electoral en cadascuna de les quatre circumscripcions catalanes.
Enguany al PCPC se l´ha prohibit
presentar-se en aquestes eleccions malgrat que
hem presentat candidatures en les quatre
províncies de Catalunya. Ho hem fet sense
adjuntar els avals per raons polítiques i raons
sanitàries evitant a la nostra militància i al
nostre poble la possibilitat de contagi amb la
Covid-19. Malgrat això els i les comunistes del
PCPC fem campanya pel VOT NUL presentant a la població un programa de confrontació
al sistema d´explotació capitalista que està portant a la misèria a àmplies capes de la
població.

2. QUE NO TRAFIQUIN AMB EL TEU VOT
Mentres la situació del poble treballador empitjora dia a dia, es donen milers de
milions d´euros dels fons públics a la Banca Privada, la corrupció es manté a tots nivells.
Aquí no dimiteix ningú, ni entra ningú a la presó si pertany a les altes esferes de la
política i les finances. Els partits polítics del sistema que representen a diverses faccions
confrontades de la burgesia catalana i espanyola coincideixen en la defensa del projecte
imperialista de la Unió Europea, l´Euro i l´OTAN. Tots ells han girat l’esquena a la classe
treballadora i altres sectors populars. Davant d’aquesta situació d’agressió permanent
als sectors més febles (jubilats, dones, joves, immigrants..) i a la classe treballadora en
general, cal plantar cara als culpables de la situació.
Cap dels problemes que tenen la classe obrera i els sectors populars, s'arreglarà
després de la cita electoral malgrat les promeses i il.lusions que vulguin donar. Els
partits burgesos no poden millorar la vida de la classe obrera i popular doncs estan al
servei de les multinacionals i el gran capital que necessita mantenir la taxa d´explotació i
d'esclavatge per mantenir els seus beneficis.
Sols cal fixar-se en les empreses energètiques que durant la pandèmia de la
Covid-19 han pujat els serveis bàsics com l'aigua, la llum o el gas. Tot sigui pels beneficis

dels propietaris d'aquestes empreses que es van privatitzar i per tant ja no estan per
oferir un servei públic de qualitat, sinó per poder enriquir als seus directius, alguns d'ells
que abans es dedicaven a la política (president Montilla).
Un altre exemple alliçonador és el pacte realitzat pels partits del sistema en
plena pandèmia per augmentar els salaris dels alts càrrecs i diputats de la Generalitat.
El govern de Catalunya tot i l'enfrontament amb el govern central pel tema del
"procés" per la independència de Catalunya, es mou amb una posició imperialista amb
les relacions amb els diferents pobles del món. Total sincronització amb l'imperialisme
dels Estats Units i amb el de la Unió Europea. També una gran afinitat amb la major
organització terrorista que hagi conegut la humanitat, l'Organització del Tractat de
l'Atlàntic Nord (OTAN) organització
militar, que té com a missió l´assegurar
el control i l'espoli dels recursos
naturals dels països empobrits. Així com
el mantenir governs obedients a l
´imperialisme i per tant enderrocar
governs, crear guerres i actes
terroristes, allà on convingui.
Denunciem la retallada de les llibertats que restringeix enormement les
possibilitats de resposta social i popular. Per això cal que els i les comunistes del PCPC
donem resposta als problemes socials i nacionals amb sentit de classe. El PCPC hem
analitzat la situació en la que es troba el Procés Sobiranista. Pensem que l
´independentisme és conscient avui per avui - encara que no ho reconeguin
públicament - que el pols amb l´Estat ha fracassat. Hem pogut visualitzar diversos pactes
com el procés de negociació dels pressupostos de l´Estat amb el govern de PSOE-UP.
Això ens fa veure que la nostra proposta del PCPC per un nou projecte històric per una
República Socialista de caràcter confederal és la única manera per a un canvi total en les
relacions de producció i per enderrocar el règim neofranquista del 78 i aconseguir un
nou model de República que garanteixi el dret a l´autodeterminació dels pobles i
nacions de l´Estat.
La fascinació històrica dels governs de Catalunya cap a l'entitat sionista d'Israel,
que té com a objectiu l'aniquilacio del poble palestí, és un exemple més de l'aliniament
del govern de Catalunya amb els sectors més reaccionaris del món i per tant als sectors
més enemics de la classe obrera.

3. SENSE REVOLUCIÓ NO HI HA CANVI
La única alternativa que té la classe obrera i els sectors populars a Catalunya per
tenir una vida digna sols es pot aconseguir en una societat socialista. Per això el PCPC no
proporcionarà il.lusions ni expectatives amb la democràcia burgesa que està al servei

dels interessos del gran capital. No obstant el PCPC aprofitem les eleccions per donar a
conèixer al poble treballador el programa revolucionari de construcció socialista a
Catalunya i l´Estat Espanyol.
Amb aquesta situació en què es troba avui en dia Catalunya, no podem pensar
que trobarem una sortida favorable a favor de la classe obrera i els sectors populars,
votant a un o altre partit dels que es presenten a les eleccions el dia 14 de febrer.
Els partits polítics que més possibilitats tenen d'acabar d'estar en el govern, són
precisaments els partits del règim capitalista, per tant la única preocupació que tenen és
intentar mantenir l'actual estat de les coses en l´ordre polític, social i econòmic.
En el tema polític, és cert que hi ha diferències, entre els que volen la
independència i els partits que proclamen la unitat de l'Estat Espanyol. Però tant els uns
com els altres, donen l'esquena als treballadors i sectors populars de Catalunya.

4. UNA CATALUNYA REPUBLICANA I SOCIALISTA,
UNIDA VOLUNTARIAMENT AMB LA RESTA DELS
POBLES D’ESPANYA
Espanya i Catalunya transiten, des de fa anys, per una etapa que expressa el
progressiu esgotament del projecte històric de la burgesia per a aquests països. Projecte
socialment injust, violent i reaccionari, sostingut per una aliança funcional de la burgesia
amb l’Església, monarquia i els cossos repressius al seu servei.
En els últims anys aquesta
dominació burgesa, i el seu projecte,
fan aigües per tots costats: corrupció,
repressió de les llibertats, augment
incessant de l’explotació de la classe
obrera, misogínia i masclisme, un atur que no baixa de xifres milionàries, integrisme
religiós , feixisme, etc.
El PCPC representa la proposta política de relleu a aquesta etapa històrica, que
cal derrotar, amb les lluites obreres i populars, en el més breu termini possible. 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.
Aquesta proposta política significa l’inici d’un nou Projecte Històric, superador de
la rància, decrèpita i corrupta Espanya desenvolupada sota dominació burgesa
capitalista. Un nou Projecte Històric, republicà i socialista, dirigit per la classe obrera i
pels sectors populars.

5. LA SITUACIÓ DE LA CLASSE OBRERA I ELS SECTORS
POPULARS
La situació de la classe obrera i de les classes populars ha empitjorat
enormement. Segons xifres oficials la pandèmia a Catalunya ha suposat l´augment de la
pobresa en un 1´57 % arribant al 15 % actual (1.146.238 persones). Moltes llars tenen
una lluita diària al no saber si podran posar un plat a taula per menjar.
Les morts i contagis als barris populars són
incomparables a les zones benestants. La situació
precària abans de la Covid-19 ja era prou fotuda i
ara podem dir que és desoladora: EREs, ERTEs, fam,
les famílies treballadores amordassades davant la impossibilitat per fer front a les
hipoteques, els lloguers, el sistema sanitari col.lapsat, les condicions al sistema educatiu
indignants.
L´impacte de la Pandèmia a Catalunya ha provocat l’augment de l’atur doncs
s'han destruït prop de 75.000 llocs de treball arribant a 497.611 aturades i aturats (prop
del 60 % dones), l´augment de la fam en milers de llars, desnonaments de vivendes que
són expropiades pels bancs, talls en els subministraments bàsics, retallades i pèrdua de
qualitat de la sanitat i l’educació pública
La misèria que cau damunt de la classe obrera, cada vegada amb més precarietat
en el treball, l'atur, l'amenaça a les pensions actuals i sobretot a les futures,
desnonaments, l'amenaça cada vegada més real del feixisme, com a recurs del poder
actual per atemorir a la classe obrera, ens assenyalen de manera molt clara que
necessitem lluitar per destruir el capitalisme.
Anys i anys de retallades, privatitzacions de la sanitat a Catalunya, han portat a
una situació límit amb l'arribada de la Covid-19. Si és necessari, es deixen persones
sense cap tipus d'atenció. La taxa de benefici, es més important que la salut. Els governs
de Catalunya han ofert una gran pista d'aterratge a les empreses de la sanitat privada,
degradant i precaritzant cada vegada més els hospitals, CAPs, residències,..El benefici
abans que tot, també en les residències de persones grans, el tracte humà i amb dignitat
és la darrera en la llista de prioritats d'aquests centres, molt d'ells privats.
Si parlem d´educació, cada vegada més
costosa i per tant amb més dificultats pels joves
de la classe obrera. La falta de recursos, en
aquest any passat, ha posat a la vista la feblesa
de la capacitat d'aquest sistema en tenir un
servei públic d'educació amb qualitat.
Sobre el dret al treball, es degrada dia a dia. Les Empreses de Treball Temporal
(ETTs) ofereixen treballadors i treballadores sense drets als empresaris i per tant encara
obtenen més beneficis. La situació aquest darrer any s'ha complicat molt, amb milers de
treballadors/es a l'atur, d'altres amb ERO, ERTO. La temporalitat dels contractes es

dispara.
La vida en els barris, es fa més difícil, l'augment de l'atur, les dificultats per fer
front a les despeses porta a una gran degradació de la vida en els barris obrers.
Precisament en aquests, sobretot, en els darrers anys ha aparegut el virus de les cases
d'apostes. Una eina més del capitalisme en la seva guerra contra la classe obrera.
Els desnonaments continuen, inclús durant la Covid 19, amb la plena
col·laboració de les policies locals, guàrdia urbana i els Mossos d'esquadra, tots ells
sempre al servei dels capitalistes, el poder polític. Mai actuaran en una empresa, si són
demanats pels treballadors, per exigir que els paguin el sou o garantir algun dret dins de
la fàbrica que els empresaris no compleixen. Les "forces de seguretat" sempre estan
molt atents a defensar els interessos dels empresaris, multinacionals, però mai a la
classe treballadora.

6. PER UN FRONT OBRER I POPULAR CAP AL
SOCIALISME (FOPS)
Cal acabar amb la castració imposada per les cúpules dels sindicats del sistema a
la necessària resposta que ha de donar la classe obrera contra l´explotació, la
temporalitat i els salaris de misèria. Cal organitzar-se en el treball, participant
activament en sindicats de classe i en els Comitès d´Unitat Obrera (CUO), que siguin
combatius i per tant que no facin dels acords "de pau social" amb la patronal i el govern
de torn tal com com fan diàriament els sindicats majoritaris (CCOO i UGT).
També és fonamental organitzar el
moviment popular combatiu amb
les assemblees als barris, defensant
una vida digna, habitatge, oci,
transport,
lluita
contra
els
desnonaments, contra les cases
d'apostes, denunciant la gran
misèria que hi ha en alguns barris obrers, agreujat aquest 2020. Trencar amb l
´entreguisme de les associacions de veins (AAVV ) que actualment sols fan de corretges
de transmissió dels partits que tenen la responsabilitat en el govern de Catalunya,
ajuntaments,..
Per aglutinar aquesta lluita tant en el món laboral, com en els barris, el PCPC
treballem per la constitució del Front Obrer i Popular pel Socialisme (FOPS) per unir als
treballadors i sectors populars i crear un veritable contrapoder en la lluita contra la
burgesia.
Cal articular igualment els Comitès Antiimperialistes a cada municipi de
Catalunya per trencar amb l´organització terrorista OTAN. El PCPC, recordem que el
poble de Catalunya va votar majoritàriament per la sortida de l'estructura militar de

l'imperialisme (OTAN) en el referèndum del març de 1986. Entenem que la sortida de
l'OTAN és imprescindible, doncs des d'aquesta organització es planifica la guerra, la
mort, la misèria i l'esclavatge per la classe obrera. Així com la sortida de la Unió Europea
i de totes les estructures econòmiques, vinculades a l'imperialisme.

EIXOS PROGRAMÀTICS
A) Pel PCPC l’alternativa revolucionària passa per la construcció del socialisme
a Catalunya. Les nostres propostes polítiques són:

Tot el poder per a la classe obrera
El vell projecte burgès manté en el poder a una classe parasitària que, portant
diversos segles de dominació absoluta, ha demostrat la seva incompatibilitat amb el
benestar de la majoria social (un alt percentatge del poble en risc de pobresa,
sobreexplotació especialment de la dona i la joventut, pobresa energètica, etc.). Un bloc
històric de poder, configurat en una reaccionària aliança entre burgesia i aristocràcia
sota el paraigua de la monarquia dels Borbons, La Dictadura del Capital.
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. Igualtat de les dones treballadores amb la creació de Comitès
per a la Igualtat, tant en els territoris com en els centres productius i de serveis. Una
nova societat, un nou poder, que serà exercit per la majoria social. El Front Obrer i
Popular pel Socialisme defineix la política d’aliances necessària per arribar a aquest
objectiu.

Per una societat de persones lliures i iguals: EL SOCIALISME I EL
COMUNISME
L’actual projecte burgès dominant condemna a la classe obrera i als sectors
populars a l’explotació i l’empobriment, és la seva dictatorial llei interna. El sistema de
dominació monàrquic-burgès, que s’ha imposat en els últims segles, es basa en la
repressió, la injustícia social, les contrareformes laborals, els privilegis per als
capitalistes, l’Església i l’aristocràcia.
El PCPC ofereix a la classe obrera, i als sectors populars, un projecte de futur on
l’objectiu central és la construcció d’una societat de persones lliures i iguals. 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.

Sortida de l´Euro, de la Unió Europea i de l´OTAN
La pertinença a l’euro, a la UE i l’OTAN és un projecte de dominació que es
correspon amb els interessos monopolístics en l’econòmic, en el polític i en el militar.
Aquests són els tres elements fonamentals per a la perpetuació del sistema capitalista a
Espanya. Domini del capital financer, dictadura del capital establerta a nivell d’Europa i
guerra imperialista com lògica d’espoli i de saqueig dels països més febles.
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, que
avui són impossibles. La sortida de la UE ens alliberarà de la divisió internacional del
treball imposada pel gran capital monopolista, que ens ha convertit en el balneari
d’Europa, negant-nos un altre tipus de desenvolupament econòmic que seria més
beneficiós per al país. La sortida de l’OTAN ens permetrà recuperar la nostra sobirania i
no formar part de l’organització terrorista especialitzada en el robatori i el pillatge a
través de la violència de la guerra contra altres pobles germans. Igualment farà possible
la reducció de la despesa militar i la relació entre els pobles sobre la base del respecte i
el benefici mutu, sobre els principis de la solidaritat internacionalista.

Per un nou projecte econòmic i social
En el capitalisme català i de la resta de l’Estat espanyol es dóna una altíssima
contradicció entre l’altíssim desenvolupament de les forces productives, capaços de
produir tot allò que la societat necessita, i el caràcter antisocial de la propietat privada
monopolista de la riquesa generada. En termes històrics la classe obrera ha creat ja la
base material per al trànsit a la societat socialista, és el règim de la gran propietat
privada el que impedeix que aquesta base material es posi al servei de la majoria social.
La proposta del PCPC és un projecte per a la majoria social: 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. Desenvolupament d’un fort sector agropecuari,
que aprofiti les capacitats i garanteixi els subministraments necessaris al poble.
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. Plans de
rehabilitació territorial a les zones degradades i/o contaminades. Atenció especial a la
pujada del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic. Pla específic d’ocupació
juvenil, adaptat a les capacitats innovadores de les noves generacions, que es formaran
amb els conceptes més avançats.

B) El PCPC proposa un programa específic de suport a la classe treballadora i
altres sectors populars:

•

Democràcia, llibertats i garanties individuals i col.lectives
Derogació de la Constitució Espanyola de 1978 i supressió de la
monarquia hereves del Franquisme. Pel dret a l’autodeterminació del
poble català. Proposem una República Socialista de caràcter Confederal.

•

Fi de la repressió
Amnistia per totes les preses i tots els presos polítics. Arxivar totes les
causes repressives obertes des dels tribunals a instàncies dels aparells de
l´estat contra tota la dissidència que s´enfronta al sistema. Depuració i
democratització dels cossos militars, policials i de l´aparell judicial
controlat per elements reaccionaris i feixistes.

•

Dret al treball digne i a la plena ocupació
Treball o subsidi d’atur indefinit. Igualtat salarial per la dona. Derogació
de tota la legislació antiobrera imposada pels governs de torn amb la
complicitat del sindicalisme de prebendes

•

Propietat social dels grans mitjans de producció i de canvi
Per una economia socialitzada al servei del poble. Nacionalització de la
banca, així com la de les grans empreses de tots els sectors estratègics de
l´economia. Recolzament al cooperativisme i a la petita i mitjana
producció. Garantia de serveis bàsics (llum, aigua..) i congelació de les
hipoteques a les famílies que pateixin l’atur.

•

Per una vivenda digna per a tothom
Ocupació immediata d’habitatges buids i posar-los en un lloguer no
superior al 10 % del salari. Stop als desnonaments.

•

Per una nova política agrària
Suport a la pagesia potenciant la venda directa dels productes i acabant
amb l’abús dels intermediaris. Per l’agricultura ecològica. No als
transgènics.

•

Pel desenvolupament sostenible basat en l’equilibri de la societat amb
el seu medi natural
Control públic de tots els recursos naturals, fi de les construccions al
litoral català.,etc...). Potenciació de les energies renovables. No al
cementiris nuclears i contra les polítiques de transvasament de l’Ebre i
altres afluents.

•

Recuperació del poder adquisitiu
A igual treball, igual salari, SMI i pensions mínimes de 1200 eu, prestació
indefinida d´atur de 1000 euros, stop als desnonaments, talls de
subministrament, embargaments, etc.

•

Per les millores de les condicions i drets laborals
Promoció efectiva del treball indefinit, contra la precarietat laboral,
prohibició ETTS i del prestamisme laboral, jornada de 35 hores, jubilació
als 60 anys, cobertura social universal i gratuïta). Anul.lació de la reforma
laboral perquè trenca amb la negociació col.lectiva i permet
l’acomiadament lliure.

•

Contra la corrupció i el frau de la patronal
Increment de la imposició del SICAV a un 45 %, persecució contra tot frau,
no als ERO´S. Revisió dels processos judicials contra la corrupció de tots
aquest anys. Sentències que comportin la devolució de tot el que han
robat i empresonament dels culpables corruptes. Revocabilitat i
destitució dels càrrecs públics i d´empreses privades que estiguin
implicats per mala gestió. Reforma Fiscal progressiva: Que pagui més qui
més tingui.

•

Potenciació de la unitat de la classe treballadora mitjançant els Comitès
d’Unitat Obrera (CUO) que aplegui al conjunt del moviment obrer i
sindical per a recuperar el sindicalisme de classe. Defensem la combativa
Federació Sindical Mundial (FSM) contraposada a la CES que representa al
sindicalisme de concertació i de desmobilització de la lluita de classes.

•

Per l’escola pública catalana, laica i de qualitat
Eliminació de les subvencions a l'educació concertada i religiosa.
Obligatorietat de l´Església a pagar impostos. Anul.lació del Pla Bolonya
perquè suposa una privatització dels estudis universitaris.

•

Per una sanitat pública i gratuïta
No a les llistes d’espera hospitalàries. No al copagament de les visites
mèdiques. Gratuïtat de tota l´atenció mèdica relacionada amb la Covid-19
(PCR, vacunes..)

•

Plena protecció als col.lectius més desprotegits
Stop a les diverses formes de violència, racisme i discriminació.
Avortament lliure i gratuït. Lluita contra el narcotràfic: Empresonament i
incautació dels bens dels grans narcotraficants que serviran per fer
polítiques de tractament i reinserció dels toxicòmans.

•

Pel desenvolupament cultural del poble
Reforma en els mitjans de comunicació controlats actualment per les
multinacionals i grups de poder. Per uns mitjans públics i comunitaris que
donin informació objectiva dels problemes reals del conjunt de la
població.

