
v*t73 

PER UN 

SOCIflLISME 

D'flUTOGESTIO 

GLOBAL 

JDVENTUTS 

RuTGGE5T¡DNRRÍES 
dk 

CRTRLUNYR 



PER UN SOCIALISME D'AUTOGESTIO GLOBAL 

L'alternativa de les JOVENTUTS AUTOGESTIONARIES DE 
CATALUNYA (J.A.C. •). 

Catalunya es troba ja a 1'hora zero de la seva iden-
titat política com a poblé conscient i democrátic. 

Després del feixisme, resta gairebé tot per fer. A 
Catalunya el pas, el salte que representara la fi de la dicta 
dura i el neixement d'una nova era no és ja l'angoixós abis
me de ffi uns anys. 

La Iluita popular es desenvolupa per part del poblé 
cátala a tots els sectors de la nostra societat. I les orga 
nitzacions populars son les que júguen un paper mes impor-
tant en aquesta Iluita per la llibertat, ja que els seus mi-
litants formen part de 1'auténtic poblé. L'empenta política 
ha de partir dones, d'aqüestes organitzacions de masses, im
parable forca política popular. 

Entre aqüestes organitzacions de masses i populars 
neix avui JOVENTUTS AUTOGESTIONARIES DE CATALUNYA. 

QUE ES J.A.C? 

Les joventuts Autogestionéries de Catalunya son una 
organització política juvenil que té la missió de despertar 
inquietuts polítiques dins de la joventut, ensenyar-li el ca 
mí de la Iluita per resoldre els seus problemes i mobilitzar 
la en el procés general de la Iluita per la llibertat i el 
socialisme, és a dir, incorporar les masses juvenils a les 
tasques de la revolució. 

Teñen la mateixa alternativa ideológica que el Partit 
Carlí de Catalunya, les seves mateixes finalitats, es adir, 
la Iluita per l'abolició de les classes socials, per 1'abolí 
ció de l'explotació de l'home per l'home, la construcció del 
socialisme d'autogestió global mitjancant la conquesta del po 
der per lea masses treballadores sota la direcció de la cías 
se obrera, del proletariat. 
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QUE ES L'AUTOGESTIÓ? 

Autogestió significa etimológi 
cament control, direcció i realització 
de tot procés per les persones que hi 
son implicades. Desenvolupant mes la 
idea, 1'autogestió implica que els par 
ticipants en una empresa comuna diri-
geixin la seva realització, tant en 1 'o 
rigen de la idea com en la seva conclu 
sió practica, mitjancant organismes i 
sistemes de control i participado pre 
establerts. 

Pot considerar-se com la demo
cracia perfecta. Implica la renuncia 
en el possible ais métodes de represen 
tació (democracia indirecta) en favor de l'exercici directe 
deis seus drets per part de la persona. Es reconeix a tothom 
el dret i la necessitat de participar en les decissions que 
li afecten. 

El reconeixement del dret suara esmentat implica una 
igualtat de totes les persones i una llibertat social i indi_ 
vidual. L'autogestió requereix també unes condicions subjec-
tives deis participants, del tipus de la fraternitat que subs 
titueixin les motivacions egoistes per les de solidar!tat i 
servei. 

El d'autogestió es un plantejament revolucionari que 
canvia tots els supósits d'organització social. Elimina el 
poder individual, canviant les relacions de poder actuáis i 
suprimint-hi els métodes d'obtenció i aplicació. 

Es un concepte que a les seves concrecions reals té 
una gran flexibilitat donat el seu carácter dinamic i gens 
dogmatic. Aquesta característica fa que estigui obert a les 
suggeréncies sense altre llmit que l'acceptació popular. 

UNA ALTERNATIVA CONCRETA 

L'autogestió, proposta global d'un nou sistema d'or
ganització social, económica i política, és una alternativa, 
on el plantejament de la qual es desempenyat per les organit 
zacions politiques. Pero, malgrat la seva extensió teórica 
que abarca des de Proudhon fins a persones com G-araudy i Ota 
Sik i de la seva influencia iobre els plantejaments de molts 
d'altres partits política solament uns quarits I'han inclosa 
al seu projecte de societat; entre aquests partits destaquen 
el PSU francés i a l'Estat espanyol el Partit Carlista. 
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"Joventuts Autogestionaries de Catalunya", es defi-
neix com una organització revolucionaria de masses, socialis 
ta d'autogestió global i planteja al poblé cátala com a par
tida vers un plante jament revolucionari mundial, l'autogestó 
com a base de la societat. 

Les caracteristiques essencials d'aquesta autogestió 
son, el seu enquadrament dins d'un marc socialista i el seu 
carácter global. 

SOCIALISTA. 
El sistema actual de la propietat privada deis medis 

de producció i canvi és un obstacle insalvable per a la rea-
lització de 1'autogestió: per la seva mateixa naturalesa ne-
ga el dret deis treballadors a disposar del poder de decis-
sió. S'ha de posar fi a aquest sistema, perb no n'hi ha prou 
amb una socialització deis medis de producció i canvi, es ne 
cessari que la propietat col.lectiva sigui posada en mans de 
tota la societat. 

GLOBAL. 
L'autogestió és un concepte que abasta la seva cohe

rencia quan s'aplica a nivell global de tota la societat i a 
nivell de cadascuna de les raanifestacions de la vidaencomú. 
Es dones necessari que abarqui tots els ambits socials de 
realització politica del poblé: l'econbmic, el polítici 1'ad 
ministratiu o territorial. 

ECONOMÍA. 

A nivell económic es parteix d'un socialisme que su-
posa la desaparició de la propietat privada deis medis de pro 
ducció: la propietat correspondria a tota la societat en el 
seu conjunt i seria exercida pels treballadors de 1' empresa 
d'acord amb les directrius globals del PLA econbmic. 

Les vies de la participació, serien dues: 1'empresa 
i el sindicat. 

L'EMPRESA. 
Dins de 1'empresa la forma d'organització podria se

guir el model Iugoslau. Ara bé, els treballadors de 1'empre
sa no decidirien el que s'ha de produir, sino que seguiri-
ent les directrius marcades per tota la societat en el Pía 
econbmic global. 

EL SINDICAL 
Seria únic, estructurat per rames de producció. La 

seva organització podria ser esglaonada segons els seus am
bits d'influencia (empresa, municipi, comarca, nació, federa 
ció). 

Les seves funcions serien dues; una reivindicativa , 
representant totes les forces de treball; una altra creativa 

-3-



d'elaborado del pía econbmic a nivell de tota la societat . 

Per evitar un desenvolupament econ&mic desequilibrat i con-
flictiu, es veu la necessitat d'un Pía economic general flex 
ible, que enfoqui la producció cap a la satisfácelo de les ne 
cessitats marcados per tota la societat. 

a) - Elaborado. 
L'elaborado es faria passant les propostes (Seis tre 

balladors a través del sindicat, en una ascensió gradual de 
la base al cim, de sintesi en sintesi. 

L'elaborado darrera dins del sindicat tindria la va 
lidesa d'una 
proposta que .  

L'AUTOGESTIO DE 1/ EMPRESA SIGNIFICA LA 

SUSTITUCIO DE LA DICTADURA DEL CAPITAL 

PER LA REPÚBLICA DEL TREBALL, A ON LA 

ECONOMÍA ES DIRIGIDA PELS MATEIXOS 

TRSEALLADORS. 

b) - Aplicado. 
El Pía a'aplicara descentran t^adament tant en el 

que concerneix a les col.lectivitats territorials com en el 
si deis diversos sectors i rames d'activitat. 

EL MERCAT. 
En una societat autogestionada el mercat no ha de ser 

el principi de funcionament de l'economia, sino una manera de 
respondre a certes necessitats, de regularitzar la producció 
deis béns de consum mes corrents, i sobre tot ha de ser el 
lloc on 1'empresa i els consumidors potenciáis d'un producte 
puguin dialogar. 

Aquest mercat estaria controlat en els seus punts mes 
dificils o conflictius , no pels grups econbmics en presen
cia, sino per la societat arbitre del joc de les empreses e-
con6miques. 

EL SALARI. 
No seria principi de desigualtat social, hi hauria 

un salari molt igualat per a totes les funcions socials, dis
tribuí t segons el criteri: "a cadascún segons les seves ne
cessitats, de cadascún segons la seva capacitat. 

haura d'ésser 
aprovada per 
la Cambra Fe
deral, compo¿ 
ta per repre
sentante del 
Sindicat, deis 
partits poli-
tics i de les 
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CONCLÜSIO. 
El treball és un valor que es produeix a 1'empresa i 

l'home consumeix a diari. No es una activitat denigrant per 
la seva penositat, sino peí que ha significat d'enagenacióó 
de la personalitat. En una economía socialista el treball ha 
de ser activitat enriquidora i d'aportació. 

POLÍTICA. 

Quelcom consustancial de tota la vida de la persona 
és el seu aspeóte sociologic. 

Una societat socialista autogestionaria haurá de pro 
posar una via de participado a aquesta faceta fonamental de 
1'individu. 

Aquesta via la constitueixen els partits polítics de 
masses, que conformant la 6*ambra Política, tindrien coma mis 
sió fonamental elaborar alternatives a les diferents proble
ma tiques de la vida social. 

Una de les caracteristiques de la societat autoges
tionaria -una dificultat, sens dubte, per6 també una inesti
mable riquesa- és acceptar totes les ideologies i enfronta— 
ments. Diem una riquesa, perqué a mesura que els homes pu-
guin expressar lliurement aquests problemes sorgirS. le. valen 
tia i voluntat de superar-los , llimant diferencies i elabo-
rant alternatives dins deis partits. 

Aquests Partits no tindrien mes limitació que la que 
de llurs membres militessin en llurs files. No seria, dones, 
un vot donat a cegues, o elegit entre unes quantes opcions en 
un moment concret, sino una elecció conscient asumida i par
ticipada per llurs membres dia a dia. 

Aquesta cambra politica seria part integrant de les 
diferents cambres territorials (municipal, comarcal, nació— 
nal i federal). 

L'AUTOSESTIO IDEOLÓGICA ES LA LLIBERTAT 
POLÍTICA I SUPOSA UNA ESTRUCTURA DE PAR 
TITS DE MASSES, ON ES PROMOCIÓN I A LLURS 
MEMBRES I NO A LLURS CANDIDATS. SONT CO 
LECTIVITATS VIVES I NO MAQUINES ELECTO-
RALS. 

ADMINISTRATIVA 0 TERRITORIAL. 

En el marc d'una administracio, JAC RECONEIX el 
fet de la pluralitat de pobles i nacionalitats que avui inte 
gren l'Estat espanyol i propugna per a tots ells 1'autodeter 
minació sense restriccions, acatant qualsevol decissió per 
la que el poblé optara en un marc de llibertat. 
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Ara bé, la proposta de "Jo-
ventuts Autogestionaries" és la d'un 
estat resultant de la lliure federa 
ció de les diferentes nacionalitats 
existents en 1'Estat, sota els pre-
supóssits que aquesta federació es 
marques. 

L'autogestió dins d'aquest 
estat federal es realitzaria mitjan 
cant IR descentralització máxima a 
tots els nivells, proporcionant a cadascún d'aquests ens la 
suficient capacitat d'independencia i autogovern. A cadascún 
d'aauest nivells el poblé estaria representat a través del 
sindicat, deis partits politics i de la federació deis ens 
territorials inferiors. 

AÜTOGESTIOEN LA LLUITA 

Des d'aquests moments es necessari comentar a treba-
llar per que la participació de les persones a les organitzs 
cibns de masseB sigui cada vegada mes i així aconseguir que 
les lluites siguin assuraides cada vegada per una quantitat 
mes gran de gent i arribin a ser així mes efectives. 

"Joventuts Autogestionaries de Catalunya" propugna i 
potencia l'organitsació en comissions democrátiques, unita-
ries i estables, pero donant participació (comissions amplia 
des) en els problemes concrets ais lluitadors que per diver
sos motius no desitjen comprometre's en les comissions i po-
tenciant assemblees de tots els implicats per les decissions 
que els hagin d'afectar. 

Aquesta participació del major nombre de gent possi-
ble en 1'organització de la lluita, fa que sigui mes repre
sentativa i albora es punt indispensable per a que sigui asu 
mida per tothom amb mes responsabilitat. 

A les organitzacions legáis i paralegals, també és 
necessari fomentar la participació, ja que les persones que 
comencé a responsabilitzar-se deis problemes que les afecten 
directament, reclamaran en endavant una participació mes real 
i efectiva, tendint a controlar, ocupar i recuperar el poder 
de decissió que com el seu integrant o integrants els corres 
pon. 

Aquest augment de la participació ha. de ser simulta-
ni amb una reeducado de la persona. 

Es necessari un canvi de mentalitat, treure l'espe-
rit negativament competitiu actual, basat en el benefici ego 
leta, i substituir-lo per una solidaritat,. per un servei al 
grup que recau sobre tots. 
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