


" t1:tt1rA.d~IUo ...... a que m~s fereix el con 
sme de Juan Carlos i les 

que m~s ens acosten a la lli~ 
tat, al trencament democ.ra.tic; 
en aquest sentit tenim un ex~ 
pIe formidable com és la crea
ci6 de Coordinaci6 Democra.tice. 
i els inombrables combats que 
el nos tre pobl e ha protagoni~ 
D avant: d ' aixo el Regim ha en
senyat el seu car~cter verita
bl e: el d'un feixisme tan atro~ 
que el mateix Franco se'n me
ravell ari a. 

Els joves hem participat~una 
manera activa al costat de tot 
el poble en aquesta lluita. 

Per guiar aquests combats,per 
organitzar les masses joves,cal 
que els més conscients, els jo 
ves revolueionaris, s'uneixin 
en uro organisme amb les carac
terístiques pr~pies de la jo
ventut.. 

Així els joves simpatitzants 
del Moviment Comunista de Cata 
lunya ens proposem crear una 0L 
ganitzaci6 que aglutini els jo 

ves que estan per la llibertat 
i el socialisme, que difongui 
entre la joventut les idees i 
1 a pr~ctic a. que un dia ens du
ran a acabar amb el s istEBa d 'ex 
plotaci6 capi tal ista i a c onei 

xer una nova ~poca, una nova s~ 
cietat, que constituira la so
lució deIs problemes que tépla,!! . 
tejats la Classe Obrera i el 
poble en general: el Socialis-
me. 

Per aixO proposem a la jove,!! 
tut aquest butlletí format per 
una serie de document.s que cal 
discutir i perfeccionar, a fi 
de que en 1 a s eVa proper a c on~ 
tituci6 la nostra organitzaci6 
de la jove~tut pugui tenir una 
política i unes línies d'acci& 

Creiem que cal que siguin els 

joves revolucionaris els que 
discuteixin i elaborin el con
tingut de la seva pr~pia orga
nitzaci6. 

Aquesta és la tasca que do
nem a aquest butlletí. 
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LA MAJOBIA D'EDAT ALS 18 ANYS 

El s joves pel que fa a la re,! 
ponsabilitat civil, som coosi
d~rats "majors d'edat" als 16 
anys, mentre que pel que fa als 

nostres drets c-Om a ciutadans 
hem d'esperar a tenir-ne 21. 

Exigim l' actu"l~itzacicS de les 
lleís respecte & la joventut. 

Hem d'arrencar amb la nostra 

11 ui ta 1 a MAJORIA D 'IDAT ALS 
18 ANYS. Aquesta 's una exig~.!! 
cia que no pot esperar m~s. 

Al mateix temps teoim dret a 
una au·tonomia a part.i.r deIs 16 
anys per a p.nder viatjar niur.!, 
ment, estudiar o treballar sen 
se autoritzacicS paterna. 

IGUALTAT PER A LA DONA 

Les noies no soIs pate~m e1.s · 
mals generals de la joventut, 
que no seSn pocs, sin6 que a .u~s 
est8:D ' sotaeses a una gran dis
criminaci6. 

Des de p.,ti tes s e les prepara 
per a esdevenir bones cuinere_ 
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bones esposes •••• i únicaaent 
aixb. 

Les lleis s6n diferents per a 

la dona i la si tuen en una coa -dici6 d'inferioritat resp~de 
1 'home. 

En el treball hi ha menys 
llocs per a 
sous s6n 

elles i els seus 

iDferiors. De la 



mateixa manera la seVa forma -
ció profesional esta absoluta-
ment desatesa. 

En fi, pel R~gim la dona té 
una consideraci6 social infe
rior. 

Hem de lluitar fermament con 
tra una arbi trarietat tal, bo i 
exigint 1 a lGUALTAT DE L' HOME 
1 LA DONA. 

Un problema , que afecta 
parti,cularment a 1 es noies és 
l'anomenat "servei social" im- . 
posat pel Regim sota el con~l 

- de la·Sección Femenina Falan-

gista, 1 'únic objectiu del qua~ 

és cont.rolar i explotar la dona. 
ls obl-igatori fer-lo si volen 

accedir a determinades feines, 
aconseguir alguns docuruents etc. 

Pels . falangistes és una font 
inesgotable, amb la que s' om
plen les butxaques i col.loquen 
una pila de para.sits a latSec
ci6n Femenin~ en una feina que 
no té cap mena d'utilitat prac 
tica. 

El "servei social", que no té 
res de social, ha de desapar~i 
xer. 

DAVANT DEL SERVEI MILITAR 

Quan els nois arribelD als vint 
anys, ens veiem obligats a mal 
gastar quinze meso. de la nos
tra vida al servei mil i tar, so..! 
mesos a un r~gim ~ictatori~ en 
unes condicions alimentaries i 
de sanitat deficients i margi
nats, no cal dir-ho, de quals~ 
vol activi tat social i wlturaJ. 

Davant..· del servei militar els 
jcwes ens plantegem una s~rie 

de preguntes que ens preocupen 
enormemen'h: "A on .: ens tocara.? 
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Que farem durant tant de temps? 
Quí dura el solme a casa en cO!! 
pte~ de nDs'a1 tres? Si hi ha s o 
roll al carrer, h~urem de ~ar 
sobre els treball adors? ". 

Aix?> en.s duu a v1,a.ntejar.-nos 
el c~mbat, fora i dins delsql!!, 
ters, pels s eg\1ents objectius: 

- Per la derogaci6 del dreret 
I29/IQ75, que ens for~ a 
dur a teme el servei m.!. 
1 i tar fora del Dostre 110c 
de resid~ncia. 



- Reducci6 del temps a files 
al necessari per a rebre 
un ensinistrament militar 
adequat. 

- Per un tracte digne deIs so! 
dats; millors condicions 
de vida als quarters. No 
al menjar dolent~ no a les 
condicions 8D~i-higienl 

ques, no a la manca de ~ 
tres c ul tural s. F'ora la dis 

ciplina feixista ,que re
geix l' ex~rc i ti. 

Durant 1 a "mili." hem de re 
bre el 10<>% del nos~ sou· 

Avui hi ha joves empre8K8-
ts perque pendre l~s ar
mes esta contra la se.a 
ideologia. Exigejxen un 
servei mili·tar en desti
nacions civils. Cal ne,! · 
pectar-los i recolzar-los 
per tal de que aconsaguei. 
XiD el que demanen. 

Que als soldats el~ siguin 
reconeguts els drets de
mocratics de reunió, as
sociació i .expnaQ,6. Aque,! 
ta ~s una mesura necessa
ria per a la defensa deIs 
seus interessos. 
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- El regim ·dels capitalistes 
acoatuma a dir de l'exeL 
cit, que serveix per de
fensar el país de:Bs agres 
sions exteriors. No ob,! 
tant tots o s'abem que no ás 
aix{:. la burgesia téla~L 
ci 11 per a reprimir els tr.! 
balladors quan s~aixequen 
en defensa d~ llurs drets. 
La historia n'es~~ plena 
d' exempl es: Aixe.cament:fei 
xfsta del, 36, Pino,che.t a 
X;i.le ., els Coronels a ' Gr! 
cia ••• , . i en un al tre as 

. ' . -
pecte mil i tari,tzac ió deIs 
treball adora " ( C o.rreus , 
RD."FE, bomb ers ,flbriq.a ) • 
He • . d' oposar-nos a la ut! 
litzaci6 de les trope:; per 
a r.eprimir el poble: 
ELS SOLDATS AL COSTAT!EL 

POBLE! 

- ls imprescl~dibl e per aix~ 
que e~igim la depuraci6de 
tots els c-om,anaIDents - fei 
xi~tes, la supressi6 de 
~ots el~ cossos policials 
(SIII, SIE, ~te ••• ) c_ a 
primer pas per aconseguir 
~ ex~rcit democratic al 
servei del poble. 





Quins s6n els problemes deIs 
jov€:s tr.eba~l adors? En general 
s6n, els. mateixos que t~ t ,ota 1 a 
classe obrera í el poble ~ . . En 
aquests moments s~ centren en la 
lluita per aconseguir les lli
bertat$ democrhtiques, per uns 
sa~aris decents, per Un sindi
cat obrer, unitari, democrati~ 
independenl1 de 1 a patronal i de 
l'Es~at. A m~s ~ls JOTes . te
nim uns probl emes especifics .. com 

, 
son: 

- Contract~ d .' aprenenta.tge. 

- R~oneixemeni, de la profes 
sionali tate 

-. D,iscrimin.aci6 Salarial. 

Liatur, a caUSa de que no 
ens agafen en cap .feina a
baD:s de fer la "mili .. -.-

etc. e·tc •••• 

Els treball'adors fa temps qtE 
som conscients que el Sindicat 
Vertical no serveix' per a res, 
ja que nom~s defensa els patrcns. 

En les darréres elecci~,gra 
" -

cies a les lluites que h~m dut 
a term~ els treballadors joves 
hem aCOll$egui t 'Poder el egir els 
nos·tres representants" els en
lla~os jov~nils. En reali tat,cool 
que no podeh pertanyer al jurat 
ni estar representats a la UTT, 
h~ pr.e.t~s que fossin. m~s aviat 
una figura decorativa. 



Davant d' aix~ ela . Joves veiem 
Qu.e cal o~g~i tzar-nos per im
poseJ" ._. l~ prac.tica., com ja s'ha 
aconseguit en ~~guns llocs,: 

- que els ei11.1a~os jovenila 
puguin estar representa~& 
jurat i a l~s UTT, perqu~ ' 

tothom a$~umeixi.. la nos tra 
problem~tica. 

- que participem a les co.i,! 
sions. deliber~ores del Con 

. veni. 

. ' Per~ ' perqu~ els nostres pro
blemes' i els de tots els ·treba 

. -
llador.s comencin a solucionar~ 
se cal dirígin avui tots els nos . . -
tres esfor~os cap a l 'a coilsttuc 
. . -
ci6 d'un autentic Sincljcat <brer. 

, , -

, Fa tMlps ,qu.e els , JOTes · treb.!!: 
ll~ors volem sortir d'aquesta 
s.i tuaoic$, i per aixb hem parti 
cipat e~ totes les 1.lui tes . de 
la nostra classe i de~ n4stre -pobl ,e en el , C8llí cap a la lli-
bertat. 

LA JOVENTUT ALS BABRIS 

E1s, barris s6n el 110c , on,~1 
fj.nal de • a jornada, acabem coi.!! 

_ cidintl tot.s ,els joves, treballa 
~ors i estu~iants. 1 aquí ens 
trobem 8mb nous pr~blemes. 

El barri no ~s un i l oc on ens 
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hi trobem ~~. · Hi manquen els 
C~ntres Cul turals, -els jardins 
i ·1 es zone,s esportives on po
dfiem paBsar el nostre tEDp Biu 

. -
re. 

L' Ajuntament, en planifimrels 



barris no ho fa pensant en el 
benestar deIs s~us habitants, 
sin6 mirant la manera millor 
d 'omplir-se les butx~q~. Els 
joves somo ignorats 01 ímpi.cament 
i no es dedica ~ cap mena de pres 
supos t a les ' insta!,. 1 acions 
per a la joventut. T~t al con-
trari, hom ,permet que cada dia 
s'obrin· noves "beites", salons 
de .billar, bars, ~tc ••• que pr~ 
du~ix.m henefic is i amb els quols 

-
es pretén distreure 'ns deIs nos 
tres probl emes'. 

Malgrat tot, no h.o aconseguei 
xen plenament, i cada vegada 
som més els que ens preocupem 
deIs nostres problemes, els es 

, -
tudiem i planejem que cal fer 
per aviure ' millor als nostres 
barris. 

Un per un no aco,Dseguirem res 
d.' aixh. Cal que ens unim en les 
vocalies de jpventut de les as 
sociacions de veins, al$ c~trns 
jovenils ,i esportius i desd'a.llí 
fem sentir la nostra veu. 

PEB UNS· AJUNTAMENTS DEMOCR4TICS 

Els actuals Ajuritaments ~le
gits .a dit, no han tingut, lb
gicament., la m~s ' mínima ,atenci6 , 
envers 1 es n,ec~ssi tats pop~lars. 
Els jo~es no estem representa~ 
de cap mener-a dins d'aquesis aju.!! 
taments'. 

Tota aques't probl,emes .nomás 
e.S poden resoldre en uns .ajun
·tcunen ts democra ti.cs, dins del 

marc de le's 11 ibertats demacra 
. -

tiqu.es. Cal que el· batlJe i els 
regidors . siguin 'el egi ts per su . -
fragi ~iver.sa!, i . existeixi 
una 'g~s-ti6 democratica ~unici
pa! sobre la que el poble pugui 
exercir el seu c.ontroi'. 

La j()V en tu.t c ons e i en t dels: sws 
problemes ha d'exigi.r la parti 
cipaci6 als ajunt8.lllents per mi.! 
ja de representants deIs jove~ 



El.s darrers. temps han ~arcat 
una pauta en la lluita de tots 
ele pobles de 1 'Estat. 

D 'una banda les grans mobi
li.tzacions que . la classe ·obrera 
,i el poblé han protagonit~at i 
prot'agoni tzen en · favor de la ni 
bertat,- de l' AJonis ti a, de l' a.,!! 
tonomia per a ·les . nacionali
tats ••• , d' al tra ' b~a.a els di
;ferents process os uni t .aris que 
s '~han anat donant, tant a..n:Mill. 
de 1 "Estat com o pel 'q~e fa a. les 
diferents ~acional i tats. 

A Catalunya, en canvi, no hem 
aconsegui,t encara la uni tat de 
tota 'i ' oposici6 . d·emocratica. 
La consti tuci6 del Consé'll ' de 
Forc es F.ol ftiques, al mar~ de 
l'Assemblea de C~talunya, dei
xant. foro. tota una s~rie de par 
ti ts i .forc;es independ~nts, ha 

est~t un c op d~r a la mitat ~el 
llostré pobl e. 

ts urgent res,oldre aquestpr~ 
~l~.a.· Cal aconseguir · q~e hi hJ! 
,gi 8Ila s pl-a Ve'U: de ca ta1wp.. Una. 
sola "Veu s·obre la base de la n'i 
ta~ de totes les forces polftl 
ques. 

Avui el poble. ha · gu,.nyat pos.! 
CiODS i el r~gim les ha' perdu~ 
T~b~ . he • . tret grans .ex~eri~n

cie$ d~ cara ,al futur: 

- La llil;»ertat no la re.gala-
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ra ningd al p~bl e. L' haura 
d ' arrencar als 'reaccimaris . . ~ , . 

.... que 1 aneguen; el pool e ha 
' . d"s$en protagonista e.n la 
cons~cuci6 _d ~aquestes 1.1i
b~rtats _i ~, a ell que co
rrespon déc,idir lliuremen~ 
~om les d~si tja. Hem de~ 
tenir , la guarda ben alta 
peI ,que fa .a aquesta qUes
ti6, per fer f~ac8$sar les 
ja perill oses . maniobres del 
r~gim, . qu~ tenen com a oh
je~tiu atreure's els sec
tors m~s vacil.lants . de 
1 ' oposic.i6. 

- Tan impQrtant c om aconsE8J.ir . , . 
les llibertats 's ~sser ca 

, . -
pag de mantenir-les, vigi-

,lar .p~rque no ens les pre,!! 
guin i ampliar-les al ma.
xim. 1 aquí hebl de c onf~ar 
l1I!a .tasca tan, impo,rtant? 
Als grisoa, a la Guardia~ 
vil o potse,r a l'Ex~rci t ? 
No ·i . mil cops no. Els as
s,as.si·Ba del poble mai ,p>CIen 
~sser els seus def~ .• Tots 
aquesta cossos .creats pel 

. feixisme han de d~sap8.rener. 
L~ex~rcit ha d'~sser retor 
mate 

La joventut ha de cOilb.tré .., , 

forga per a profundi tzar al ma-
~' en la conquest,a de les lli-



bertats. Hem de fer que sigui 
i~ossible d'arrabassar-nos la 
Ilibertat i democracia que co~ 
quel'im, en definitiva, que cada 

,...-

pas que donem en el c~í de la 
llibertat sigui ,~ cop al poder 
del capi tal i una conquestapel 
poble. 

ELS DRETS NACIONALS 

-

El poble de Catalunya, desprás 
de 40 anys de terrorisme insti 
tue ionali tzat, ha v-ist els s ,eus 
drets nacionals esclafats i ofe 
gades les caracter~stiques 1 

partic~l ari ta ts que defineixen 
Catalunya e om una nacionali tate 

Els joves no hem conegut cap 
altra situaci6 1 S1 que _sabem, 
e~ capvi, que les llibertats~ 
cionals han existi t,. a Catalwya 
~ur~t la segona. República (es
tatut del 32). Quí de nosal~s 

no té un familiar, ~ amic"gl8li'" 
que ens n'ha parlat amb insis
tencia? 

ls p eT tot aixb ,que, en la 
lluita per la ,llibertat., la ~ 
ventut eatalann ha de reeollir 

/ 

la bandera de la llibertat per 
a Cata! unya. ts a nos al tres que 

_ens c orrespoIl", al e os tat de 1 a 
resta del pobl e, de combatre 8IDb 

, f 

tenacitat perque el nostre po-
bl e prengui les regnes deIs seus 
destins. 
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En aquest senti t a'Vui es, re
corda i es reivindica constant -
ment L'Estatut d'Autonomia de 
1 ' any 1932; ,aixb no vol dir que 
la joventut s'hagi d'entes~ a 
transplantar mecanicament als 
nO,stres dies un fet que es va 

donar fa 44 anys. Pero e al 11 u.! 
tar amb for~a i per tots els, mit 
jaIlS per aconseguir. avui un E~ 
tatut d' Autonomia que ~titzi 
la formaei6 d'un Govern Provi
sional, de la Generalitó.t, int~ 
grat per tots els qu~ han llui 
tat per la llibertat a CatallDl)'8., 
que, regeixi un període provisi~ 
nal en el, qual, a ' través d'unes 
el&ccions, la voluntat del poble 
catala. expressi qUIna menad'EStat 
desitja formar o qUIna elasse 
de vin,cles desi tja mantenir amb 
la resta de pobles de l' Estat 
Espanyol. Aplicar aquest dret 
(autodeternünaci6), v,tl dir el 0l! 
re una epoca d ' opressi6 de Ca
talunya. Cal, dmcs, i aixo és 
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Una necessitat imperiosa, que 
la joventut revolucionaria 1 

democratica de C.atalunya assu-

meixi la lluita per la consec~ 
ci6 de les llibertats nacio~ 
de Catalunya. 

LA JOVENTUT PEL SOCIALISME 

Aponseguir els objec t .ius que 
ens hem fixat anteriorment ~s 

un P.as, pero cal ~sser cons~ 

cients <pe amb l'enderrocament del 
feixisme no s' acabaran els nos
tres probl emes. 

1:s impossible parlar deIs mals 
que patim i i.gnorar-ne el més 
gran, el que n' és 1 a causa: el 
capi talisme. 

El capi talisme .suposa una ex 
plotaci6 cada vegad~ més gran 
de les masses treballadores,la 
mis~ria d'infinitat de ~amni~ . . 

del camp i de la ciutat, l'emi
graci6, l' atur, la manca d'esc~ 
les id' assist~ncia san.i taria, 
etc ••• 

1 el capitalisme sUP.os8: tam
bé un sens fi d'obstacles pels 
joves en tots els aspectes. 

La constataci6 d' aquestes rea 
J 1 i tats al nos tre país i f~.d'Ell, 

ens empeny a nosal tres, i a tanis 

d ' al tres revol uc i onari-s a eDl
prendre una 11 ui ta a mort cmtra 
el capi tal isme, a llui.tar pel 
s ocialisme. 

El socialisme SUpOsa que els 
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mitjans de producci6 passin de 
ser propietat privada d' uns l . 

quants, a ser propietat col.l e~ 
tiNa del poble treballador, que 

els drets nacionals siguin pI.! I ~ 

nament reconeguts, l'expulsi6 
deIs imperialistes nordwmeri
cans i 1;expropiaci6 de bens i 
empreses .dels monopol is extra.!! , 
gers. El socialisme haura d'e~ 
prendre una refonna a~raria que 
posi la terra en mans deIs que 
la treballen i que aquests pu
guin dec idir 11 iurement c om e.!, 
plotar-la. ~ fi, aquestes s6n 
algunes de les grans tasques.que 
~aura d'empre~dre la revoluci6 
socialista, ademés de milI orar 
c ons iderabl emeIlt les c ond:icions 
de ~ida del poble treballador. 

En la societat socialista de 
sapareixera per sempre l'expl~ 
taci6 de l'home per 1 'home, de 
sapareixeran les difer~ncies e..!!, 
tre el camp 1 la ciutat, entre 
unes comarques 1 altres, tendi 
ra a desapar.eixer el contrast 
en~re el treball físic ll'in
tel ec tual •••• 




