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0.EIXOS PROGRAMÀTICS

El PCPC, com a Partit d'avantguarda de la classe obrera, centra la seva proposta
política, i electoral, en l'avanç de la classe obrera cap al seu alliberament de l'esclavitud
capitalista. Si tot ho produïm tot ho decidim. El PCPC és la veu de la classe obrera.

El PCPC planteja quatre eixos essencials de la nostra proposta política. Es tracta
d'unes  línies  rectores  que  marquen  el  nostre  treball  abans,  durant  i  després  de  les
eleccions.

EIX 1 - TOT PER A LA CLASSE OBRERA

El  PCPC,  com  Partit  de  la  classe  obrera,  centra  la  seva  proposta  política,  i
electoral, en l'avanç de la  classe obrera cap a la conquesta dels seus drets. Si tot
ho produïm tot ho decidim. Així, el PCPC és la veu de la classe obrera.

EIX 2 - NACIONALITZACIÓ DELS SECTORS ESTRATÈGICS

Els  grans  monopolis  controlen  tota  l'economia  espanyola,  arruïnen  els  petits
i mitjans  productors  i  estableixen  el  seu  poder  dictatorial  ajudats  pels  partits
polítics burgesos i reformistes. Expropiar els   expropiadors  és  una  prioritat  per
a establir un poder democràtic i la justícia social a la nostra societat.

EIX  3  -  SORTIDA  DE  L'EURO,  LA  UE  I
L'OTAN

La Unió Europea és l'estructura política de l'imperialisme per imposar la dictadura 
del capital avui. El   seu braç econòmic és l'euro, i el seu braç militar és l'OTAN com
a instrument de violència  superior.  La classe  obrera  ha  de  destruir  aquestes 
estructures   de   poder   de   l'enemic   de   classe   per   avançar   cap   a   la   
seva emancipació.

EIX 4 - ORGANITZAR EL CONTRAATAC, PRENDRE EL PODER, CONSTRUIR
El SOCIALISME - COMUNISME

És el moment històric de donar fi al sistema capitalista. Un sistema que està en
fallida i és incapaç de donar ja res positiu a la Humanitat, als pobles i a la classe
obrera. Agrupar les forces, unir les  treballadores  i  els  treballadors,  organitzar  el
contraatac i alliberar-nos de la dictadura del capital. És el moment de donar pas a
la nova societat, al poder obrer, cap al socialisme i al comunisme.

Aquests quatre eixos principals  es  desenvolupen  en  una  sèrie  de  mesures  més
concretes, immediates o a mig termini, que tenen com a objectiu organitzar la lluita obrera,
elevar el nivell de la seva consciència en aquesta organització i arrencar-li al capital tot allò
que, circumstancialment, pugui millorar les condicions de vida de la classe obrera i dels
sectors  populars,  confrontant  amb  el  brutal  atac  contra  els  drets  laborals,  socials  I
democràtics   que   estem   vivint,   per   poder   desenvolupar   la   consciència   de   lluita
revolucionària  que  permeti  organitzar  el  contraatac  i  la  presa  del  poder  per  a  la
construcció del socialisme-comunisme.
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1. LLUITA CONTRA LA REFORMA LABORAL

La lluita contra l'explotació laboral és un dels elements principals de la lluita
dels i les comunistes. El PCPC lluita per la fi de tota forma de explotació, i per això
lluitem  cada  dia  contra  les  formes  concretes  que  pren  l'explotació  capitalista
a Espanya. En aquestes lluites concretes són un camí per portar a la classe obrera a
objectius superiors revolucionaris:

•     Derogació de totes les contrareformes laborals dels últims anys

•     Il.legalització/eliminació de les Empreses de Treball Temporal (ETTs)

•     Recuperació de la indemnització per acomiadament de 45 dies en tots els casos.

•     Eliminació de les fórmules inestables i precàries de contractació que esclavitzen a la
classe obrera.    

• Salari Mínim Interprofessional de 1.200  euros, que permeti la  plena  cobertura de 
les necessitats de les famílies treballadores.

•     Reducció de la jornada laboral a 35 hores sense rebaixa salarial I promoció de la    
jornada continua per afavorir la conciliació familiar.

•     Defensa de les pensions, rebaixa de l'edat legal de jubilació als 60 anys.

• Plena  igualtat  salarial  entre  homes  i  dones.  Ja  n'hi  ha  prou  de  la  doble  
escala salarial. A igual treball igual salari.

•     Derogació immediata de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana (Llei Mordassa)
per evitar que la defensa, dels drets laborals i d´altres
drets no sigui criminalitzada.

•     Prestació per atur de caràcter indefinite, amb la única condició del compromís 
d'activitat.

•     Intensificació de les inspeccions laborals i de seguretat social, per posar fi als 
abusos laborals per part de l´empresariat.

2. INDÚSTRIA PRODUCTIVA

Lluitem  per  llocs  de  treball  estables,  que  el  capitalisme  avui  ja  no  els
pot donar. Però  els  nostres  objectius  de  lluita  són  per  salaris  que  permetin
una  vida autònoma  per  als  treballadors  i  treballadores  de  totes  les  edats.
Cada  vegada suportem taxes d'estacionalitat, temporalitat i precarietat laboral.

Sense indústria no hi ha futur, sense indústria estem condemnats a convertir-nos
en  simples  proveïdors  de  serveis  per  a  turistes.  Proposem  les  següents
mesures immediates:
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•  Paralització  de  tot  pla  industrial  i/o  de  reconversió  tendent  a  la  desaparició
de sectors com la mineria, la siderúrgia o les drassanes.

•  Incorporació  dels  treballadors  i  treballadores  de  les  empreses  auxiliars  a
les plantilles principals. Fi de la subcontractació.

• Paralització de les subvencions i de les exempcions fiscals al capital monopolista i
nacionalització  de  les  instal·lacions  d'empreses  deslocalitzades  i  en  concurs
de  creditors.  Estimular  la  creació  de  cooperatives  per  part  dels  treballadors/es
d'aquelles empreses que es deslocalitzin fora de l´Estat o cesin la seva activitat.

•   Pla   d'inversions   per   a   la   modernització   d'instal·lacions,   equipaments   i
infraestructures en empreses de capital públic.

•   Creació   d'una   divisió   tecnològica   en   el   Ministeri   d'Indústria   per   la
investigació, desenvolupament i provisió de patents pròpies, limitant al màxim la
dependència tecnològica estrangera.

•   Avançar   en   la   diversificació   industrial,   establint   les   bases   per   a   un
ple desenvolupament del nostre potencial econòmic, humà i científic.

•  Desenvolupament  màxim  de  les  normatives  de  seguretat  laboral  en  tots
els sectors de la producció, sense excepcions. Control estricte de la seva aplicació.
Increment de les sancions i penes a les empreses que les incompleixin.

3. SERVEIS PÚBLICS

Cal  defensar  els  serveis  públics  perquè  són  de  la  majoria  social,  perquè
atenen  i  beneficien  a  la  majoria  obrera  i  popular  d'aquest  país.  No  volem  més
retallades, sinó l'ampliació de les prestacions en tots els àmbits i unes condicions
laborals millors per als i les professionals afectades.

Defensem que els actuals serveis públics s'ampliïn i s'universalitzin, com a mesura 
per garantir la plena igualtat de tots els treballadors i treballadores.

3.1 SANITAT

El sistema sanitari espanyol  està sotmès al poder de  les grans empreses
farmacèutiques i del sector de les assegurances. Aquestes empreses posseeixen
hospitals, serveis d'ambulàncies i ofereixen tot un seguit de serveis a costa de les
arques públiques. Són autèntics paràsits que s'enriqueixen a costa del patiment de
la majoria obrera i popular.

Defensem  una  sanitat  exclusivament  pública,  tant  en  el  finançament  com  en
la titularitat i la gestió, universal, integral, sense copagaments i que, basada en
criteris científics i aliena  a l'afany de  lucre, tingui  com a objecte la protecció,
promoció i restauració de la salut individual i col·lectiva.
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• En conseqüència, ens oposem a tot tipus de concerts sanitaris i proposem 
la seva immediata derogació.

• Fora les empreses que parasiten la sanitat: totes les activitats actualment
externalitzades  en  hospitals,  centres  de  salut  o  qualsevol  altre  tipus
d'instal·lació  sanitària  del  SNS  (neteja,  manteniment,  cuina,  bugaderia,
laboratoris, ambulàncies, ...) seran reintegrades a la gestió pública directa i
els seus treballadors/es considerats com a personal sanitari dependent del
sistema públic.

• Rescat, sense pagament de lucre cessant, i integració en la xarxa pública
de  SNS  d'aquells  centres  sanitaris  privatitzats  que  siguin  considerats
necessaris per a l'atenció a la salut de la població, i rescissió dels contractes
en vigor amb aquells que no resultin necessaris.

•  Increment  i  estabilització  de  les  plantilles  sanitàries  i  reorganització  de
l'atenció,  obrint  els  torns  necessaris  per  optimitzar  i  utilitzar  al  100% les
instal·lacions  sanitàries  públiques.  Prou  de  contractació  precària  i  de  la
subcontractació dels treballadors/es de la salut.

• Formació mèdica i de la resta del personal sanitari, en tots els seus nivells,
íntegrament  en  institucions  docents  i  sanitàries  de  titularitat  i  gestió
públiques.

• Incompatibilitat estricta per a tot el personal sanitari del SNS amb qualsevol 
treball o relació mercantil amb la sanitat privada.

• Planificació sota control obrer i popular a través de Consells de Salut, dels
recursos i funcionament del SNS, a tots els nivells territorials i en tots els
centres sanitaris, en funció exclusiva d'objectius de salut definits a partir de
l'estat de salut de la població.

• Atenció integral a la dona i la seva salut reproductiva, incloent l'exercici del
dret a l'avortament lliure, gratuït i en condicions sanitàriament segures dins
de l'SNS. Il·legalització de la mal anomenada "objecció de consciència "dels
metges.

• Inclusió de la salut laboral, juntament amb la gestió de les incapacitats
laborals i dels accidents de treball, en l'àmbit de les competències del SNS,
que comptarà amb la participació decisiva dels treballadors/es. Eliminació
de  les  mútues  d´accidents  de  treball  del  sector  privat  que  beneficien
exclusivament als empresaris.

•  Indústria  farmacèutica  de  titularitat  i  gestió  públiques  per  fabricar  els
medicaments  de  major  ús  així  com  per  desenvolupar  nous  fàrmacs  i
productes sanitaris, tant mitjançant investigació pròpia com a col·laboració
amb les universitats públiques i Organismes Públics de Recerca.

• Finançament completa pel sistema públic de salut per a tota la població
dels  medicaments  registrats  en  el  SNS,  i  dispensació  directa  als
pacients  sota  control  de  personal  de  farmàcia  en  els  centres  sanitaris
públics.
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• Xarxa assistencial a persones dependents amb mitjans humans i materials 
adequats i suficients.

•  Programa de combat a les drogodependències,  protecció  i  atenció dels
malalts i persecució del tràfic..

• Sistema públic de sanitat preventiva, gestionat amb participació de població
usuària i professionals de la sanitat.

• Inclusió dels tractaments bucodentals al Sistema nacional de salut.

• Despenalizació de l´eutanàsia en casos terminals i iireversibles per a morir 
dignament.

3.2 EDUCACIÓ

En  l'àmbit  educatiu  es  donen  problemes  similars  als  de  la  sanitat.
Cada vegada   té   més   pes   el   sector   privat/concertat,   i   s'amenaça   amb
noves  privatitzacions  i   el   lliurament   de   més  trams  educatius   a   mans
privades.  És necessari plantejar una sèrie de mesures mínimes immediates:

• Garantir el dret a l'educació a tota la classe treballadora: gratuïtat sense
copagaments (llibres, material escolar, ...) de tots els nivells educatius des de
l'escola infantil fins a la Universitat.

• Per una Educació Pública, de qualitat, que imparteixi una docència amb
base  científica  sense  cap  tipus  d'ingerència  religiosa  o  de  superxeries
equivalents: Fora la religió de les escoles!

• Eliminació de la concertació, i nacionalització sense cost per al poble de
tots aquells centres educatius concertats.

•  Nacionalització  de  la  resta  de  centres  educatius  que  es  considerin
necessaris perquè la xarxa pública funcioni amb el màxim de garanties.

• Gestió pública directa dels serveis actualment privatitzats/externalitzats en
els  centres  educatius  (activitats  "extraescolars",  menjador,  neteja,
consergeria, manteniment, ...) amb subrogació dels/les treballadors/es a
la plantilla del centre.

• Establiment d'estructures democràtiques de control i decisió en els centres
educatius públics: Consells Escolars en Col·legis i Instituts amb capacitats
plenes de decisió,  i  elecció  de  l'Equip Directiu  mitjançant  votació  directa
treballadors/es, mares, pares i alumnes/us.

•  Beques-Salari  en funció de la  situació sociolaboral  de cada estudiant  i
família perquè el dret a l'accés als estudis universitaris sigui efectiu per tots
els fills de la classe treballadora: NO als crèdits o beques-préstec!

• Finançament de la Universitat Pública (inicialment amb, almenys, el 1,5%
del  PIB)  que  garanteixi  el  compliment  de  les  seves  funcions  docents  i
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investigadores al servei de la satisfacció de les necessitats de la immensa
majoria social i del medi ambient.

•  Planificació  i  equilibri  territorial  en  l'oferta  de  places  i  titulacions
universitàries: mapes de docència i recerca basats en la coordinació entre
les universitats públiques i no en la competència entre elles.

• Per una Universitat  exclusivament pública: ni un sol €, metre quadrat o
instal·lació pública per a concerts o concessions a la Universitat privada; ni
una beca per  a  estudis  en  universitats  privades;  incompatibilitat  entre  el
treball  en  Universitat  Pública  i  Privada tant  per  a  professorat  com per  a
personal d'administració i serveis; els centres públics educatius, sanitaris o
de qualsevol altre sector que estiguin acreditats, només impartiran docència
pràctica  per  a  estudiants  procedents  de  centres  educatius  de titularitat  i
gestió públiques.

•  Finançament  estrictament  públic  de  la  investigació  realitzada  en
Universitats Públiques, garantint la transferència exclusiva al sector públic
dels resultats i coneixements generats.

• Poder decisori sobre les polítiques estratègiques i pressupostàries de cada
Universitat per als òrgans col·legiats (claustre universitari, Juntes de Facultat
o Escola, ...) on es trobin adequadament representats tots els col·lectius que
conformen la comunitat universitària. Els òrgans de govern, tant unipersonals
com col·legiats, rendiran periòdicament comptes de la seva gestió davant els
esmentats òrgans de representació en l'àmbit de les seves competències:
rebuig a les propostes sobre "governança" i competitivitat de les "comissions
d'experts" elegides ad hoc.

• Universitat lliure de cossos repressius: mantenir l'autonomia universitària
també impedint l'entrada de policia als campus.

• Menjadors gratuïts a tot l'ensenyament públic a Primària i Secundària, amb
obertura de Menjadors a l'estiu per aquella part de la classe obrera que la
necessiti.

3.3 SERVEIS SOCIALS

Els serveis públics no es limiten a la sanitat i l'educació. els serveis socials
són fonamentals per atendre les situacions més greus de desatenció o manca de
recursos per afrontar les necessitats bàsiques de la població:

• Rebuig a la Llei Integral sobre Violència de Gènere per ineficaç en el seu
plantejament i desenvolupament. Treballem per unir a la classe obrera contra
tot  tipus de violència,  ja sigui  física,  psicològica, econòmica o sexual  que
sistemàticament s'exerceix contra les dones.

• Protecció i atenció pública i gratuïta a les situacions de maltractament o en 
risc de maltractament.
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•  Socialització  del  treball  reproductiu  a  tots  els  nivells,  facilitant  la
emancipació de les dones i el seu accés ple a la producció.

•  Dependents:  àmplia  xarxa  assistencial  a  persones  dependents,  amb
mitjans humans i materials adequats i suficients.

•  Persones  sense  habitatge  i/o  ingressos  permanents: Proveir d´ajuda
econòmica I facilitar habitatges fins a la seva integració laboral.

3.4 GENT GRAN

Pensions suficients per a una vida digna i independent dels/les majors sans.

• Gratuïtat o preus simbòlics per a tot tipus d'ortopèdies i aparells d'ajuda a 
l'autonomia i mobilitat.

• Cures personals gratuïtes, no violatories de la intimitat i l'autonomia de les
persones grans sanes.

• Centres per a la convivència de majors amb dotació plena per a una vida 
sana i creativa.

•  Eliminació  de  les  barreres  arquitectòniques,  per  entorns  adaptats  les
persones grans.

• Programes d'estudi i oci gratuïts o a preus accessibles.

3.5 HABITATGE I TRANSPORT

Habitatge i transport, necessitats que han de ser garantides en  tot cas a  tota la
població:

• Per una política d'habitatge públic planificada per a la classe treballadora:
expropiació dels habitatges  actualment  en  mans  dels  bancs, fruit  de
desnonaments  hipotecaris  i,  amb  aquestes,  conformació  d'una  borsa
d'habitatges públics en règim de lloguer, amb preus populars, per a joves,
estudiants, pensionistes, treballadors i treballadores.

• Habitatge social de lloguer: fiscalització i taxació dels milions de habitatges 
buits.

• Plena restauració dels nuclis antics i rehabilitació integral dels 
habitatges en mal estat.

•  Prohibició de desnonaments a les famílies sense ingressos necessaris,
talls de llum, aigua, gas per part de bancs i companyies monopolistes.

• IBI gratuït  per al primer habitatge solament per a famílies en situació de
pobresa.
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•  Transport  públic  col·lectiu  barat,  ecològic,  amb  atenció  especial  a  les
connexions  entre  el  rural,  els  barris,  els  polígons  industrials,  les  zones
comercials i els centres d'estudi.

•  Reobertura  de  les  rutes  tancades  i  establiment  de  rutes  circulars  que
connectin les ciutats amb els municipis del seu entorn.

• Gratuïtat per a treballadors en atur, jubilats, estudiants amb baixos recursos
i persones amb contractes precaris; reducció del seu preu a un nivell
simbòlic en la resta dels casos.

En general, tots els serveis prestats per les administracions públiques han de 
ser garantits i sortir de l'àmbit de la gestió privada de forma immediata:

• La creació immediata d'un Ens Públic de Serveis que administri els serveis
públics no expressats  anteriorment,  garantint  el  manteniment  i  creació
de nous llocs de treball, amb condicions salarials i laborals dignes.

• Fi de la contractació precària i de la subcontractació.

•  Serveis  socialitzats per  fer  possible  el  descans,  la  conciliació  i  afavorir
l'emancipació de la dona i de l'home treballador respecte de les tasques de
la llar.

• Escoles bressol públiques i gratuïtes. 

4. MEDI AMBIENT

No es pot parlar d'un futur per a la classe obrera i els sectors populars si no
hi ha unes condicions generals de vida dignes. La protecció del medi ambient de les
accions  depredadores  i  parasitàries  del  capital  privat  és  una  prioritat  en  el
treball del PCPC.

• Planificació de l'economia i la producció en funció exclusiva de la satisfacció de
les necessitats objectives de la immensa majoria social, combatent el consumisme
consubstancial al sistema capitalista i garantint una vida digna per a tot el poble
treballador,  en  què  una  ciència  i   una  cultura  lliures  dels  lligams  dels
monopolis s'orientin al ple desenvolupament individual i col·lectiu.

• Cap a la sobirania energètica, priorització dels recursos energètics propis en el
marc d'una producció basada en la satisfacció de les necessitats populars i no dels
monopolis.

• Control, vigilància i verificació de les emissions contaminants de les instal·lacions 
industrials, dotant del personal tècnic suficient a les administracions públiques per a
la realització de les inspeccions necessàries.

•   Paralització   de   la   construcció   de   centrals   hidroelèctriques   supèrflues   i
atemptatòries contra el medi ambient.
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• No a la depredadora especulació urbanística que, alhora que genera un immens
parc d'habitatges infrautilitzats, destrueix ecològica i paisatgísticament tant al litoral
com  els  nostres  boscos,  i  condemna  a  desnonament  a  centenars  de  milers
de famílies treballadores.

• Potenciació real del transport col·lectiu de titularitat i gestió públiques, planificat al
servei de les/els treballadors/es, prioritzant les comunicacions de rodalies i a preus
baixos o fins i tot gratuït per a joves, aturats/des i pensionistes.

• Socialització de totes les zones ecològiques considerades d'interès. Propietat de
l'Estat  de  rius  i   tot  el  litoral.  Prohibició  a  tot  el  territori  i   costes  de
l'extracció d'hidrocarburs per la tècnica del "fracking".

• Protecció del mar i de les costes contra les catàstrofes petrolieres. Reglamentació
del trànsit marítim per aigües jurisdiccionals reduint el perill d'accidents costaners.
Prohibició  d'aproximació  pels vaixells  que  no  compleixin  amb  les  normes
existents. Aprofundiment progressiva d'aquesta normativa.

•    Socialització    i    gestió    estatal    de   totes    les    fonts    d'energia:
diversificació   i descentralització   de   la   producció   energètica   i   impuls   de
la   investigació, desenvolupament i  implantació de les energies renovables.

• Socialització dels recursos hídrics i gestió planificada i científica de les formes i
mètodes de cultiu: planificació dels cultius en funció de les necessitats alimentàries
del poble garantint la sobirania alimentària. Oposició al Pla Hidrològic Nacional i als
transvasaments tal com estan plantejats.

•  Planificació  de  la  producció  atenent  a  la  satisfacció  de  les  necessitats
socials reals, i no a les induïdes pels monopolis per el creixent increment de la
seva taxa de guany.

•  Reindustrialització  orientada  a  la  producció  basada  en  els  recursos  locals
i, conseqüentment, priorització del consum de productes locals o de proximitat.

• Pesca i piscicultura sostenibles i acords amb les necessitats populars.

• Suport a l'agricultura ecològica.

• No a la imposició de llavors transgèniques per part dels monopolis de la indústria
alimentària.

• Impuls  pressupostari   a  la  repoblació  del  camp  i   restabliment  de  les
activitats agropecuàries.

• Promoció d'un ús productiu i sostenible de les muntanyes i camps, en coordinació
amb  les  Comunitats  de  Muntanyes  o  altres  estructures  democràtiques  amb
arrelament històric, amb un  adequat sistema  de rendició de comptes en  la  seva
gestió.

•  Impuls  a  la  recuperació  de  les  pràctiques  tradicionals  de  cooperació  en
les tasques agrícoles.
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•  Política  inflexible,  preventiva,  al  llarg  de  tot  l'any,  de  neteja,  vigilància  i
altres mesures de protecció de la muntanya contra el foc.

• Dotacions idònies per als parcs de bombers. Desenvolupament adequat i suficient
del suport aeri a l'extinció.

• Fabricació i disseny de productes amb la màxima durabilitat i funcionalitat que el
desenvolupament tecnològic permeti en cada moment, combatent la obsolescència
programada i reduint al mínim els productes d'usar i llençar.

  • Reducció progressiva de la utilització de bosses de plàstic d'un sol ús fins a la seva
  prohibició definitiva.

• Sistematització de la recollida de residus reparables o reutilitzables, confrontant
amb els monopolis de les begudes interessats en la utilització d'envasos d'un sol
ús.

• Reducció, recuperació i reciclatge de residus.

•  Eliminació  progressiva  de  l'abocament  i  incineració  de  residus  mitjançant  
la aplicació dels coneixements científics i tecnològics a la seva reutilització i 
reciclat.

• Sanejament integral dels rius i rieres. Penalització severa contra la seva pol·lució
per  la  indústria  o  per  particulars.  Prevenció  i  penalització  de  tot  tipus  de
contaminacions.

• Promoure alternatives a l´energia nuclear a favor de les energies renovables per
a procedir al progressiu tancament   de   les   centrals   nuclears  en el futur  i
immediata   aplicació   de   plans d'ocupació estable per a les plantilles afectades,
vinculats a plans de reactivació econòmica per a les comarques afectades.

5. AGRICULTURA

La   preocupació   per   l'agricultura   i   la   ramaderia   i   els   treballadors   i
treballadores d'aquests sectors també estan en l'agenda del PCPC. En l'essencial,
és fonamental la defensa dels treballadors asalariats del camp enfront del capital
monopolista. Igualment defensem al petit propietari no explotador.

• Amb la sortida de la UE, cessaran les limitacions i quotes imposades que avui
pesen sobre els sectors productius i extractius del camp i de la pesca.

• Foment de les cooperatives de productors que organitzin i desenvolupin l'activitat
econòmica   en   tots   els   subsectors,   règim   que,   al   costat   d'un   pla
sectorial  d'industrialització,  garanteixi  el  tancament  dels  cicles  de  producció  i
distribució.

•   Creació   d'un   grup   públic   làctic   i   nacionalització   de   les   grans
empreses monopolistes agroramaderes, pesqueres, i conserveres.
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•  Borsa  d'ocupació  pública  per a  la  utilització  de  terrenys  desaprofitats  amb  
fins agropecuaris.

• Recuperació dels caladors litorals.

• Potenciació de l'aqüicultura i de la silvicultura des dels recursos autòctons.

• Pla general integral de reducció de l'impacte mediambiental de la producció i el 
consum.

• Ampliació dels territoris protegits i de les figures de protecció.

6. PETIT COMERÇ

El capitalisme va liquidant el petit comerç en benefici dels grans monopolis.
El PCPC lluita per una aliança de la classe obrera amb aquests sectors socials. Per
això plantegem unes primeres mesures de xoc :

• Reducció de les aclaparadores càrregues impositives que els ofeguen. Increment
de les mateixes aplicat a les grans empreses.

• Fi de les polítiques de liberalització horària.

• Obligatorietat del tancament de tot el comerç el dissabte a la tarda i cap de 
setmana.

• Prohibició d'obertura de noves grans superfícies.

• Control de les condicions laborals dels treballadors/es del sector del comerç.

7. OCI I CULTURA

L'oci, la cultura, l'art i l'esport no són exclusius per als que poden pagar-los.
Proposem  una  sèrie  de  mesures  per  generalitzar  l'accés  a  la  cultura  entre  les
masses,   buscant   un   esplai   i   un   oci   col·lectius,   integradors   i   allunyats
del consumisme i l'individualisme que imposen les empreses privades.

• Ampliar els horaris d'obertura de les biblioteques públiques, incloent els caps de 
setmana, amb la corresponent ampliació de les plantilles.

• Aquests centres i els ensenyaments que ofereixin han d'estar orientats a cobrir les
necessitats d'aquells  treballadors que  volen  compatibilitzar  la  seva  rutina  
laboral amb l'ampliació dels seus coneixements i cultura. Amb horaris compatibles 
amb el laboral.

• Residències d'estudiants a preus simbòlics, amb places suficients per atendre les
necessitats del jovent d'extracció obrera i popular.
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• Promoció de la cultura, l'art i l'esport com a maneres de realització col·lectiva i
individual del poble treballador, contraposats al consum passiu.

• Reivindicació de la cultura, l'art i l'esport, com a drets i necessitats de tots, i no 
com privilegis.

• Accés il·limitat i gratuït a espais i mitjans de creació i gaudir dels béns referits.

• Oficialització i foment i defensa real de les llengües pròpies.

• Foment de l'intercanvi cultural amb la resta de pobles del món.

• Devolució del patrimoni històric en mans del Ministeri de Defensa i de l'església.

• Eliminació de la simbologia feixista dels nostres pobles i ciutats.

8. JOVENTUT

Específicament   per   als  i   les  treballadors  joves,   plantegem  les  següents
mesures, que completen les anteriorment assenyalades:

8.1  HABITATGE  PER  A
JOVES

Parc d'habitatges de lloguer social per a la joventut estudiantil i treballadora. Quan
el lloguer suposi més del 50% del salari i el sou estigui per sota dels 1200 euros,
subsidi o pensió d'ajuda a l'habitatge.

8.2 EDUCACIÓ

Educació 100% gratuïta, pública, científica i de qualitat a tots els nivells

• Xarxa d'escoles a distància.

• Accés a l'estudi d'idiomes.

• Educació per a joves treballadors (universitats populars, cursos nocturns, 
reducció jornada laboral, a distància, excedència per a l'estudi) amb 
Universitats Populars o Formació en Centres de Treball.
• Pràctiques remunerades al 100% en tots els casos.

• Prohibició de l'encadenament de períodes de pràctiques o beques.

• Incorporació efectiva i real dels estudiants a la gestió en els seus centres 
d'estudis
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8.3 TREBALL JUVENIL

Eliminació de tots els contractes precaris encoberts com de formació, pràctiques, 
etc.

• Fi de les ETT, en tots els àmbits.

• Centres d'estudi en els centres de treball.

• Eliminació del Pla de Garantia Juvenil.

• Pla d'ocupació d'inserció juvenil.

• Eliminació de la doble escala salarial.

8.4 OCI

Mesures per a l'accés a l'esport donant suport a aquells no majoritaris:

• Complexos esportius per cada barri / districte.

• Condicions avantatjoses d'accés al cinema, teatre i resta d'espectacles
públics.

• Gratuïtat de les instal·lacions esportives públiques a la localitat de
residència. Descompte del 50% en qualsevol altre municipi.

8.5 CULTURA

Mesures de suport perquè la joventut obrera i popular creiï la cultura:

• Suport activitats artístiques amateur.

• Cercles d'interès.

• Moviments massius extraescolars.

• Xarxa de biblioteques i centres de cultura. Descompte igual a l'IVA en
productes i serveis d'Oci i Cultura: llibres, música, cinema, teatre, 
espectacles esportius ...

8.6 TRANSPORT

• Transport Universal: gratuïtat del transport públic al marge de la
administració de la qual depengui aquest transport.

• Descompte en la resta de transports de 25%.

• No a les assegurances de vehicles més cars per als joves.
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• No als vehicles de lloguer més cars per a joves.

8.7 JOVENTUT IMMIGRANT

Partides  pressupostàries  per  donar  suport  a  iniciatives  que  promoguin  la  
total inclusió de la joventut immigrant:

• Lluita contra el racisme i el feixisme en totes les seves formes

• Accés universal al sistema de salut i seguretat social de la població
immigrant jove.

• Accés públic i gratuït per al tractament bucodental a tota la infància i la
joventut.

8.8 JOVENTUT EMIGRANT

• Programes de suport al retorn de la joventut emigrada.

• Programes d'ocupació per promocionar el retorn dels joves emigrats.

• Reconeixement en el Règim de la Seguretat Social dels períodes laborals 
realitzats en altres països.

8.9 SALUT

Forma de conscienciació contra les drogues des dels barris als centres de estudi 
des de la infància

• Combat a les 'rutes' de les drogues.

• Promoció d'hàbits saludables en l'alimentació.

• Foment de l'esport.

• Educació sexual pel que fa a la pràctica i les orientacions sexuals.

• Accés als anti-conceptius.

8.10 AJUDA A LES FAMÍLIES JOVES OBRERES

• Ajudes famílies joves o amb fills.

• Cases bressol, llars d'infants. assessorament a famílies joves.

8.11 DONA JOVE

• Lluita contra el masclisme en totes les seves formes
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• Conscienciació de la igualtat de gèneres des de la infància.

• Suport a les joves mares perquè es puguin incorporar a la vida social i
política activa, mitjançant la socialització del treball reproductiu amb escoles
bressol, ludoteques, etc.

9. PROJECTE DEL PCPC

El projecte del PCPC és molt ambiciós, perquè busca l'alliberament total de la
classe obrera. Per això privat en el sistema capitalista, i aquesta proposta política té
sentit si va lligada a la lluita pel poder obrer i per la revolució socialista. Però les
lluites  s'organitzen  en  les  condicions  concretes,  trencant  amb  els  límits  que
ens imposa la dictadura del capital.  Des d'aquest punt de partida si és possible
trencar  amb  les  cadenes  de  la  UE,  l'FMI  i  el  BCE,  i  això  s'ha  de  fer  mentre
s'implanten les següents mesures:

Política pressupostària i fiscal.

Fort increment de la despesa social.

Tot el pes del fisc sobre les grans fortunes.

Retirada de tots els ajuts i subvencions destinades a les grans empreses i 
superfícies. 

Eliminació de les bonificacions en l'IBI a les grans empreses i superfícies.

Increment de la seva càrrega impositiva.

Rebaixa de l'IBI la dels sectors obrers i populars.

Retirada del finançament públic a totes les activitats religioses.

Cobrament d'impostos a l'església i les institucions socials i culturals vinculades 
a mateixa.

Control popular real dels pressupostos.

Baixada dels sous dels càrrecs institucionals.

Eliminació de totes les mesures recaptatòries repressives i antipopulars.

Elaboració i debat de pressupostos des d'instàncies de base.

Les nostres propostes són per a la ruptura, per a l'inici de la construcció d'una altra
societat. Per a això és necessari donar uns primers passos valents i decidits per la
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desvinculació  d'Estat Espanyol  de  tota  estructura  imperialista  i  contrària  als
interessos dels pobles.

Lluitem decididament per:

La sortida unilateral de la UE i de l'euro, recuperant la sobirania econòmica amb 
poder obrer i popular.

La   no   aprovació   del   TTIP   i   d'altres   tractats   similars (CETA)  a   nivells   
bilaterals   o multilaterals.

La sortida unilateral de l'OTAN i el tancament de totes les base militars estrangeres.

La reducció de la despesa militar i la seva destinació a partides socials.

Una  política  de  pau  i  amistat  entre  els  pobles.  Cap  participació  en  operacions
imperialistes. Declaració De l´Estat Espanyol com a país neutral. Depuració radical
de tota la jerarquia militar feixista i als elements abusadors I corruptes de les Forces
Armades fins a reconvertir-la en una institució democràtica al servei del poble.

Dissolució de les forces de seguretat de l´Estat: Guàrdia Civil i la Polícia Nacional. 

Depuració  d´elements  feixistes  i  reaccionaris  dels  Mossos  d´Esquadra  fins  a
convertir-la en un cos de seguretat al servei de les necessitats del poble. Creació
d'unes institucions de seguretat de caràcter popular on la classe obrera vetlli per la
protecció dels drets i la seguretat de la classe obrera. 

Cal organitzar el contraatac, prendre el poder, construir el socialisme-comunisme.
Per a això  cal  enfortir   les  eines  d'organització  obrera  i   popular.   El  Partit
Comunista  i  les organitzacions sindicals, amb una proposta nítida i capaç d'articular
a la classe obrera i als sectors populars a tot el país.

Per  això  defensem  l'aliança  social  de  la  classe  obrera  i  els  sectors  populars
en  el  que anomenem el Front Obrer i Popular pel Socialisme, les eines fonamentals
són els Comitès per a la Unitat Obrera (CUO) en cada centre de treball, més enllà de
sigles sindicals, i els Comitès Populars als barris i pobles per a, mitjançant la lluita
obrera i popular constant i creixent, canviar la correlació de forces i desallotjar la
burgesia del poder.

EL TEU VOT, PER AL PCPC. EL TEU LLOC, EN EL PCPC

Per poder seguir avançant, amb més força, et demanem que
votis a PCPC però, sobretot, que t'organitzis amb nosaltres, per

ser més forts i poder prendre el nostre futur a les nostres
pròpies mans


