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El Partit Comunista dels Pobles d’Espanya (PCPE) concorre 
a les pròximes eleccions del 24 de maig amb llistes pròpies i 
amb l’objectiu fonamental de ser la veu de la classe obrera, 

de la majoria treballadora.

En un moment en què els efectes desastrosos de la gestió de la crisi 
capitalista segueixen afectant les condicions de vida i treball de 
milions d’homes i dones, el PCPE considera que cal posar al centre 
del debat polític el perquè d’aquesta situació.

Considerem que la resta d’opcions que concorren a aquestes elec-
cions estan immerses en un fals debat que s’orienta a presentar 
diferents formes de gestió capitalista, sense que ningú s’expresse 
a les clares un fet tan indiscutible com que la crisi capitalista la va 
generar el propi desenvolupament del sistema capitalista, i que ge-
nerarà altres majors en el futur si no ens replantegem absolutament 
el model de desenvolupament econòmic i social.

El PCPE no defensa el capitalisme. El PCPE no defensa una altra 
gestió del capitalisme. El PCPE lluita pel socialisme i el comunis-
me.

Sent això així, què és el que es pot fer des dels ajuntaments i els 
parlaments autonòmics? Es pot resoldre la crisi amb la gestió mu-
nicipal? Es pot posar fi a l’espoli a la riquesa social des d’un parla-
ment autonòmic? La resposta ha de ser clara i concisa: NO.

Els municipis i les comunitats autònomes tenen capacitats limi-
tades per adoptar mesures realment transformadores. Les dife-
rents regulacions estatals i europees, pensades majoritàriament 
per a la defensa del poder de la patronal, fomenten el repartiment 
d’engrunes al poble treballador, però impedeixen abordar l’arrel 
dels problemes que ens afecten.

Cal discutir i proposar mesures que alteren l’actual estat de coses i 
que avancen cap a un model radicalment diferent, on els interessos 
de la majoria treballadora siguen el paradigma. Per això el PCPE 
concorre a aquestes eleccions i, a més, ho fa en solitari.

La nostra participació en solitari és perquè l’enfocament i les pro-
postes del PCPE no encaixen en processos unitaris en el terreny 
electoral que es mantenen en la lògica de gestionar el capitalisme. 
Aquí ningú trobarà al PCPE.

Les nostres propostes van encaminades a dos 
grans objectius:

Volem expressar, davant la majoria treballadora, les limitacions 
que vénen imposades pel sistema en què vivim.

Volem articular un programa bàsic al voltant del qual gene-
rar dinàmiques d’organització obrera i popular, encaminades a 
l’estructuració d’una forta i àmplia aliança social entre tots aquells 
sectors socials afectats pel desenvolupament capitalista.

Cap de les nostres propostes està fora de la realitat, però totes elles 
van més enllà del que estan disposats a oferir els gestors del capita-
lisme. El PCPE fa propostes que poden semblar inassumibles pels 
capitalistes i els qui defensen aquest sistema però que serien plena-
ment aplicables si la riquesa social pertanyés a qui la produeix: els 

treballadors i treballadores.
Obrim un marc de discussió al conjunt de la classe treballadora 
sobre la següent base: el PCPE proposa construir un sector públic 
diferent al que hem conegut fins ara, gestionat i controlat pels pro-
pis treballadors i usuaris, i que ajude a establir les bases d’un mo-
del veritablement socialista i de democràcia popular que únicament 
s’aconseguirà quan, a tot el país, s’implanten mecanismes de pla-
nificació econòmica centralitzada i democràtica, trencant amb les 
institucions que tenallen al poble treballador com la UE i l’OTAN.

Els eixos centrals del nostre programa són els 
següents:

1) Cobertura immediata de les necessitats bàsiques de 
les famílies treballadores.

L’atur, els salaris de misèria i l’encariment dels preus dels submi-
nistraments bàsics porten a situacions insostenibles per a milers de 
famílies treballadores, que no poden satisfer dignament les neces-
sitats més bàsiques. 

El PCPE planteja la posada en marxa immediata d’un Pla 
d’Emergència per a famílies treballadores que es concreta en plans 
d’ocupació específics, rebaixes fiscals sobre béns de primera ne-
cessitat i habitatge, així com plans de xoc davant de situacions de 
desproveïment i pobresa.

2) Una democràcia de veritat: la democràcia obrera i po-
pular.

Votar cada 4 anys i opinar sobre alguns apartats dels pressupostos 
públics són mecanismes democràtics molt pobres. Volem crear me-
canismes democràtics efectius i vinculats a la gestió dels centres de 
treball, així com una veritable implicació dels veïns i veïnes en les 
decisions essencials econòmiques i socials. 

El PCPE planteja que totes les privatitzacions en marxa s’han de 
paralitzar i han de revertir totes les privatitzacions realitzades prè-
viament, establint-hi criteris d’interès social en la gestió i meca-
nismes de control i decisió obrera i popular. Els diners públics no 
estan per facilitar l’expansió a les empreses, sinó per millorar les 
condicions de vida del poble treballador, i els serveis públics han 
de ser exclusivament públics, universals i gratuïts.

3) Cancel·lar unilateralment el deute i incrementar els in-
gressos públics

Les exigències de les institucions de la Unió Europea respecte a 
l’estabilitat pressupostària i la despesa pública, acceptades pels go-
verns espanyols, han portat a retallades socials massives i al des-
mantellament de serveis públics essencials.

Mentre se suprimeixen despeses socials, s’impedeix la generació 
de nous ingressos públics per mitjà de successives rebaixes fiscals 
a les empreses, que també són destinatàries d’una bona part de fons 
públics, per vies directes o indirectes. Les institucions públiques 
estan a dia d’avui per beneficiar interessos privats mercantils, no 
per abordar les profundes desigualtats socials existents.

4) Ocupació i emancipació per a la joventut d’extracció 
obrera i popular.

Els fills i les filles de la classe obrera i dels sectors populars veuen 
com el seu futur s’ha ennegrit radicalment després de l’esclat de 
la crisi capitalista, i les mesures de gestió de la mateixa llancen 
dades desoladores en termes d’accés a l’ocupació, possibilitats 
d’emancipació i de desenvolupament d’una vida digna. 

En el marc d’altres mesures de xoc, el PCPE proposa mesures 
específiques dirigides als joves de famílies treballadores per ac-
cedir a l’habitatge i a treballs amb condicions laborals dignes.

5) Desvinculació de les estructures imperialistes:

La participació del nostre país a la Unió Europea ha portat greus 
conseqüències per a la indústria, els serveis públics, l’agricultura, 
la ramaderia, la mineria, la pesca, i un llarg etcètera.

La possible signatura de l’Acord Transatlàntic per al Comerç i la 
Inversió (TTIP), empitjorarà encara més les condicions de vida 
i treball de la majoria obrera i popular i fomentarà encara més 
la presència de grans monopolis en l’economia del nostre país.

El PCPE vol trencar amb tot mecanisme que aprofundeixa o 
agreuge les actuals condicions de mercantilització absoluta de 
les relacions laborals i socials. 

Només amb el teu vot no serveix, cal organitzar-
se.

No volem un capitalisme de rostre humà que segueixa condem-
nant a la majoria social a l’atur, als desnonaments o la manca de 
prestacions bàsiques.

La classe obrera i el poble treballador poden vèncer si s’organitzen 
i prenen consciència d’on està el seu veritable enemic, on son 
els que decideixen que els treballadors perden les seves cases 
i l’electricitat de les llars obreres i populars es talle per les nits.

Per això, et diem que només amb el teu vot no serveix, que cal 
molt més. Et demanem que t’uneixes a les files del Partit Comu-
nista, que t’incorpores al projecte emancipador de la teva classe 
i que promogues al teu entorn l’organització obrera i popular a 
tots els nivells, única eina per arribar a la victòria.

La victòria, per al Partit Comunista, suposa posar fi a aquest sis-
tema basat en l’explotació i el robatori al poble. Però abans cal 
denunciar efectivament les terribles conseqüències del capitalis-
me. A això es dedicaran fonamentalment els i les representants 
comunistes en les institucions.

Per vèncer, necessitem el poder obrer i popular a tot el país, 
l’economia centralitzada i planificada que serveixa als interessos 
del poble treballador.

Som comunistes i volem vèncer.
Som comunistes, la veu de la classe 

obrera.


