U

n any més organitzem la Setmana de Marxisme, a la Universitat de
València però oberta a qualsevol persona preocupada pel món on
vivim. Aquestes jornades coincideixen amb una situació de crisi
molt greu del sistema capitalista. Una situació d’atur massiu, retalls, atacs
als treballadors i joves, però també de lluita, de resistència, de busca d’alternatives revolucionàries. Dediquem espai, a la Setmana, a les conseqüències de la crisi, a analitzar el fracàs de la URSS i el estalinisme, i a debatre
sobre la situació revolucionària a Amèrica Llatina. Per a aportar a aquest
últim punt, tenim el luxe de comptar amb Pablo Cormenzana, sindicalista veneçolà del FRETECO (Frente Revolucionario de Trabajadores de
Empresas Ocupadas y en Cogestión). Per últim, col·locarem taules de literatura marxista, clàssica i actual.
Assisteix, participa, llig, lluita, i organitza’t!

U

n año más organizamos la Setmana de Marxisme, en la Universitat
de València pero abierta a cualquier persona preocupada por el
mundo en que vivimos. Estas jornadas coinciden con una situación
de crisis muy grave del sistema capitalista. Una situación de paro masivo,
recortes, ataques a los trabajadores y jóvenes, pero también de lucha, de
resistencia, de búsqueda de alternativas revolucionarias. Dedicamos espacio, en la Setmana, a las consecuencias de la crisis, a analizar el fracaso de la
URSS y el estalinismo, y a debatir sobre la situación de revolución en América Latina. Para aportar a este último punto, tenemos el lujo de contar con
Pablo Cormenzana, sindicalista venezolano del FRETECO (Frente
Revolucionario de Trabajadores de Empresas Ocupadas y en Cogestión). Por
último, colocaremos mesas de literatura marxista, clásica y actual.
¡Asiste, participa, lee, lucha, y organízate!

TAULES DE LITERATURA MARXISTA

Dilluns 1, de 11:30 a 13:30
Entre els dos aularis
Campus

Tarongers

Avgda. Tarongers (Naranjos) s/n
Tranvía La Carrasca, autobuses 30, 40 y 71

Els convocants

Dilluns 1, de 17:30 a 19:30, i
Dimecres 3, de 11:30 a 13:30
Al vestíbul de la Facultat d’
 Sindicat d’Estudiants: organització estudiantil majoritària, de caràcter revolucionari. 24 anys defensant una educació pública, gratuïta, de qualitat, laica i científica. valencia@sindicatodeestudiantes.net,
www.sindicatdestudiants.net (en català), www.sindicatodeestudiantes.net (en castellà).
 Militant/El Militante (Corrent Marxista Revolucionària): treballadors i estudiants organitzats a
nivell internacional, per tal de defensar l’alternativa de l’autèntic socialisme, és a dir, el control dels
recursos econòmics i de la societat per part de la gran majoria que som els assalariats.
valencia@elmilitante.net, www.militant.cat (en català) - www.elmilitante.net (en castellà).
 Fundació F. Engels: fundació creada per tal de recuperar i reeditar els clàssics marxistes i noves
aportacions des del punt de vista marxista. www.fundacionfedericoengels.org.
 Mans Fora de Veneçuela: campanya internacional de solidaritat amb aquest país i amb tota l’Amèrica Llatina. www.manosfueradevenezuela.net.

La seu d’aquestes associacions, a València, és el

Història

Avgda. Blasco Ibáñez 28
Metro Facultats, autobusos 10, 12, 29, 30, 40,
41, 71, 79, 80, 81 i 89
Llibres de la Fundació F. Engels i Militant
relacionats amb els temes tractats

Casal Roig de Benimaclet
Allí està la Llibreria Marxista de la Fundació F. Engels (obres en castellà i català), i allí pots
adquirir les publicacions El Militante i Militant. Fem actes tots els dijous a partir de les 19
hores. Passa`t! (c/Arquitecte Arnau 19 baix, metro Benimaclet, tramvia Vicent Saragossà.
Telf.: 961 339 120)

Tarongers

Filologia

 La batalla de Inveval, de Pablo Cormenzana. PVP 12€.
 No volverán (DVD), documental de Melanie MacDonald i William
Roche. PVP 5€.
 Por un sindicalismo combativo, document de Militant. PVP 2€.
 Rusia, de la revolución a la contrarrevolución, de Ted Grant. PVP 15€.
 En defensa de la Revolución de Octubre, selecció d’articles d’El
Militante. PVP 10€.

AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA
Entre el viejo capitalismo
y la nueva sociedad socialista
CHARLA A CARGO DE

‘L’EIXIDA’ CAPITALISTA A LA CRISI
La necessitat de la vaga general
per tal d’aturar els atacs
MESA RODONA

Pablo Cormenzana

 Paqui Cuesta

 Autor del libro La batalla de Inveval,
sobre las ocupaciones de fábricas en Venezuela.
 Miembro del FRETECO
(Frente Revolucionario de Trabajadores de
Empresas Ocupadas y Cogestionadas), de Venezuela.
 Miembro de la Corriente Marxista Revolucionaria.

 Vicent Rodrigo

Martes 2 • a las 12:30
Aula 521, Aulari Nord
Campus Tarongers
Avgda. Tarongers (Naranjos) s/n
Tranvía La Carrasca, autobuses 30, 40 y 71

secretària general de CGT-Ford.

A 20 ANYS DE LA CAIGUDA DEL MUR
Caigué l’estalinisme.
El mur del capitalisme també caurà
XERRADA A CÀRREC D’

Ulises Benito
Fundació F. Engels

delegat de CCOO a Navegació Aèria,
Aeroport de Manises.

 Andreu Barber
en nom de la Corrent Marxista Revolucionària.
Advocat laboralista. Afiliat a UGT.
 Carlos Naranjo, portaveu del Sindicat d’Estudiants, parlarà
dels atacs a l’ensenyament públic continguts en la proposta
de pacte educatiu, feta per Zapatero al PP.

Dimecres 3 • a les 19
Sala de Juntes
Facultat de Filologia
Avgda. Blasco Ibáñez 32
Metro Facultats, autobusos 10, 12, 29,
30, 40, 41, 71, 79, 80, 81 i 89

Dijous 4 • a les 19
Sala de Juntes
Facultat de Filologia
Avgda. Blasco Ibáñez 32

Los países de América Latina, a un ritmo u otro, viven un proceso
revolucionario, es decir, la irrupción de las masas en la lucha, la búsqueda de una alternativa al sistema capitalista en crisis. El movimiento bolivariano en Venezuela, la intervención militar USA en Haití
con la excusa humanitaria, o la imbatida resistencia popular al golpe
en Honduras, son parte del mismo proceso. El capitalismo, la opresión imperialista, son una tragedia a dejar atrás. Sin embargo, la clase
obrera, junto a campesinos, estudiantes y otros sectores oprimidos,
no ha sido aún capaz de crear una alternativa, de concretar el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo hacerlo? El fenómeno de las ocupaciones
de fábrica nos aporta muchas lecciones sobre ello.

Metro Facultats, autobusos 10, 12, 29,
30, 40, 41, 71, 79, 80, 81 i 89
La crisi mundial del capitalisme és un drama, especialment per als
treballadors. Destrucció massiva d’ocupació; retalls a les pensions, a
l’ensenyament públic, als serveis públics; privatitzacions. A Europa la
gran víctima, de moment, és Grècia. Però també els obrers i joves
grecs ens marquen el camí: la lluita col·lectiva. La patronal vol eixir de
la seua crisi explotant més a l’obrer, i el Govern Zapatero cedeix a
això. Cap a on ens porta el capitalisme en crisi? És possible aturar els
atacs amb una vaga general? Quin tipus de sindicalisme necessitem?
Són preguntes que volem respondre...

Durant molts anys la classe dominant ens ha intentat matxacar amb
una idea: ‘el socialismo va fracassar, mira la caiguda del Mur’. Però el
que va fracassar va ser una distorsió monstruosa: l’estalinisme, usurpador de l’autèntica Revolució d’Octubre. Els que volem la transformació del món hem d’analitzar els origens d’aquesta degeneració
burocràtica, què va passar realment a la URSS i l’Europa de l’Est, i
també el futur d’un sistema que amaga la seua crisi senil sembrant
prejudicis sobre el socialisme.

