
CARTA FINANCERA DE LA UCPC

Aquesta  carta  financera  de  la  Universitat  Comunista  dels  Països
Catalans la  situem en un context  de regeneració  del  pensament i
acció  comunista  que,  a  Europa,  a l'Estat  espanyol  i  als  PPCC,  han
estat corromputs per la mercantilització i la submissió de les seves
pràctiques  al  finançament  per  part  de  les  institucions  públiques
capitalistes.

El  nostre  projecte  polític  està  encaminat  a  la  recuperació  dels
mètodes, formes i continguts de funcionament que ens han deixat les
diverses experiències del moviment revolucionari, recollint d’elles els
aspectes que lliguen la pràctica amb la teoria.

Sens dubte, qualsevol projecte precisa d’un mínim d'instruments per
avançar. Al llarg de la nostra història, en dependència del moment i
intensitat de la lluita de classes, s’ha fet palès la necessitat de dotar-
se  d’unes  infraestructures  més  o  menys  costoses  en  funció  de  si
aquestes  precisaven  de  fons  per  a  la  resistència  o  per  a  la
confrontació. 

Al  costat de la decadència ideològica ha aparegut  la  submissió de
qualsevol projecte, ja sigui polític o social, a les estructures de l’Estat
en forma de subvencions que van des dels alts sous establerts pels
càrrecs  públics  i  organitzacions  a  tots  nivells,  finançament  de
suposats projectes, creació de fundacions i associacions amb teoria
sense  ànim  de  lucre  i  derivant  al  final  de  tot  aquest  procés  una
mercantilització  i  comercialització  de  l’esfera  ideològica,  amb
retribucions per actuació pública com si d'un espectacle es tractes.

Recuperar la funció del treball militant, que la font dels recursos ha de
ser de les persones involucrades en el nostre projecte de lluita de
classes, de l’absència de remuneracions econòmiques per a qualsevol
de les tasques que s’hagin de portar a terme, l'aportació econòmica
en funció de les disponibilitats de cadascú sense que això signifiqui
cap  mena  de  discriminació  ni  minusvaloració  per  aquest  tema,  el
saber-nos envoltar de persones col·laboradores que coincideixin amb
aquests principis i posin a la nostra disposició el seu saber de forma
totalment altruista i, a canvi del goig de poder contribuir a una tasca,
com la que ens hem compromès portar a terme.

La UCPC com a cèl·lula comunista ha d’obtenir els seus recursos (els
imprescindibles en cada moment) sense mediació de les institucions



de  l’Estat,  en  base  a  que  les  persones  revolucionàries  vegin  la
necessitat  d’aquest  instrument  i,  per  tant,  fent  seu  el  projecte,
permetin  la  seva  subsistència.  Si  això  no  es  així,  si  no  hi  ha  un
recolzament financer per a cada moment de la confrontació classista,
voldrà dir  que les nostres pretensions no estan en sintonia amb el
pensament i acció de les persones revolucionàries catalanes o en tot
cas no hem estat capaços d’explicar-ho acuradament. Tant en un cas
com en l’altre caldrà analitzar el perquè.

La disponibilitat financera ha d’estar en tot moment en consonància
amb els projectes concrets que volem tirar endavant i que ha de ser
fruït  de les decisions col·lectives que es puguin prendre i  així  s’ha
d’explicar  a  totes  aquelles  persones  i  organitzacions  amb les  que
tinguem relació, per tal d’argumentar els perquès d’una sol·licitud de
recolzament  financer  en  un  moment  donat.  Tot  i  així,  l'aportació
financera  vers  la  UCPC  sense  que  aquesta  tingui  caire
d’excepcionalitat s’ha d’explicar i entendre com un vincle solidari amb
la tasca que portem a terme i les organitzacions que diuen recolzar el
nostre projecte així ho haurien d’interpretar i transmetre.

Les aportacions que la UCPC pugui rebre de diverses organitzacions
polítiques o sindicals  no significaran altre cosa que la col·laboració
amb el  nostre projecte,  sense que en cap cas puguin influir  en la
presa autònoma de decisions.

L'elaboració dels nostres pressupostos s'hauran de basar sempre en
que no podem tenir més despeses que ingressos, i que al costat de
cada partida dedicada a les despeses argumentades haurà d’haver-hi
el raonament i certesa de la font d’ingressos prevista. La UCPC no
acudirà mai al préstec bancari per aconseguir recursos i els comptes
corrents dels que pugui disposar seran utilitzats pel projecte endegat
o en tot cas dipositats en entitats de crèdit cooperatiu o banca ètica.
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