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Cita cultural i progressista a la Facultat de Geografia i Història de la UB  
     
CCOO i UGT aposten a la UPEC per millorar l’educació i pels sectors 
d’un alt valor afegit per sortir de la crisi  
  
 Els sindicats creuen que la greu situació econòmica és una bona oportunitat per a canviar el 
model productiu i tenir més cohesió social 
  
Josep Maria Álvarez diu que el fons per rescatar la banca espanyola és una “indecència” i veu 
amb bons ulls crear entitats d’estalvi públiques 
 
L’exdirector de El Periódico de Catalunya, Antonio Franco, creu que l’esquerra “està 
subrepresentada en els mitjans catalans”  
  
Barcelona, 9 de juliol de 2009 
   

CCOO i UGT creuen que per sortir de la crisi es fa necessari millorar l’educació i apostar per la recerca i els 

sectors d’un alt valor afegit. Així ho han dit aquest matí els secretaris generals a Catalunya dels dos sindicats, 

Joan Carles Gallego, per part de CCOO, i Josep Maria Álvarez, per part d’UGT, a la Universitat Progressista 

d’Estiu de Catalunya (UPEC). 

  

Gallego ha explicat que estem davant una crisi econòmica, la primera a nivell planetari, que  va començar a finals 

del 2007 i que ha generat un gran conflicte social. El responsable de CCOO a Catalunya és de l’opinió que 

aquesta crisi es una bona oportunitat per canviar les bases del model productiu. Entre altres aspectes, Gallego 

ha defensat, a més d’introduir millores educatives i potenciar sectors i treballadors altament qualificats, per un 

model amb una major cohesió social, polítiques sostenibles, la internacionalització i una major distribució de la 

riquesa. També s’ha mostrat partidari de posicionar millor en el mercat a les petites i mitjanes empreses i de 

crear un nou marc fiscal. 

  

Des d’UGT, Álvarez s’ha posicionat al igual que Gallego en la necessitat d’introduir canvis en matèria educativa i 

ha assenyalat que la nova Llei Catalana d’Educació, coneguda com a LEC, no és la línia que s’ha de seguir. El 

secretari general aposta també per abordar el debat energètic i per garantir les prestació per evitar l’exclusió 

dels aturats. 

  

Tant CCOO i UGT han dibuixat un panorama molt complicat, especialment a Espanya i Catalunya. Gallego ha 

dit que “la construcció i el turisme han tingut un pes excessiu en l’economia espanyola”, l’endeutament de les 

famílies i de les empreses, pels contractes temporals i precaris. En concret, Álvarez ha destacat que més del 

40% dels contractes són de mileuristes i ha alertat sobre el fet de que més del 75% d’aturats dels darrers mesos 

només tenen estudis primaris o inclús menys. Per als sindicats moltes empreses espanyoles no han fet el salt 

tecnològic. 

  



A més, Álvarez, que  ha donat a conèixer que Rodrigo Rato cobrarà una pensió per a tota la vida de 400.000 

euros al mes després de sortir del Fons Monetari Internacional, ha criticat fortament la manera en com s’han 

atorgat les ajudes a la banca i ha apuntat que s’ha perdut una bona oportunitat de construir una banca pública. 

El representant d’UGT ha arribat a dir que “el fons pel rescat de la banca és una indecència”. 

  

 DEBAT SOBRE ELS MITJANS 

   

El matí a la UPEC ha continuat amb un debat sobre els biaixos ideològics dels mitjans de comunicació a 

Catalunya que ha comptat amb la presència de l’exdirector de El Periódico, Antonio Franco; el director general 

i soci de Mediapro, Jaume Roures, i el director d’El Punt a Barcelona, Ferran Espada. 

  

La trobada ha començat amb una denúncia sobre “la manca de diversitat en els mitjans catalans”,  segons el 

rector emèrit de la UPEC i moderador de la taula, Vicenç Navarro. 

  

Antonio Franco creu que l’esquerra està “subrepresentada” en els mitjans catalans. Aquesta idea també la 

comparteix el director de El Punt a Barcelona. Aquest, però, ha anat més enllà i ha denunciat “l’arraconament 

de les minories d’esquerra”. A més, Espada creu que cada mitjà té una forma diferent de relacionar-se amb el 

poder i d’exposar les seves idees d’esquerra i que els “partits polítics prefereixen que no existeixin diaris 

d’esquerres a que n’hi hagi alguns que donin veu a tot tipus de minories”.  

  

Segons l’exdirector de El Periódico, a Catalunya s’està pagant a nivell de mitjans que “l’estructuració cultural i 

democràtica” es va fer fa anys des d’una filosofia convergent i que va tenir com a prioritat “la construcció 

nacional” i la posada en marxa “d’una cultura comunicativa nacionalista”.  Per a Franco, la necessitat dels mitjans 

de ser comercials ha marcat també el tipus de premsa que tenim i creu que l’arribada de la premsa gratuïta han 

impedit que els diaris d’esquerra poguessin tenir audiències més importants. 

  

Per a Jaume Roures, un gran handicap (dels diaris d’esquerra) és la pràctica desaparició dels intel�lectuals. “Des 

que va morir Vázquez Montalban no hi ha referents”, ha apuntat el propietari del diari Público. Ahir, Roures va 

confessar a la UPEC que Mediapro va intentar comprar el Grupo Zeta quan estava a la venda fa uns mesos, 

encara que al final l’operació no es va materialitzar.  Segons Roures ara ens trobem una paradoxa força 

sorprenent i és el fet de que és la dreta “qui mobilitza i qui utilitza els mitjans per mobilitzar”. 

  

Sala de premsa a www.comedia.cat.  
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