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Universitat Progressista  
d’Estiu de Catalunya (UPEC) és filla d’un  
llinatge que no vol que resti desconegut.  
Fills i néts de les aspiracions de les classes  
populars catalanes del segle xix, plasmades 
en el seu vell lema “Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-
vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços”, fills i néts 
de l’esforç de la primavera republicana dels anys trenta 
on s’anunciava que “Per damunt de tot, cultura.  
Res no quedarà de l’esforç cívic dels nostres dies sense  
la pressió d’un ambient que ens porti a tots pels 
camins més càlids de la intel·ligència” i fills i néts de 
l’antifranquisme social i polític que aconseguí reconstruir 
la raó democràtica al nostre país, volem que el llegat del 
passat també teixeixi el nostre present cap al futur.
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El futur és a les nostres mans

La llarga i dura crisi econòmica avença destruint 
llocs de treball, reduint els serveis públics i potser 
fins i tot convertint tota una generació jove en 
generació  perduda. És descoratjador comprovar 
com a la Unió Europea es segueixen aplicant les 
polítiques oposades a les que necessitem, con-
sagrant l’austeritat a tota costa en la despesa 
pública com un mantra indiscutible i als mercats, 
opacs i anònims,  com els jutges de qualsevol 
política. En aquest context, el rescat d’Espanya 
acordat el passat 9 de juny no és més que un 
pegat temporal que ajorna la solució dels proble-
mes i augmenta la submissió a unes polítiques 
errònies.

Els resultats, cinc anys després de les primeres 
manifestacions de la crisi, són evidents: recessió 
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econòmica i regressió democràtica. I, a sobre, la 
dreta aprofita per socialitzar la culpa –“hem estirat 
més el braç que la màniga”, “hem viscut massa 
bé”...- i per endegar una ofensiva en tots els 
àmbits en benefici d’un ajustament de comptes 
contra els drets socials i, també, contra aquells 
que els defensen, com ara els sindicats i la resta 
de moviments socials progressistes. 

Al maig del 2010 el govern espanyol va cedir a 
les pressions internacionals iniciant les retallades 
i altres reformes regressives per acabar munyint/
acordant un pacte constitucional urgent que va 
limitar les capacitats públiques per respondre les 
crisis amb estímuls; l’any 2011, el govern català 
va endurir les retallades, sense respectar cap línia 
vermella i amb una agenda oculta destinada a 
dirigir la demanda de serveis sanitaris i educatius 
cap al sector privat; finalment, ja l’any 2012, el 
nou govern espanyol ha portat al paroxisme la 
reducció del sector públic, ha imposat la reforma 
laboral i ha generat o tolerat episodis vergonyants 
a àmbits tan diversos com les finances (Bankia i 
altres socialitzacions del deute privat), la justícia 
(cas Dívar i contrareforma Gallardón), la sanitat 
(copagament), els mitjans de comunicació (assalt 
a TVE), les autonomies (amenaça d’intervenció), 
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el frau fiscal (premiat amb una amnistia) o fins i 
tot la monarquia (safari a Bostwana). Cadascuna 
de les mesures preses ha estat presentada com 
una ofrena al Déu-mercat i a la seva sacerdo-
tessa Merkel per aplacar la seva ira. En canvi, ni 
els mercats ni les institucions europees ens han 
donat treva i, a sobre, la recessió ha fet més difícil 
–i més absurd- l’assoliment dels objectius procla-
mats de reducció del dèficit públic.

Per diversos motius, el paper d’oposició de les 
forces d’esquerra a l’ofensiva de la dreta no ha 
estat prou reeixit. En canvi, les energies de pro-
grés presents a la societat catalana han pres 
el protagonisme amb multitud d’iniciatives que 
van des de l’èxit del moviment 15-M i de la vaga 
general del 29 de març fins la resposta social 
continuada contra les retallades i en defensa dels 
serveis públics i dels drets a l’ocupació i a l’ha-
bitatge. És precisament aquesta enorme vitalitat 
social la que ens encoratja a celebrar la 8a edició 
de la UPEC amb un programa que combina com 
sempre hem fet la denúncia i l’alternativa. No ens 
volem resignar a prendre acta dels retrocessos 
socials i democràtics i proclamem aquests cinc 
punts.
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1. Les retallades no són el camí. Les 
evidències històriques dels darrers 90 
anys, des de la gran depressió dels 
anys 30, mostren que la resposta a una 
caiguda en el nivell de producció i consum 
privats, és a dir, a una crisi, no sols no 
pot ser la contracció pressupostària sinó 
que aquesta pot retroalimentar la crisi. Si 
no hi ha prou amb aquestes evidències,  
l’estudi de com evolucionen els Estats 
Units d’Obama i l’Europa actual ens indica 
que mentre a l’altra banda de l’Atlàntic 
l’acció pública ha generat ocupació, a 
la Unió Europea es destrueix. Cal doncs 
generar creixement i ocupació a través 
de la iniciativa pública i d’una fiscalitat 
suficient i justa.

2. Més i millor Europa és la solució. 
La Zona euro sembla entestada en 
destruir la moneda única amb unes 
imposicions absurdes als països del Sud, 
especialment a una Grècia empobrida 
per les cotilles pressupostàries exigides 
pel rescat exterior sota l’amenaça d’una 
exclusió que considerem absurda. Cal 
sacsejar l’arquitectura institucional 
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comunitària per assolir una major 
convergència fiscal i millorar els sistemes 
de benestar social, proveint a curt termini 
els seus països dels mecanismes per 
recuperar el creixement econòmic i la 
cohesió social.

3. La democràcia ha de defensar-se. 
L’ajustament de comptes social va 
acompanyat de la regressió democràtica 
derivada no sols de l’anonimat i el poder 
dels mercats internacionals, sinó també 
del programa gestat durant 35 anys de 
neoliberalisme. Això inclou actualment 
a Espanya des del control dels òrgans 
de justícia i dels mitjans de comunicació 
fins al menysteniment de la negociació 
col·lectiva i la reducció del finançament 
als moviments socials passant pel control 
policial de l’espai públic. Cal doncs 
defensar més que mai la democràcia real.

4. La joventut no pot ser una generació 
perduda. Les enormes magnituds de 
l’atur es multipliquen entre les noves 
generacions, privades de l’accés 
a un mercat de treball  al qual, si 
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aconsegueixen entrar, ho han de fer a 
canvi d’acceptar alts graus de precarietat 
i sous baixos. Al mateix temps, es 
degrada la qualitat del sistema públic 
d’educació i s’apugen les taxes de la 
universitat i la formació professional, 
com si es volgués fer realitat el projecte 
d’una minoria elitista versus una majoria 
ni-ni, destinada al seu bloqueig o a la 
seva emigració massiva. El 15-M i els 
moviments estudiantils i dels treballadors 
joves marquen la pauta de les alternatives 
necessàries.

5. Catalunya ha de reaccionar. Per acabar-
ho d’adobar, es centrifuga cap a les 
comunitats autònomes i els municipis 
la responsabilitat de la crisi, comptant 
en aquest propòsit deslegitimador 
paradoxalment amb la col·laboració 
deslleial dels governs autonòmics de 
dretes i generant una falsa necessitat 
d’intervenció en els graus de poder 
inferiors a l’estatal i amb el punt de 
mira a les nacionalitats històriques. No 
podem admetre aquesta proposta de 
desballestament dels índexs d’autogovern 
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i, ben al contrari, caldrà insistir en la 
necessitat d’un finançament just per 
mantenir i ampliar el benestar social.

Per tots aquests objectius, necessitem no sols 
de moviments socials forts, sinó també de polí-
tics progressistes que es treguin els complexes i 
confirmin que per sortir de la crisi necessitem una 
altra forma de construir Europa, amb un sector 
públic fort i amb impostos justos. Polítics que no 
es pleguin als interessos de les entitats finance-
res. Polítics que no acceptin un únic centre de 
decisió a Europa. Recentment, els èxits electorals 
dels francesos Hollande i Mélenchon i de la coali-
ció grega Syriza ens mostren que els pobles euro-
peus poden reaccionar davant un discurs neoli-
beral hegemònic que semblava invencible. Ens 
cal demostrar que en una democràcia el futur és 
a les nostres mans. És per això que en aquesta 
8a edició de la UPEC interpel·larem els líders de 
l’esquerra catalana reclamant aquesta resposta 
necessària i urgent.

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya
Barcelona, juliol de 2012
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Consell Social

• Comissions Obreres - CCOO
• Unió General de Treballadors - UGT

• Fundació Josep Irla
• Fundació l’Alternativa
• Fundació Nous Horitzons
• Fundació Rafael Campalans
• Fundació Cipriano García
• Fundació Josep Comaposada
• Fundació Catalunya Segle XXI
• Fundació Pere Ardiaca
• Fundació Ferrer i Guàrdia
• Fundació La Fàbrica
• Fundació Terra
• Ateneus Laics
• Cooperacció
• Entorn SCCL
• Escola Lliure El Sol
• Món-3
• SOS Racisme

• Acció Escolta de Catalunya
• Acció Jove - Joves de CCOO
• Associació Catalana per la Pau
• Associació de Joves Estudiants de Catalunya - AJEC
• Associació d’Estudiants Progressistes - AEP
• Avalot
• Casals de Joves de Catalunya
• Col·lectius de Joves Comunistes - CJC-Joventut Comunista
• ESPLAC - Esplais Catalans
• Joventut Socialista de Catalunya
• Joves d’Esquerra Verda - JEV

• Associació Catalana d’Investigacions Marxistes
• Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC
• Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya
• Sin Permiso
• Suburbe-Associació Cultural Estenent el Desastre
• DeBarris sccl



Amb la col·laboració de

UPEC Universitat 
Progressista 
d’Estiu de Catalunya

Ponències 2012

	

El	futur	és	a	les	nostres	mans	




