NOTA DE PREMSA
Cita cultural i progressista a la Facultat de Geografia i Història de la UB
Marcel Prunera defensa a la UPEC que l’educació tingui “un pes específic” en el
canvi de model productiu
El director general de Promoció Econòmica de la Generalitat diu que cal reduir
el fracàs escolar i millorar en anglès i en la formació professional
L’actriu Carme Sansa creu que s’està fent un teatre burgès i el cantautor Cesk
Freixas denuncia que no interessa que hi hagi veus dissidents
Barcelona, 9 de juliol de 2009
Les propostes per deixar la crisi enrere han deixat clar a la Universitat Progressista d’Estiu de
Catalunya (UPEC) que cal un canvi de model productiu. El plantejament l’han defensat
nombrosos ponents que han participat a la universitat urbana d’estiu. Aquesta tarda, el
director general de Promoció Econòmica de la Generalitat, Marcel Prunera, ha dit que en un
futur l’educació ha de tenir “un pes específic” en el nou model productiu. El gestor ha
participat en un debat amb l’analista polític madrileny, Gustavo Búster.
Prunera ha subratllat que s’han d’introduir diverses millores en la política educativa per
guanyar competitivitat, però les principals passen per augmentar el nivell d’anglès de la
població –“ara som al cul d’Europa”, ha assegurat Prunera--, reduir el fracàs escolar –la taxa
de la gent que no supera l’ensenyança obligatòria és del 20%-- i fer una formació professional
de més qualitat. Un dels principals problemes que té el país són la precarietat laboral i
l’important augment de l’atur.
Al llarg de tota la UPEC, molts ponents han defensat que el nou model passa també per una
economia més sostenible, com ha recordat Prunera, apostar per les noves tecnologies i els
valors afegits, intentar garantir una major cohesió social, una millor redistribució de la riquesa
i fomentar les infraestructures estratègiques.
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Per la serva part, Gustavo Búster ha defensat que no existeix una alternativa sense un model
polític i sense uns moviments socials que empenyin el canvi. Poc després, l’analista ha afegit
que és millor un sistema socialista, sense propietat privada, i que convé regular des dels
interessos de la majoria.
Aquesta tarda, la UPEC ha tancat el cicle de debat Artistes i política, amb la presència de
l’actriu Carme Sansa i el jove cantautor Cesk Freixas. En el programa s’anunciaven els actors
Jordi Dauder i Vicky Peña, però finalment no han pogut assistir a l’acte, que ha estat moderat
el periodista Àngel Casas.
L’ actriu Carme Sansa ha fet seva l’opinió que el dimarts va expressar l’actor Enric Majó i ha
dit que a Catalunya, menys en casos concrets, es fa un teatre burgès per acontentar a
tothom. “Les sales alternatives són les que més arrisquen i això que quasi no tenen
pressupost” . Ha defensat que la cultura ha d’estar al marge de la política.
Freixas s’ha presentat com un artista de cançó protesta “independentista i anticapitalista” que
ha patit la censura, especialment a poblacions del País Valencià governades pel PP. El
cantautor creu que la cultura sempre ha de ser crítica “i si no ho és deixa de ser cultura”.
Amb opinions molt valorades pels assistents, Freixas ha afegit que “no interessa que hi hagin
veus dissidents que diguin que el capitalisme genera desigualtats”. I ha subratllat que “les
idees són tan poderoses que et poden portar a la presó inclús en una democràcia, o millor,
falsa democràcia”. Diu que té companys que estan a la presó per ideologia i que ell està
pendent d’un judici per manifestar-se.
Sala de premsa a www.comedia.cat.
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