Recull de premsa UPEC 2010
Impactes als mitjans de comunicació escrits de la sisena edició de la
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La UPEC centra su próxima edición en el derecho a decidir de Catalunya, europapress.es, 7
de juliol de 2010.
Nova edició de la UPEC a la Facultat de Geografia i Història, www.ub.edu/web, 12 de juliol
de 2010.
UPEC, la darrera trinxera, Jordi Serrano, El Triangle, 12 de juliol de 2010.
Les esquerres debaten la seva salut a la Universitat Progressista d’Estiu, El Punt Barcelona,
13 de juliol de 2010.
El debat sobre les esquerres torna al cor de Barcelona. Tret de sortida a la sisena edició de la
Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC). El president de la Generalitat, José
Montilla, assegura que l’esquerra ha de liderar el replantejament del model de societat, El
Punt Barcelona, 13 de juliol de 2010.
La UPEC i el GPS de l’esquerra, Jordi Serrano, el Punt Barcelona, 13 de juliol de 2010.
El president Montilla inaugura la sisena edició de la UPEC a la UB. La Universitat Progressista
busca respostes a la crisi, Público, 13 de juliol de 2010.
Foto: José Montilla, flanquejat per Guillem Espriu i Jordi Serrano, El Periódico de
Catalunya, 13 de juliol de 2010.
El catedràtic Vicenç Navarro recrimina a la dreta nacionalista que amagui la falta d’inversions.
Catalunya està molt per sota d’Europa en despesa social, Público, 14 de juliol de 2010.
Laboratori d’idees de l’esquerra, Andreu Mayayo, Público, 14 de juliol de 2010.
Noves infelicitats, Gemma Calvet, Avui, 16 de juliol de 2010.
La UPEC premia la mediadora, El Punt Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, 17 de juliol
de 2010.
Acaba la sisena edició de la UPEC, que s’ha centrat en la crisi econòmica. La Universitat
Progressista debat la desafecció política, Público, 17 de juliol de 2010.
La crisi dels desitjos naturals i la felicitat. Un grup de pensadors debaten a la UPEC i invoquen
Epicur per superar els traumes que la vida actual crea als ciutadans. Público, 17 de juliol de
2010.
Que l’esquerra torni a somiar. La UPEC ha intentat veure què hi ha al fons dels malestars
col·lectius, Jordi Serrano, Público, 25 de juliol de 2010.
Manifest UPEC 2010, el Triangle,, núm. 980 de 26 de juliol de 2010.
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La UPEC centra su próxima edición en el derecho a
decidir de Catalunya
I Directorio

Tribunal Constitucional

José Montilla

Miguel Iceta

Joan Puigcercós

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Progresita d'Estiu de Catalunya (UPEC) centrará su sexta edición en el derecho a
decidir de Catalunya y en las consecuencias de la crisis en las ciudades y entre los ciudadanos,
según ha explicado este miércoles el rector de la UPEC, Jordi Serrano.
En un almuerzo de prensa, Serrano ha explicado que la edición de este año, que se celebrará
entre el 12 y el 16 de julio en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona
(UB), acogerá un análisis de la acción del Govern "muchas veces oculta por el ruido" de las
disfunciones internas del tripartito y por el permanente conflicto con Madrid".
El 12, el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el director general de Cooperación al
Desarrollo de la Generalitat, David Minoves, inaugurarán la sexta edición de la UPEC, que se
inscribe bajo el lema 'Las soluciones pasan por la izquierda1.
El martes están previstos los debates 'La proyección internacional de Catalunya' y 'Catalunya y el
derecho a decidir', bloques temáticos que coinciden con debates "coyunturales" como la sentencia
del Estatuí del Tribunal Constitucional (TC), ha señalado el rector.
El 14 de julio expertos abordarán la "medicalización" de la sociedad a raíz de la crisis económica
y social, que cada vez comporta más recetas de psicofármacos entre los ciudadanos. La UPEC
sostiene la hipótesis de que los individuos tienden a asumir como propio el fracaso colectivo de la
sociedad, que somatizan con enfermedades piscológicas y frustración personal.
'Las barricadas de la crisis' será una discusión sobre el destino de los barrios obreros y el
asociacionismo vecinal, así como la respuesta que debe darse desde los barrios a la crisis; y el
mismo día también se hablará sobre el paro en Catalunya.
El viernes, el debate se centrará en el futuro de la izquierda en Catalunya y estará protagonizado
por los miembros del tripartit Joan Puigcercós (ERG), Joan Herrera (ICV) y Miquel Iceta (PSC).
El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, y el conseller de Interior,
Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, clausurarán las jornadas. En los diferentes
debates también intervendrán los políticos Joan Ridao (ERG), Joan Josep Nuet (EUiA), los
sindicalistas Joan Caries Gallego (CC.OO.), Josep María Álvarez (UGT) y personalidades como
Joan Majó (ex ministro de Industria) y José Antonio Martín Pallín (magistrado del Tribunal
Supremo).
REFLEXIÓN NECESARIA
David Minoves ha defendido que la celebración de la UPEC permite una reflexión necesaria
sobre las "batallas ideológicas" de la actualidad, que deben dejar ver el bosque. Ha añadido que las
izquierdas necesitan evaluar como ha quedado "todo" después de la crisis y hacer un balance para
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afrontarla.
El rector insistió en diferenciarse de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que también es un
lugar de reflexión "pero no agrupa a la izquierda" como eje de reflexión, ha reivindicado.
© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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La Universitat Progresita d'Estiu de Catalunya (UPEC) centrará su sexta edición en el
derecho a decidir de Catalunya y en las consecuencias de la crisis en las ciudades y entre
los ciudadanos, según ha explicado este miércoles el rector de la UPEC, Jordi Serrano.

En un almuerzo de prensa, Serrano ha explicado que la edición de este año, que se celebrará entre el 12 y el 16 de julio en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (UB), acogerá un análisis de la acción del Govern 'muchas veces
oculta por el ruido' de las disfunciones internas del tripartito y por el permanente conflicto con Madrid'.
El 12, el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el director general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, David
Minoves, inaugurarán la sexta edición de la UPEC, que se inscribe bajo el lema 'Las soluciones pasan por la izquierda'.
El martes están previstos los debates 'La proyección internacional de Catalunya' y 'Catalunya y el derecho a decidir', bloques
temáticos que coinciden con debates 'coyunturales' como la sentencia del Estatut del Tribunal Constitucional (TC), ha señalado el
rector.
El 14 de julio expertos abordarán la 'medicalización' de la sociedad a raíz de la crisis económica y social, que cada vez comporta
más recetas de psicofármacos entre los ciudadanos. La UPEC sostiene la hipótesis de que los individuos tienden a asumir como
propio el fracaso colectivo de la sociedad, que somatizan con enfermedades piscológicas y frustración personal.
'Las barricadas de la crisis' será una discusión sobre el destino de los barrios obreros y el asociacionismo vecinal, así como la
respuesta que debe darse desde los barrios a la crisis; y el mismo día también se hablará sobre el paro en Catalunya.
El viernes, el debate se centrará en el futuro de la izquierda en Catalunya y estará protagonizado por los miembros del tripartit Joan
Puigcercós (ERC), Joan Herrera (ICV) y Miquel Iceta (PSC).
El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, y el conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación,
Joan Saura, clausurarán las jornadas. En los diferentes debates también intervendrán los políticos Joan Ridao (ERC), Joan Josep
Nuet (EUiA), los sindicalistas Joan Carles Gallego (CC.OO.), Josep María Álvarez (UGT) y personalidades como Joan Majó (ex
ministro de Industria) y José Antonio Martín Pallín (magistrado del Tribunal Supremo).
REFLEXIÓN NECESARIA
David Minoves ha defendido que la celebración de la UPEC permite una reflexión necesaria sobre las 'batallas ideológicas' de la
actualidad, que deben dejar ver el bosque. Ha añadido que las izquierdas necesitan evaluar como ha quedado 'todo' después de la
crisis y hacer un balance para afrontarla.
El rector insistió en diferenciarse de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que también es un lugar de reflexión 'pero no agrupa a
la izquierda' como eje de reflexión, ha reivindicado.
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Nova edició de la UPEC a la Facultat de Geografia i
Història
12-07-2010
Avui dilluns, a les 12 h, a la sala d'actes de la Facultat
de Filosofia i de Geografia i Història (Montalegre, 6)
s'inaugura la sisena edició de la Universitat Progressista
d'Estiu de Catalunya (UPEC), a la qual assistiran el rector
de la UB Dídac Ramírez i el rector de la UPEC Jordi
Serrano.

Els cursos i seminaris tindran lloc del 12 al 16 de juliol, i els grans eixos temàtics que
emmarcaran l’edició d’enguany seran: el dret a decidir de Catalunya; les conseqüències
de la crisi a la ciutat i entre la ciutadania; la gestió política, el debat filosòfic per arribar
a una bona societat, i els barris invisibles. Cada dia, la darrera sessió tindrà com a
protagonistes autors de novel·la negra, que utilitzaran la seva obra com a eina de crítica
i de denúncia social. Entre els ponents, destaquen Joan Carles Gallego, Josep Maria
Àlvarez, Gemma Calvet, Sara Berbel, Ricard Gomà i Adela Ros,entre d’altres.
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LLIURE PENSAMENT

JORD!
SERRANO
RECTOR DE LA UP€C

Aquesta setmana se
celebra la sisena edició

deis cursos de la
Universitat Progressista
d'Estiu, que vol aportar
instruments d'análisi i
de reflexió des del
camp progressista. Una
bona proposta en
moments en qué el
pensament hegemónic
vira clarament a la
dreta
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UPEC, la darrera trinxera
quest d i l l u n s , dia 1:2,
inauguraren! les VI jornades de la Universitat
Progressista d'Kstiu de» l'ataluUPEC' i, sota el lema «Les solueions }.)assen peí* ['esquerra», i
que c'ompta, aquost any, amb el
sensacional eartell que ens ha tet
per i\ aquesta ocasió Javier Mai • i se a 1.!t a U í:> E (' e s un \ >n >j e c t. <>
que va néixer fa af)i' - oxin]a(1an"ient.
vuit anys de la idea ci'Antoni ( i i i
(.ierre/ Díaz i Raimon ()!>iols, fine
1 '< >c() n o mi st a E ra n cese Trillas va
ler realitat a ]>artir de la, col-la

A

horació entusiasta d'un grup de
rsones del PSC, d'IC, d'ERC,

d'El HA.deCOOOídelaUGTque
si gn i fique n e I. re I leu gen ci -a c i ona 1
! la política desquerrá c-atalaIsqualsesvasumarunaquar
rantena d'entitats de molt di ferent lipus. En la primera etapa,
Finí| vi ils i el mestratgevavenirde
la nía de l'incansable Vieern; Navarro, fjiie va ser-ne el red oí

rector emérH i font inacabable
d'idcc-. de projectes i d'asrament con ti nú, amb la, col "laborado de! qual tinc la sort i Humor
decomptar.
La I TPEC no es un projeeíc

Govern d'esquerres: es un proj<
le que \"e de mes lluny i va mes
lluny encara. Pretenem ajudar a
const ruir pont s de dialeg ent re les
diferent s senstbüitats d esquerros, entenent, n,c luost es dilerencies
no eorn una font i nesgóla ble de
conflictes com ha estat. en a!ti*es
i -|KKjues historiques--, sino com la
inct '<sant recerca de ventáis sempre en minúscules.

Un deis proWemes mes signitlcatius de ['esquerra a\i,ii es que
hem abandonat el eonibat per
idees. ''Fot i que AV>/mésese/) un
elefante, de (Jeorpe Lakofí, no
un gran liibre, té rao Lakoffquan
ens din (¡lie l'esquerra no pot cont estar amb dades pragmátiques
ais grans discursos ideológics de
la dreta, sino que I'han de con test a i " a mi.) al tres idees. Sensacional ! ( T !*an dése c )bri m en t, i n t el -leetual: ['esquerra ha de teñir idees!
Ens din també que ais EUA el
pcnsament conservador (un oxímoron) ha dedica!, enoni
quantitats de diners a investigar
i, pensar, i d'aquí ve l'exit dedifusió de les idees neofíberals i i"¡
conservadores ais darrers :•'(")
a n y s. M e n t, re st a n t;, 1 'es q u e r r a
s'lia tornat molt pragmática; la
gent d'esquerres no vol eoMaborar en llocs on es llegeix, s escriu
i es discuteix, sino en projectes
concrets que es vegin clars. Per
-m pie, col-laborar amb una
HNG c|iie fací una escola en un
poblet de Bolívia. Pi-ojectes que
no ciñt ic< i, j a que 1 a mbé col • 1 a 1')(>ro en programes d'aquest. est.il.
L'esquerra lia passat en els dari*ers 30 anvs
de ser enormement
i
teórica a, un pragmatisme malaltís i a fugir del debat d,1 idees
ereient cine pensar, escriure i debatir idees es perdi'e el temps
Uesquerra s'ha insta!-lat, dones,
massa vegades o be en la gestió
técnica, de la gestió pública, o be
en la, protesta puntúa] sense projecte global de canvi o en la vivencia de solucionsestétiques mes

individuáis que coMectives. Pero
s plegáis massa sovint heñí
deixat de donar importancia, a
;
l'estudi i *
)i"e els aíers
col-lectius,,
V i vim un n 11»111 c u t í 1 ! i c ¡ 11 {• s' ha
prívatítzat tot, fins i tot s'ha privatitzat la política. 1 ...es idees de
dretes (un altre oxímoron) i els
grups amb interessos han passat a ser hegemónics. Primer
controlen la ideología, mai com
ara es tan certa la frase que les

s dominante en una soci*
son les idees de la classe dominant. I després comcncen a dic
tai' les se\'es polítiques ais poclers
constituTts, sense embuts i sense
necessitat de fer un p!*ogi*arna i
p!*esentar-se en unes eleccions.
Qué hi podem fer nosalt res.'
Dones molt. El problema tonamental es cine la dreta ens h;¡
bornit literalrnent del debat de les
idees i, per tant, cal rearmar-nos
altra volt a. No cal tornara Tideo-
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logisnie brutal deis anys seixanta, pero tampoc al «gal blanc, gal
negre, rimportanL es que eaei ratolins» del prineipi deis noranta.
Son, es evidenl, mals ternps per
a les esquerres; pero, en aquests
temps tan convulsos i en els pitjors que poden venir -esperem
que no-, la LJPEC pot esdevenir el
gran instrument per a la recerca
d'espais de retrobada de les es
querres i de disseny d'un íutur
esperancador i optimista. @
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POLÍTICA

La unitat ciutadana s'estavella
contra el tacticisme deis partits
El PSC vol forgar una resollido
acceptable per al PSOE i basada
en la reivindicado de l'Estatut

ERC defensa superar l'etapa
estatutaria i CiU acusa Montilla
de no voler incomodar Zapatero

Ómnium insta les formacions
polítiques catalanistes a no
acatar la sentencia • pág. u ai?

PAISOSCATALANS

CiutatVellafa
treure les
motos de
duesplaces
del Gótic
Els véíns de la zona
celebren la
urbanització de la
plaga deis Peixos ¡
de la d'lsidre Nonell
• Pág. 5
PA'ÍSOSCATALANS

10.000 llocs

de treball a
Barcelona
grades al
pacte per a
('ocupado

PAIS05 CATALANS

DE BARCELONA A BLANES, PER AUTOPISTA
L'autopista C-32 ja connecta Barcelona amb Blanes. Ahir es van inaugurar els 4,4 quilómetres de recorregut entre Palafolls i Tordera,
que enllacen de manera temporal amb la carretera de Blanes, la Gl-600, en espera que es continuí el tragat de ('autopista cap a
Lloret. El iraní manté els dos carríls per banda -amb la possibilítat que s'amplíín a tres- i ha tíngut un cost de 53,5 milions. • Pág. 4

• Pág. 6
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PAJÍSOSCATALANS

blaugrana, no

Les esquerres
debaten la
seva salut a la
Universitat
Progressista
d'Estiu
• Pág. 2i 3

•Totes les critiques al joc
del Ban^a s'han convertit
enelogisquan'laroja'se
l'ha apropia! i ha guanyat
• Aclamado popular ais
campions a Madrid

Tresdetingutsperla
pallissamortaiaun
hornea Cornelia
La víctima, de 34 anys, s'hauria discutit
en un bar amb eis agressors, que no
coneixia, per una trivialitat

Tot i que l'home era ¡mmigrat, els Mossos
descarten cap motivació racial en e! crim,

que va passar dissabte a. la nit
• Pág. 29

DI MARI

Paisos Catalans

pacte per a
('ocupado a
Barcelona

IX PUNÍ"
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Dos anys clesprés de la
firma de l'acord, a la
Ciutat Cornial s'han
creat 10.000 llocs de
treball

Universitats d'estiu

El debat sobre les esquerres
torna al cor de Barcelona
MARC'Tret de sortida a la sisena edició de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) LIDERATGE*EI
president de la Generalitat, José Montilla, assegura que resquerra ha de liderar el replantejament del model de societat
rodona sobre el futur de
l'esquerra a Catalunya, en
la qual participaran el president d'ERC, Joan Puigcercós; el secretan general d'ICV, Joan Herrera, i
el vicepresident primer
ddPSC,MquelIcetaLV
dioió d'aquest any es tancara amb la presencia del
vicepresident del govem,

Clara Ribas
BARCELONA

El president de la Generalitat, José Montilla, va defensar la gestió deis governs d'esquerres en l'acte
(rinauguració de la sisena
Universitat Progressista
d'Estiu de Catalunya
(UPEC). L'edició d'aquest
any se celebra sota el lema
Les solucions passen per
l'esquerra, i pretén analitzar al llarg de la setmana
l'obra de govern, els valors
del sindicalisme, els efectes de la crisi en la salut
deis treballadors i el futur
de Tesquerra a Catalunya
amb la participació d'ex-

La novel-la iel
cómic serán
analitzatscoma
motors de canvi
Josep-Lluís Caix>d-Rovira,

i del conseflerJoan Sai ira,
Com en edicióos ante-

perts, polítics i sindicalistas,

Avancant-se a Tanálisi
(le la gestió del seu govem,
Montilla va defensar la
major transparencia en la
forma de fer política i l'aposta per les polítiques socials i de ciutadania. Va
destacar també la necessitat que resquerra ofereixi
respostes a la situado actual «des del seu propi
marc de referencia per no

El president de la Generalitat, durant la seva intervenció en la inaugurado, ahir, de la sisena edició cíe la UPEC • UPEC

haver de jugar1 amb les cartes marcades».
També el rector de la
UPEC, Jo ni i Serrano, va
frr una crida a buscar un
non marc (fesqueorrea per
debat re, va dir, "quina filosofía bona volem en les
propostes de futur per a
Catalunya".

Precisament, la jornada d'avui tindrá com a denominador comú 1 'análisi
de l'acció de govern. En diferents taules rociones es
parlará de la gestió de les
polítiques socials aCatalunya i a l'Estat espanyol, de
la projecció i nternacional
de Catalunya o del seu dret

a decidir.
Doma, els debats se
centraran en les anomenades noves nialoltíes de
la societat actual, mentre
que la jornada de dijous
anirá dirigida a revisar el
paper en ractualitat del
moviment veinal ciéis barrí s obrers, que en les do-ca-

des deis 70 i els 80 van protagonitzar grans lluites
per aconseguir mülores
per a les grans aglomeración s urbanos que envoltaven Barcelona.
La cloenda, prevista per
divendres. tindrá un carácter maread ament polític, amb una primera taula

rií>i*s de la UPEC, de manera, paral-lela a les jomados
tte debat, es faran sessions
«Indicados a la novel-la negra, a la noveMa social i al
i n i(í com a motoi's d'análisi i de canvi. Per altra
banda, a les nits os podrá
assistir a concerts de
Nour, Dumbala Canalla o
veure el Ciro Pistolet, entre altres espectacles. •
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Universitats d'estiu

OPINIO

Jordi Serrano Blanquer
Rector de la Universltat Progressista d'Estiu de Catalunya

La UPEC i el GPS de ('esquerra
M
argaret Thatcher
deiaqueno hi havía societat sino
només individus. El que
semblava una boutade
neoliberal al final s'ha convertit en un lema central
de la nostra societat occidental. L'egoisme salvatge
ha triomlat fins al paroxisme. Com hem arribat
aquí?
Us explicaré un conté.
En fa primera part m'ajuden Andy Furlong i Fred
Cartmel, dos investigadora
socials a nglesos, Antigament la gent quan volia fer
el viatge de la vida, ana va
a buscar un tren en una
estació. Allí hi anava tothoni, el ric i el pobre. El ric
anava en primera classe i
el pobre, en tercera, pero
tenien una única locomotora i tots ana ven a una altra estació. Si peí camí el
tren s'aturava, tots tenien
('interés comú que s'arreglés, tots arribaven junts a
una altra estació. Podía
passar que desenganxessin un vagó de primera i

L'egoisme salvatge
hatriqmfatfinsal
paroxisme.Com
hem arribat aquí?
aquest anés mes lluny, a
una altra estació. En general, pero, a les andanes de
Testado hi arribaven tots, i
si havien d'anar a un altre
indret, en un altre tren, hi
anaven junts.
Si el tren no hi era, s'espatllava i es quedava peí
camí, hi ha vía protestes,
articles ais diaris, Com es
que no hi ha el tren! Manifestacions, crits, etc. Ríes i
pobres tenien interessos
comuns que el servei de
trens funciones correctament.
Avui tot ha canviat, avui
tothom es creu lliure. Analitzem com funciona en
concret aquesta gran possibilitat d'exercir la llibertaí. Cada persona té un
cotxe; aixó sí, els rics teñen un Mercedes i els pobres, un Seat Panda. Cada
un surt quan vol, es té la
sensació que tothom té
molta mes I liberta! El ric
té un GPS al cap, ha anat a
les academias Garmin/Es-

Un deis debats de l'última edició de la l IPEC • ANDREU PUIG
ade, té mes formació, mes
informació, mes xarxes fam i liara, socials, etc. A les
rotondes de la vida sap en
cada moment on ha
d'anar. Probablement anirá molt lluny encara que
sigui rnitjanament idiota, I
si tot li falla sempre li quedará trucar peí rnóbil
El pobre es pensa igualment que es lliure pero ha
estudiat menys, a casa seva no hi havia Ilíbres, etc.
No té GPS. A la primera
rotonda endevina la sortida, pero a la segona, a la
tercera o a la quarta, es
perd. Si té un móbil per
demanar ajuda, un cop
surtí del barrí no tindrá cobertura, Cansat de fer voltes i no arribar eniloc es
para. Al final, derrotat, algún ciutadá de bona fe avisará e! RAC de la vida: els
servéis socials, subsidis,
etc. Capcot, torna a casa

enfonsat, no ha estat capac, d'arribar enlloc: es un
fracassat. Quan passen els
dies, els amics i parents li
diuen que potser es millor
que vagi al metge; aquest
li diagnostica en tres minuts una depressió i li recepta psicofármacs.
La manca de sentit, de
justicia, d'equitat i d'igualtat d'oportunitats de la societat no es tradueix en un
esperit de crítica, i per
tánt, de revolta o/i proposta de canví com abans: "El
tren s'ha esparracat! Que
l'arreglin!", sino que ha interioritzat el fracás social
com un fracás personal.
Els poderosos han triomfat, es el triomf final, ningú
protesta i, a mes, fan negoci les farmacéutiques.
Es la vérsió postmoderna d'aquella veda idea que
era ric qui Déu volia, i després en la revolucíó indus-

trial era ric qui s'esforgava
i pobre qui era un pótol, no
hi fa res que els rics siguió
rendístes i els camps de
golfestiguinplensundimarts al matí, per exemple.
Com di u Slavoj Zizec,
hem arribat a la medicalitzacíó deis problemes socials i davant la injusticia
no hi ha l'organització i la
protesta sino la sortida
psiquiátrica. Estem davant
de la vérsió occidental, liberal, democrática
d'aquells intents soviéíics
de diagnosticar en el pensament dissident, algún
trastorn mental, práctica
molt apreciada al famós
instituí Stxerbski de Moscou.
En la VI edició de la
UPEC volem contribuir
modestarnent, aquests
dies, a recuperar el GPS
de ['esquerra.
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IDEES » El president Montilla inaugura la sisena edició de la UPEC a la UB

La Universitat Progressista
busca respostes ala crisi
el món globalitzat:, apostant
p e r a u g m en t a. r els Üigams
globals de les organitzadons
sindicáis d'arre u del món,
una. opció que, segons Joan.
Caries Gallego, "es la manera de fer front al liberalisme
económic i promulgar un sistema, productiu sostenible
amb el inedi ambieiit".
Al con. gres de la Con fe

dente ió S indica]! ntemac i o
nal celebra.!: fa cines setmanes a Vancouver es van aprovar diversos p receptes que
han de guiar la tasca, deis sindica ts d'aneu del món. Peina decent per a tothorn, eliminar les des ig u altáis en el
món laboral o servéis publics
de qualitat i accés universal
eren algunes d'aquestes premisses, sota les quals, va dir
Gallego, "s'lia produit la convocatoria dé vaga general peí
proper 29 de setembre.
Crítica a la reforma laboral

Un grup de joves amb el programa de la UPEC, ahir a la tarda, M Ai
BRAISBENITEZ
BARCELO'

mmmm La sisena edició de la Universitat Progressista d'Estiu de
Catalunya (UPEC) va engegar
ahir, a la Facultat de Geografía i I listona de la UB, amb el
rerefons de la crisi económica
mundial i la resposta que Fesquerra política i social ha de
donar per superar-la.
El president de la Generalitat, José Montilla, va afirmar, a l'acte d'inauguració de
la UPEC, que la "irresponsabilitat" deis mercats fínancers
"Miem pagat tots", i que a les
esquerras els períoca liderar
els canvis per superar la crisi económica "apostant per
l'economia venda sense sotmetre Factivitat económica al dictat de determináis dogmes".
La conf ere n c i a i na u g u ra 1
va. anar a. carree de José Antonio Martín Pallín, magistral:

del Tribunal. Suprem i comis
sionat de la Comissió Internacional de Juristes. La ponen
cia del magistral gallee, dedicada a la transido de la justicia
espanyola, va estar marcada
per la sentencia del Tribunal
Go nst i, rúe ional sobre FEstatut
de Catalunya.
Per Martin í:)allínt el "cáncer
de la democracia" es la creixent polinizado de l'estament
judicial. "La politització está
causant estralis en un organ
que ha u ría de ser indcpendent". Si els jutges son polititzats, va afirmar Martin Pallín,
es contribueix a la degradado
de la. democracia i a la desafeeció de la dutadania cap ais poders polítics i judicials.
Els máxims representants
de CCOO i UGT a Catalunya,
Joan. Caries Gallego i Josep M.
Álvarez, van reflexionar sobre
els valors del sindicalisme en

TORRES

LA UPEC

Un espai de reflexió
de les esquerres
> FUNDACIÓ

El novembredel 2004, representants de rámbit social, cultural,
inteMectua! i políticcompromesos
arnb les polítiques cí esquerres,
com Jordi Mi ral I es I Raimen
Obio I s, constituí en la Universitat
Progressista d'Estiu de Catalunya,
> OBJECTIU

"Desenvolupar una cultura progressista i catalanista que ajudi a
recuperar la historia de Catalunya
i permeti entendre les di verses
realitats per millorar-les".
>PARTICIPACIÓ
L'ediciód'enguanycomptaamb
ponéncies decatedrátics, polítics,
periodistes, escriptors, metges,
activistas i mernbres de diverses
entitatssocials i culturáis.

Peí tots dos sindícate, la reforma laboral del Govern de
Zapatero "augmenta la feblesa i la, inseguretat deis treballadors enfront els em presaris"'. "Hem passat de fomentar la inversió i donar supon
a les persones sense feina a
les restriccions de drets i les
retallades de despesa pública", va, lamentar el líder de
la UGT de Catalunya, Josep
M. Álvarez, que va afegir que
s'está deixant de considerar
els ciutadans com a "subjectes de drets" per passar a ser
"consumidors".
Tant Gallego com, Alvaiez
van coincidir a dir que la despesa pública no ha de ser considerada com un cost, sino
com una inversió que ha de garantir el desenvolupament social deis ciutadans. Peí secretan de la UGT de Catalunya,
la solucio passa per fomentar
la producció amb valor afegit
a les empreses i la formado laboral deis joves.»
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BENESTAR » El catedrátic Vicenc Navarro recrimina a la dreta nacionalista que amagui la falta d'inversions

Catalunya esta niolt per sota
d'Europa en despesa social
BRAISBENÍTEZ
BARCELONA

m*mm La segona jornada de la
Universitat Progressista d'Estíu de Catalunya va posar ahir
sobre la taula el déficit de despesa social a Catalunya. El catedrátic de ciéncies polítiques
i rector emérit de la UPEC,
Viceng Navarro, va denunciar
que tant Catalunya com la resta de PEspanya es gasten en el
seu Estat del benestar menys
del que els correspon per la seva riquesa económica. "Estem
per sota del que mereixem i
de les nostres possibilitats", va
declarar Navarro. Catalunya
té un PIB per habitant un 19%
superior al deis paisos mes ríes
d'Europa, i en canvi dedica a
benestar social el 73% del que
inverteixen de mitjana els paisos de la Unió Europea.
Vicen? Navarro, que va assessorar les Nacions Unides,
l'Organització Mundial de la
Salut i molts Governs incloent-hi el Govern socialdemócrata suec, el Govern federal
deis Estats Units o el Govern
d'Unitat Popular de Xile, va La gent gran es un deis coHectius mes necessitats d'ajudes publiques. CLICK ARTFOTO
explicar que no s'entén el que
passa amb la despesa social
(15%). A Catalunya, la despeLes inversions en educasense entendre els nivells de
sa pública en protecció social ció també están per sota de
classe social. En la primera posignifica un 18 % del PIB, men- la mitjana de la UE-15. A
nencia de la jomada d'ahir a la
tre que a Europa es destina una Catalunya es destina un 3,3%
UPEC, el rector emérit va dedel PIB a les polítiques edumitjana del 27%.
fensar que les classes altes docatives, peí 5,1% del PIB que
Déficit
en
educació
i
sanitat
minants a Catalunya justifies gasten de mitjana els paiquen la baixa despesa social
En la sanitat i l'educació, la in- sos de la UE-15. "El tema de
per "una explotació de la naversió de l'administració pú- l'educació es cabdal per comció catalana per part de l'Esblica está molt per sota deis petir a Europa", va explicar
tat espanyol", un discurs "poestándards europeus. Peí que Navarro. Sumant el déficit
líticament rendible" que, sefa a la sanitat, "la idea que horari de les classes que reben
gons Navarro, s'ha estat pros'está estenent ara es la pri- els nens, ralumne que acaba
movent pels sectors conservavatització, fins i tot en alguns la secundaria ha estudiat un
dors i neoliberals. "S'utilitza la
partits d'esquerres, com el cas any menys que la mitjana de
senyera per defensar interesdel copagament sanitari", va la UE-15, i fins i tot dos anys
sos de classe", va sentenciar.
explicar Navarro, que va aler- menys que els estudiants aletar també del perill d'establir manys i holandeses.
El percentatge de població
Malgrat que els nivells de
una desgravació fiscal per a
que treballa en els servéis púles assegurances sanitáries. despesa pública están per soblics de l'Estat del benestar a
que pot generalitzar el servei ta del que sería desitjable,
Catalunya (8,23%) es gairebé
Navarro va destacar que des
privat.
la meitat de la mitjana europea

Les inversions en
educació i sanitat
están per sota de la
mitjana europea
Navarro critica Fus
del nacionalisme
per ocultar el baix
dispendi social

de Pentrada del Govern d'esquerres a la Generalitat de
Catalunya el 2003 "hi ha hagut un millorament molt notable respecte el Govern de
Convergencia i Unió. Entre
altres coses, s'ha anat reduint
la distancia entre el sector públicidprivat".

Despesa pública
social a Catalunya,
Espanya i Europa
m CATALUNYA

ESPANYA

• UE-15

Protecció social
Xifres en percentatge del PIB

27,00

17,80

El ponent va desgranar algunes de les causes de Pescas
desenvolupament de PEstat
del benestar a Espanya. D'una
banda, durant els anys de dic- Sanitat
tadura franquista es van man- >• Xifres en percentatge del
tenir uns nivells molt allunyats deis europeus, i aixó
"va dificultar el seu desenvolupament posterior". Mes recentment, l'adopció de l'euro
com a moneda única europea
es va produir, segons Vicenc.
Navarro, "a costa de l'Estat
del benestar i de les classes
treballadores".

PIB

6,80

Interessos de classe
El catedrátic va destacar que,
per entendre les variacions
en la despesa pública, es important teñir en compte els
ingressos que reben les arques
publiques a partir deis impostos. Un treballador de manu- Educació
factura cátala paga en impos- »• Xifres en percentatge del PIB
tos el 73% del que ho fa un europeu. D'altra banda, un em5.10
presari a Catalunya paga el
32% del que ho fa un empre4,40
sari a Europa. "S'adonen del
poder de classes?", va expo3,30
sar Navarro.
En la refiexió al voltant de
com s'estan fent servir els missatges nacionalistes per amagar la baixa despesa social,
Vicenc, Navarro va denunciar
que "alguns economistes independentistes comXavier Sala i
Martín volen privatitzar el sector públic, i els mitjans públics
catalans, TV3 i Catalunya Radio, están funcionant com els Població adulta que
promotors mes grans d'aquest treballa en els servéis
públics vinculáis a l'Estat
missatge".»
del benestar
>• Xifres en percentatge

15,00
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ANDREU

MAYAYO

Laboratori
d'ideesde
esquerra

D

illuns va comentar
una nova edició de
la Universitat Progressista d'Estiu de
Catalunya. (UPEC) a la Facultat
de Geografía i Historia de la UB,
al Rava] de Barcelona.. Avui mate ix, al rnatí, la Isabel. Ribas» coordinadora de Barcelona d'EUiA
i. delegada de Saint cié FAju.nt.ament de Barcelona, coordina
una taula rodona, sobre Malestar privat osoáetdt nmlalta. Així
mateix, a la tarda, hi ha un debat
poc habitual sobre el tema de la
bona societat, les noves utopies
epicúries, amb Pere Portabella,
Daniel Ra ventos i Joan.•Manuel
del. Pozo,
Mentre la dreta no para de fer
bullir Tolla de les idees (el mateix José M. Aznar inaugurava
fa pocs dies el campus d'estiu de
la. FAES), l'esquerra ni tan sois té
esma de plantejar-se noves pre-

La UPEC planteja
avui el debat
sobre les noves
utopies epicúries
guntes. En aquest sentit, la UPEC
es de les peques iniciatives serioses que hi ha al país, de carácter
transversal i de catalanitat profunda, per dotar-nos de raons
i de propostes sobre la societat
que volem. O corn din el sen rector, Jordi Serrano, en clan electoral, per contribuir a fer que a
la Cantor floreixin les mil flors de
resquerra i del.catalanisme.
Ineconomía hi té una presencia destacada, com no podría ser
d'altra manera, ja que en aquest
camp la perplexitatde Pesquerra
es letal. Mentre els culpables de
la crisi financera stian refet amb
díners públics i han comencat a
cruspir-se les caixes d'esta.Kds, els
treballaclors, funciona ris, peononistes i persones dependente, paguen els plats trencats d'una forma esferéídora. I tot apunta que
la retallada, social, no ha fer res
mes que comentar. Esperem que
de la UPEC d'enguany en surtin
raons que esperonin la mobilització de cara a la vaga general
del29deseternbre,
PARTICIPA A:

blogs.publico.es/andrcu-mayayo
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Noves ¡nfelicitats
A propósit dfEpicur»
aquesta setmana em va
correspondre compartir
reflexions al voltant de
les noves infelicitats en
el
que la Universitat

d'Estíu ha

organitzat enguany.
Recuperar la filosofía
d'aquell autor defenestrat, autor de mes de 800
quals quasi no
s'ha eonservat res, ha estat un bon
per
aturar-se i compartir rePérez Oliva i Carme Valls,
sobre el
i
les
emocions.
Diu Emilio
en un
exeeHent
Fautor que
Epicur
per
re-

volueió poderosa peí que
fa a la
possibilitat de
eanvi inherent a les
propostes. Rao que va motivar la desaparieió de la
obra, ordida tant
eoetanis eom
per la Inquisició. En
de crisis de la polis,
i
Ltnperis, Epicur
per
la
i la justicia.
Aquesta es
per
la torca del poder i de les
liéis,
cal un poder
que,
de la
mo-

ral, aposti per una veritat
íntegra deis fets i de la
rao. Un poder en
de
governants que treballin
per defensar el sentit de la
veritat,
totalment
peí
que fe a la crisi del
ma
a la
del
a decidir de la
nació. La
dela
veritat d'un resultat democrátic, i (fuña Uei
dida. PenM'emgénciaper
a les persones es esseneial

per produir un
social. Quan Epicur parla de
nohlesa
la ne-

de ser

de

coratge, que el primer que
hagi cTafrontar siguí el
amb un mateix,
aquest,

el
Faltre, L'alteritat es
cial per construir la nostra identitat, i
pectar les
d'una entesa civilitzada, Liunyde
la violencia
que a
del mal

eausat acaben sempre
sois, malgrat el seu
excels. Epicur
mirada del segle XXI aporta
respostes. Superar el bellicisme, treballai^ per la
veritat. La recerca de la
felicitat des del
i
el ben-ésser. El
del
be com a exigencia personal, associat al
de la
bellesa de plaers, cultura,
jardins i amistat. "Mai s'és
massa jove ni
vell
per cercar la plenitud de
l'ánima". Ens cal crear-la.

Avui+El Punt - Noticia: La UPEC premia la mediadora-196185

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/-/5-societat/196185-la-upec-pre.
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La UPEC premia la mediadora

•

17/07/1002:00La mediadora cultural de Cunit, Fátima Ghailan, va recollir ahir el premi de la Universitat
Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC). El rector de la universitat va subratllar que la
institució "opta sense cap mena de concessió peí que representa" Ghailan. La
treballadora va qualificar el guardó com un "gest molt important".
_

Noticies de
Cunit

*
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BRAIS BENÍTEZ

•••• "No es possible viure de manera plaent sense viure de manera honesta, prudent i justa, I no es
possible viure de manera honesta,
prudent i justa sense viure de manera plaent". El filósof grec Epicur
de Samos (341-270 aC) es imiversalment conegut per la seva visió de
la recerca del plaer com a font de la
felicitat. Defensava una concepció
de vida senzilla, en qué el coneixement i la satisfacció de les necessitats básiques de manera austera illuminaven el camí de l'ésser huma
cap a una vida plena i felic. Pero en
quina mesura son aplicables aqüestes idees en el món actual? La Universitat Progressista cTEstíu hi reflexionava dimeoes passat, posant la
filosofía epicúria com un recipient
on es pot introduir la societat actual, marcada aquests últíms anys per
la crisi global. Una crisi económica
que s'insereix diiis de crisis diverses:
crisi de valors, crisi de creixement i
crisi ambiental, que deriven en crisis individuáis.
El món globalitzat s'ha revelat
com a extremadament canviant
i complex, i els individus se senten sovint incapacos d'entendre el
món on viuen. Es el que el socióleg
polonés Zygmunt Bauman defíneix com les societats liquides, societats canviants mancades de valors, en qué no queda temps per reflexionar sobre les coses que están
passant, i el desconeixement genera pors. La pora la delinqüéncia, a
la immigració o ais factors económics possibiliten, com va afirmar
Fexconseller d'Educació i professor de filosofía antiga Joan Manuel
del Pozo, "les polítiques autoritáries i de control". I es pot ser felic
sentint-se insegur? Epicur incloia
el sentit de seguretat dins els desitjos na turáis, aquells que produeixen mes infelicitat si no son satisfets, com ^alimentado, la salut, la
conversa plaent, les arts o la gratificado sexual.
La societat contemporánia passa per ser la filia del progrés. Creixement económic, avéneos tecnológics i la possibilitat de sentir el
vol d'una mosca a 10.000 quilómetres a través d'un teléfon móbil. Pero de quin tipus de progrés
estem parlant? La periodista Milagros Pérez Oliva defensava un can- El professor de filosofía antiga Joan Manuel del Pozo
vi de paradigma: "Deixar d'enten- va exposar les teories d'Epicur a la UPEC. JOAN CASTRO

La crisi deis
i la felicita!

Un grup de pensadors debaten a la UPEC
i invoquen Epicur per superar els traumes
que la vida actual crea ais ciutadans

La societat actual
ha creat necessitats
fictícies que no
porten la plenitud
tire el progrés de manera quantitativa per adoptar una concepció
qualitativa". Es a dir, no parlar de
números sino de qualitat de vida. De fet, molts cfaquests avéneos tecnológics han afectat directament la vida quoriciiana de la
gent, fins al punt de crear el que
Epicur anomenava els "desitjos
no naturals": desitjos imposats
i artificiosos, necessitats que no
son tais. "Servir els desitjos no
naturaIs -recoida Del Pozo- es
una forma d'iefelidtat". Epicur
n'identificava la fama, el poder
politic o les ansies de riquesa, i
ara hi podríem afegirel teléfon
móbil, 1'últím model de pantalla plana o el nou cotxe que deixa
sense valor el queja teniem.
Els secretaris cíe la UGT i
CCOO a Catalunya denunciaven dimarts passat a la UPEC que
se'ns vol fer creure que tots som
culpables de la crisi, perqué hem
visen t per sobre de les nostres
possibilkats. Segurament son les
grans emitats financeres les que
teñen els niecanism.es per sortir de la crisi, i están fora. del control deis dutadans, ¿Pero teñen
els dutadans els mecanismes necessaris per poder ser felicos en
aquests moments?
Potser la resposta va ser formulada ja fa mes de 2.000 anys:
la felidtat la trobem servínt els
desitjos naturals, i no aquells artificiáis i imposats. Contra la crisi, Epicur.»
Mes informado
_
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>CRIS!OELLENGUATGE
Epicur alertavadel per i II d'un
llenguatge buit, sense contingut
'ELDISCURSDELAPOR'

La consultora en pol íti ques sociais i
drets humans Gemma Cal vet va denunciar els mitjans perqué fan servir un llenguatge alarmista" que
crea "inseguretat i confrontado".

