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La UPEC tanca la seva cinquena edició a Barcelona amb més de 3.000 assistents, el doble de l'any
anterior

El rector de la UPEC, Jordi Serrano, critica a la cloenda la recent creada ULEC i diu que "ser
liberal i de dretes a Catalunya és un oxímoron".
  
El polític Xosé Manuel Beiras opina que ens trobem davant d'un moment històric perquè la
crisi comportarà un canvi de model productiu.
  
UGT denuncia l'existència de sindicats grocs en algunes empreses que es venen i ho
accepten i ho signen tot sense problemes.

La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) ha tancat aquesta tarda la seva cinquena
edició amb un gran èxit d'assistència. Al llarg d'aquesta setmana han passat més de 3.000 persones
per les ponències i els debats que s'han organitzat a la Facultat de Geografia i Història, i en els
espectacles celebrats al Pati Manning.
  
La cloenda ha comptat aquesta tarda amb la presència del conseller de Cultura i de Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresseras, i el rector de la UPEC, Jordi Serrano, mentre que la última
conferència l'ha pronunciat el polític i economista gallec, Xosé Manuel Beiras.
  
Tresserras, l'únic membre del govern català que es presenta com a "marxista", s'ha referit en el seu
parlament a la necessitat de portat a terme inversions estratègiques en nous sectors per sortir de la
crisi i anar més ràpid cap a la societat del coneixement.
  
Per la serva part, el rector de la UPEC s'ha pronunciat sobre la recent creada Universitat Liberal
d'Estiu de Catalunya (ULEC), que impulsa l'expresident del PP a Catalunya, Daniel Sirera. Serrano
ha dit que "estem contents que ens copiïn la idea. És millor que facin una universitat que no guerres
al món". I ha afegit que la universitat liberal és la UPEC. "Ser liberal i de dretes a Catalunya és un
oxímoron. Nosaltres som la universitat laica i lliurepensadora, allunyada de fonamentalismes de
mercat, religiosos i irracionals".
  
El polític i economista Xosé Manuel Beiras ha aprofundit en les causes d'aquesta crisi i ha subratllat
que estem "davant una crisi estructural, de sistema i de viabilitat". Beiras creu que ens trobem
davant d'un moment històric, "la transició d'un model productiu cap a un altre". I ha pronosticat que
"de seguir en la lògica actual, dintre d'un segle el problema no serà un canvi de model si no de
planeta". Per a Beiras, hi ha sobre la taula tres crisis, "una d'econòmica, una de desigualtat i una
tercera d'ecològica".
  

Testimonis d'acomiadaments
 
Unes hores abans, al matí, han passat per la UPEC representants de comitès d'empreses que s'han
convertit en referents de la lluita sindical per evitar que els empresaris facin el que vulguin. Els
testimonis que han ofert han estat crus, però com ha dit el representant de CCOO a Nissan, Raúl
López, si els treballadors es marquen un objectiu i es centren en aconseguir-lo poden evitar
tancaments i acomiadaments massius com ha passat en aquesta empresa de l'automòbil. A Nissan
han parat en els últims mesos l'acomiadament de 1680 persones després d'una llarga negociació
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entre sindicats i empresa que s'ha plasmat en un ERO temporal amb indemnitzacions ?els afectats
podran tornar a l'empresa el 2012?, jubilacions i baixes incentivades. Recentment, l'empresa ha
decidit no negociar més i ha presentat un ERO per acomiadar a 581 empleats.
  
Un altre exemple ha estat l'intent per part d'Unilever de clausurar la fàbrica de Frigo del Poblenou i
acomiadar als seus 268 treballadors. El procés ha acabat amb la venda de les instal.lacions a Farggi
i la subrogació d'una part important de la plantilla. La resta ha deixat l'empresa en unes condicions
força dignes, ha explicat la representant de CCOO, Maribel Navarro.
  
Óscar López treballa al Corte Inglés i es membre d'UGT. El sindicalista ha dibuixat un panorama
molt negre al sector dels serveis a Catalunya, on darrerament s'han perdut uns 100.000 llocs de
feina, i ha assenyalat que un dels grans problemes d'aquests col.lectius és la baixa qualificació
professional.
  
López ha criticat la política de contractació de El Corte Inglés, un grans magatzems on han
desaparegut uns 500 llocs de treball en dos anys i on les relacions laborals no existeixen. Segons el
membre d'UGT, hi ha sindicats grocs, venuts a l'empresa, que "ho accepten tot i ho signen tot".
  
En un altra conferència sobre les sortides i alternatives a la crisi, el catedràtic de Filosofia Moral de
la UB, Antoni Domènech, ha criticat "la destrucció de les elits econòmiques i intel.lectuals per
comprendre el capitalisme" i la falta de "perícia tècnica" dels funcionaris públics per fer la seva feina,
es a dir per controlar els excessos del sistema.
  
Encara que Domènech, partidari de les cooperatives com a model de gestió empresarial, ha
assegurat que "ningú no sap que s'ha de fer per sortir de la crisi", creu que es necessari tornar a
parlar de socialisme com a economia democràtica. També veu amb bons ulls que els treballadors
recuperin el control sobre les decisions empresarials i recolzar les iniciatives socials com la renda
bàsica per a tothom.
  
A la mateixa taula, el director de la revista La Factoría, Carles Navales, s'ha definit com un defensor
del l'estat del benestar i s'ha postulat a favor de la igualtat d'oportunitats per a tothom.
  
Els premis de la UPEC d'aquest any han anat a parar a mans del Comitè d'Empresa de Nylstar, per
liderar una lluita que ha fet possible la viabilitat de l'empresa, i per al Centre, d'Anàlisi i Programes
Sanitaris (CAPS), que té una llarga trajectòria i compromís a favor de la salut de les dones.
  
Barcelona, 10 de juliol de 2009.
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