
UPEC I UCE: PRIMER DEBAT ENTRE LES UNIVERSITATS CATALANES D’ESTIU 

 

La UPEC reivindica una Catalunya 
d’esquerres compromesa amb la lluita social 
front a la crisi 
 

La crisi econòmica serà l’eix de les ponències i taules rodones de la UPEC 
entre el 6 i el 10 de juliol 
 

 

  

Barcelona. – L’Ateneu Barcelonès va viure ahir  el primer debat entre les dues 

universitats d’estiu que conviuen a Catalunya, la Universitat Progressista d’Estiu de 

Catalunya (UPEC) i la UCE (Universitat Catalana d’Estiu). Son en realitat dues entitats 

rivals i en competència? El rector de la UPEC, Jordi Serrano, va reivindicar de manera 

contundent la “Catalunya d’esquerres laica i radical” i el model de la universitat 

popular existents a Catalunya durant la Segona República i especialment en l'etapa 

revolucionària. El rector va fer aquestes declaracions durant el debat amb Jordi Sales, 

vicerector de la universitat de Prada. L’acte es va a dur a terme a l’Ateneu Barcelonès. 

 

Serrano va afegir que vol que la UPEC sigui un reflex de la tradició de la “Catalunya 

bullanguera i compromesa amb la lluita social” que es va trencar amb el franquisme “i 

un mur contra les idees neoliberals” que han donat lloc a la crisi actual. La UPEC se 

celebrarà enguany entre els dies 6 i 10 de juliol a la Facultat de Geografia i Història de 

la Universitat de Barcelona sota el títol “Més enllà de la crisi” i donarà veu, entre altres 

col�lectius i ponents, a obrers afectats per la greu situació econòmica i a artistes que 

parlaran de política. 

 

L’acte d’ahir volia posar sobre la taula si les dues universitats d’estiu que conviuen a 



Catalunya són complementàries o competeixen. La UPEC defensa punts de vista 

progressistes i es vol consolidar com al think tank de l’esquerra catalana, a la vegada 

que la UCE reivindica el valor de la seva supervivència al llarg de quaranta anys i en 

escenaris ben diversos. La moderadora del debat, la ex-consellera de Benestar i Família 

Anna Simó, va dir que l’ànima de les dues institucions no hauria de ser diferent i va 

subratllar que les seves cares son les mateixes: progrés i nació. “Els tòpics entre les 

dos universitats s’han de començar a trencar”. 

 

Ni Serrano ni Sales van voler polemitzar i van dir que cap de les dues institucions té 

res en contra de l’altra. En concret, Serrano, va definir la UCE com un projecte 

admirable “construit en els pitjors anys de repressió a Catalunya”. La UCE celebrarà la 

segona quinzena d’agost a Prada de Conflent la seva 41 edició. Sales va sostenir que la 

institució que representa vol servir “al món universitari i al territori català”. A més a 

més, el vicerector, que es va mostrar crític amb el model d’oci imperant, va reclamar 

més inversió a la Generalitat per dotar a la UCE de programes i ponents d’una major 

qualitat. 

 

Més informació a www.upec.cat. Sala de premsa aquí. 

 

  

 

 

 

Associació UPEC – Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 
Avda Portal de l’angel 42, 2n A 08002 Barcelona –  NIF: G- 63725493 � info@upec.cat 

663 062 804 / 637 799 029 � www.upec.cat 
 

Premsa & comunicació � Ana Sánchez � COMEDIA 
passatge sert 10, baixos � 08003 barcelona � asanchez@comedianet.com 

932 68 21 43 � 638 01 45 45 � www.comedia.cat 
 
 

  

  

 


