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1. Identificació 
 
Nom de l’entitat: Associació 19 de juliol, promotora d’una universitat d’estiu 

catalana, europea, laica i progressita. 

NIF: G-63725493 

Naturalesa: Associació 

Núm de Registre d’entitats: 30190 

 

Coordinació General i del programa: Judith Calabria  

 

Telèfon: 663 062 804 

Hotari habitual atenció: 10:00-14:00 // 16:00-20.30 

 

Nom del Projecte:  

Jornades per la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 2007.  

Dates de realització:  9-14 Juliol 2007. 

Lloc: Barcelona 

 

Les activitats formatives es van dur a terme la Facultat de Geografia i Història de la 

Universitat de Barcelona, i les activitats culturals es van desenvolupar en diferents 

espais segons la seva tipologia: Pati Manning, Ateneu Barcelonès, Antic Teatre, 

Platja de la Barceloneta... 

 

Les Inscripcions es van realitzara  mitjançant la web: www.upec.cat  
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2. Antecendents 

 

Persones clarament compromeses amb les polítiques d’esquerres i 

representatives de la pluralitat de les esquerres, vinculades als àmbits 

social, intel·lectual, polític o acadèmic van constituir l’11 de novembre de 

2004 l’associació 19 de Juliol promotora d’una universitat: Europea, Laica i 

Progressista. En aquest sentit és van crear les bases per constituir al 2005 

la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (la UPEC). 

 

Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat d’omplir un buit pel que fa als 

escenaris de debat plurals dels sectors progressistes a Catalunya. Pretén ser 

un gran espai de trobada, reflexió i estudi dels temes que preocupen als 

sectors socials democràtics i d'esquerres, que reuneixi alumnes de 

Catalunya i d’altres territoris junt amb intel·lectuals, científics, artistes, 

líders associatius, sindicals i polítics 

3. Descripció  

 

El projecte de la UPEC en la seva tercera edició va pretendre fer un pas 

endavant per a convertir-se en un referent de la formació i el debat en els 

mesos d’estiu. Per aquest any es va decidir optar per 5 eixos concrets, amb 

taules rodones i debats específics per tractar cada tema.  

 

a. Immigració/Multiculturalitat 

b. Abstenció electoral 

c. Organització del temps 

d. Canvi climàtic 

e. Habitatge 
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4. Recursos Humans 

Consell rector 
 
El Consell Rector és l’òrgan responsable dels continguts de la UPEC. Les 
persones que el composen ho fan a títol personal i no com a representants 
institucionals. Està format per: 
 
Rector:   
Vicenç Navarro 
 
Consellers:  

o Josep Mª Álvarez 
o Eudald Carbonell 
o Mercè Civit 
o Joan Coscubiela 
o Jordi Dauder 
o Luis de Sebastian 
o Josep Fontana 
o Marina Geli 
o Josep Huguet 
o Paco Ibáñez 
o José Luís López Bulla 
o Enric Majó 
o Jordi Serrano 
o Lluís Martí Bielsa 
o Imma Mayol 
o Raimon Obiols 
o Carme Porta 
o Enric Pubill 
o Rosa Regàs 
o Marina Rossell 
o Maria Salvo 
o Celestino Sánchez 
o José Saramago 
o Marina Subirats 
 

Secretari:  
 

o Jordi Vilardell 
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Junta directiva 
 
La Junta Directiva, és l’òrgan promotor i organitzatiu, encarregat dels 
aspectes operatius i logístics. Està formada per: 
 
President:  
 
Vicenç Navarro 
 
Vice-presidents:  
 

o Rosa Alarcón 
o Uriel Bertran 
o Ester Boixadera 
o Joffre Villanueva 
o Dolors Camats 
o Jaume Collboni 
o Oriol Illa 
o Carles Martí 
o Isabel Ribas 
o Lourdes Ríos,  
o Jordi Vilardell 
o Albert Aixalà 
o Judith Calabria 
 

Secretari:  
o Luis Juberías 
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Consell Social 
 
Grup de suport format per associacions i organitzacions progressistes i 
fundacions d’esquerres. 
 

Acció Escolta de Catalunya  
Acció Jove - Joves de la CONC 
Associació d'Estudiants Progressistes - AEP 
Associació de Joves Estudiants de Catalunya - AJEC 
Associació Catalana d’Investigacions Marxistes - ACIM 
Associació Catalana per la Pau 
Avalot 
Casals de Joves de Catalunya 
Col·lectius de Joves Comunistes - CJC-Joventut Comunista 
Comissions Obreres - CCOO 
Cooperacció 
Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya 
Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya 
Entorn SCCL 
Escola Lliure El Sol  
Esplais Catalans 
Fundació Cipriano García 
Fundació Catalunya Segle XXI 
Fundació Ferrer i Guàrdia 
Fundació Josep Comaposada 
Fundació Josep Irla 
Fundació l'Alternativa 
Fundació Pere Ardiaca 
Fundació Rafael Campalans 
Fundació Terra  
Fundació Nous Horitzons 
Joves d'Esquerra Verda – JEV 
Joventut Socialista de Catalunya 
SOS Racisme 
Unió General de Treballadors - UGT 

Equip Tècnic 
 
Coordinació general: Judith Calabria 
Comunicació i Premsa: Estíbaliz Reyero 
Programa cultural, l’assessorament artístic/cultural: Marta Guiu 
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5. PROGRAMA  
 
 

Dilluns, 9 de Juliol a les 18:30h. Inauguració 
 
Reptes de l’esquerra al món globalitzat 
 
Vicenç Navarro, Rector de les Jornades per la UPEC. 
Rosa Regàs, Escriptora. 
 
 
Dimarts, 10 de Juliol. Eix temàtic: Immigració i multiculturalitat 
 
de 9:30 a 11:30h 
Taula Rodona: La diversitat cultural en una societat integradora i laica 
 
Ricard Zapata, Professor de Ciències Polítiques a la UPF. Director del postgrau: Immigració i 
ciutadania: la gestió de la diversitat cultural. 
Jordi Serrano, Director de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. 
Mohamed Chaib, Diputat del PSC y President de l’Associació IBN Batuta. 
Moderador: Albert Aixalà, Fundació Rafael Campalans. 
 
11:30, Pausa 
 
de 12:00 a 14:00h 
Taula Rodona: Identitat i Drets Polítics  
 
Begoña Sanchez, Portaveu SOS Rascisme a Catalunya 
Lorenzo Cachón, Professor titular de sociologia de la UCM 
Moderador: Chakir El Homrani, Avalot, joves de la UGT. 
 
de 17:00 a 20:00h 
Conferència: Connectats i barrejats. Veïnatge i món global 
 
Arcadi Oliveres, Economista i President de la Fundació Justícia i Pau. 
Antoni Segura, Catedràtic d’Història Contemporània i Director del Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals de la Universitat de Barcelona. 
Paul Schefeer, Publicista i Professor de Sociologia Urbana, Universitat d’Amsterdam. 
Catherine Wihtol, Directora de recerca al CNRS/Centre d’Études et de Recherches 
Internationales, Paris. 
Moderador: Carlos Jiménez Villarejo, Jurista i ex-fiscal. 
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Dimecres, 11 de Juliol. Eix temàtic: Abstenció Electoral 
 
de 9:30 a 11:30h 
Taula Rodona: Radiografia de l’abstenció electoral 
 
Oriol Bartomeus, Analista Polític. 
Quim Brugué i Torruella, Director general de Participació Ciutadana, Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació (Generalitat de Catalunya). 
Jesús Sanz Moral, ICS-UL (Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Lisboa). 
Moderadora: Rosa Alarcón, Periodista. 
 
11:30, Pausa 
 
de 12:00 a 14:00h 
Taula Rodona: Quina abstenció per quina societat? 
 
Joan Font Fabregas, Professor de la UAB. 
Antoni Domènech, Catedràtic d’ètica i filosofia política a la UB. Editor de la revista 
Sinpermiso. 
Gabriel Colomé, Director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). 
Moderador: Jordi Busquets, Periodista i Director d’El Punt a Barcelona. 
 
de 17:00 a 20:00h 
Conferència: Crisis de participació: Fallida de representació o normalitat 
democràtica? 
 
Julián Santamaria, Catedràtic de Ciència Política a la UCM. 
Carme Valls, Presidenta de la Fundació Catalunya Segle XXI. 
Roger Buch, Polítoleg. Professor de les Escoles Universitàries d’Educació Social i Treball Social 
de la Fundació Pere Tarrés. 
Antoni Gutiérrez-Rubí, Assesor de comunicació. Expert en comunitats virtuals i processos de 
participació democràtica. Promotor de la web: eDemocracia.com i del think tank 
responsabilidadglobal.com. 
Francesc Pallarès, Catedràtic de Ciència Política I de l’Administració a la UPF.  
Joan Botella, Catedràtic de Ciència Política de la UAB 
Moderador: Luis Juberías, Fundació Pere Ardíaca. 
 
Dijous, 12 de Juliol. Eix temàtic: Organització del temps 
 
de 9:30 a 11:30h 
Taula Rodona: Ara que el capitalisme ocupa tot l’espai, s’ha decidit també ocupar 
tot el temps? 
 
Andri Stahel, Economista i Doctor en Ciències Socials. Professor col·laborador de la Càtedra 
UNESCO en Sostenibilitat. 
Joan Vergés, Professor de filosofia a la UdG, consultor d’Humanitats a la UOC. 
Moderador: Oriol Illa, Polítoleg. 
 
11:30, Pausa 
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de 12:00 a 14:00h 
Taula Rodona: L’organització del temps. Qui decideix el calendari? Qui decideix 
els horaris? 
 
Sara Moreno Colom, Professora Ajudant de Sociologia a la UAB. Les seves àrees d’interès 
són els estudis sobre l’organització social del temps amb una especial atenció a les desigualtats 
socials. 
José Luis López Bulla, Sindicalista. 
Moderador: Raimon Goberna, President de l’Escola Lliure El Sol. 
 
de 17:00 a 20:00h 
Conferència: Solucions per racionalitzar el temps. Propostes per viure millor 
 
Ignacio Buqueras y Bach, President de la Comissió Nacional per la Racionalizació dels 
Horaris Espanyols. 
Jean Yves Boulin, Sociòleg. Universitat de París- Dauphine. 
Susana Climent, Unitat Administradora del Fons Social Europeu. 
Gonçal Mayos, Professor titular de filosofia i coordinador del Doctorat “Història de la 
subjectivitat” a la UB Ignacio Buqueras y Bach, President de la Comissió 
Nacional per la Racionalizació dels Horaris Espanyols. 
Carme Simarro Lòpez, Secretària de Polítiques de Dona i Igualtat (UGT-Catalunya). 
Moderadora: Mercè Civit, Diputada i Portaveu adjunta d’ICV-EUiA al Parlament. 
 
Divendres, 13 de Juliol. Eix temàtic: Canvi Climàtic 
 
de 9:30 a 11:30h 
Taula Rodona: Estem asseguts en una bomba de rellotgeria? 
 
Josep Anton Morguí, Cap de l’Unitat de Recerca en Biogeoquímica de l’Atmosfera del 
Laboratori de Recerca del Clima del Parc Científic de Barcelona. Professor Associat al Dept. 
d’Ecologia de la UB. 
Antoni Rosell, Professor de Recerca de la ICREA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, 
UAB. 
Esteve Corbera, Investigador del Tyndall Centre al Regne Unit, analista dels beneficis del 
Mecanismo de Desenvolupament Net del Protocol de Kyoto a Llatinoamèrica i a l’Àfrica. 
Moderador: Marcel Cano, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. 
 
11:30, Pausa 
 
de 12:00 a 14:00h 
Taula Rodona: Instruments i polítiques. Europa com a part del problema 
 
Manola C. Brunet India, Professora de Geografia Física de la URV. Codirectora del Àrea de 
Treball sobre Seguiment i Anàlisi de la Variabilitat i Canvi Climàtic de la Comissió de 
Climatologia de la Organització Meteorològica Mundial. 
José Luis Garcia Lorenzo, President Greenpeace Espanya. 
Frederic Ximeno, Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament 
de MediAmbient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Moderador: Jordi Miralles, Fundació Terra. 
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de 17:00 a 20:00h 
Conferència: Límits de la mobilitat. Cal que ens movem tant? 
 
Antoni Paris, Biòleg de formació, treballa com a periodista científic en temes de comunicació 
socioambiental. Especialista en mobilitat sostenible i segura. 
Carme Miralles, Directora de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona. Geógrafa, 
Professora de la UAB. 
Ole Thorson, Dr. Enginyer de camins, canals i ports. President d’ INTRA, Ingeniería de 
Tráfico, S.L. i de MEDIAM. Vice-president de l’associació per a la Prevenció dels accidents de 
Trànsit, i de la Federació Europea d’Associacions de vianants (FEPA). 
Salvador Fuentes Bayo, Expert en mobilitat sostenible i Director del programa de suport 
ambiental local del Servei de Medi ambient de la DIBA. 
Moderador: Oriol Costa, Professor de la UAB. 
 
Dissabte, 14 de Juliol. Eix temàtic: Habitatge 
 
de 9:30 a 11:30h 
Taula Rodona: L’habitatge: Ús o inversió? Qui guanya? Qui perd? 
 
Isabel Martínez Stolcke, Arquitecta. 
Pilar Garcia Almirall, Dra. Arquitecte per la UPC. Directora de l’E. Tècnica Superior 
d’Arquitectura de BCN. 
Moderadora: Ester Boixadera, Secretariat de CCOO de Catalunya. 
 
11:30, Pausa 
 
de 12:00 a 14:00h 
Taula Rodona: Lloguer social vs Especulació 
 
Juli Ponce Solé, Professor Titular de Dret Administratiu en la Universitat de Barcelona. 
Montserrat Pareja, Professora d’economia de la UB. 
Anton Costas,Catedràtic Política Econòmica de la UB i Director del Centre d’Investigació en 
Polítiques Públiques i Regulació Econòmica. 
Moderador: Antonio Franco, Periodista. 
 
de 17:00 a 19.30h 
Conferència: Alternatives Reals 
 
Francisco Javier Burón, Director de Planificació i Processos Operatius d’Habitatge, Govern 
Basc. 
Michel Mercadié, Membre de IGLOO-França. President de FEANTSA (Federació europea 
d’organitzacions nacionals que treballen amb els sense sostre). 
Jane Ball, Universitat de Sheffield. Co-autora del llibre: Dret urbanístic, habitatge, cohesió 
social i territorial. 
Irene Molina Vega i Lena Magnussson Turner, Professores associades en Geografia 
Humana al Institut d’Estudis d’Habitatge i Urbanisme de la Universitat d’Uppsala (Suècia). 
Moderador: Jaume Collboni, Coordinador del Grup Parlamentari Socialista al Parlament de 
Catalunya, Secretari d’anàlisi i recerca de la UGTCatalunya. 
 
19.30h. Cloenda i Entrega dels Premis UPEC 2007 
Vicenç Navarro, Rector de les Jornades per la UPEC. 
Jofre Villanueva, Junta directiva UPEC. 
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6. PROGRAMA CULTURAL 
 
“EL CARRER A LA UNIVERSITAT, LA UNIVERSITAT AL CARRER” 
 
Dilluns, 9 de Juliol, després de la finalització dels actes d’inauguració de les jornades  
BATUCADA: Sambé do Timbalé. Percussió afro brasilenya  
Lloc: Sortida de la Facultat de Geografia i Història de la UB. 
Activitat gratuïta 
 
Dimarts, 10 de Juliol 20.30h 
Projecció del documental: “Relats contats, la interculturalitat possible” 
Presentació a càrrec de: 
Cristina Rodríguez, membre de l’equip de realització 
Iolanda Tortajada, professora de Comunicació Audiovisual a la Universitat de Lleida 
Amb la col·laboració de membres del Grup Cultural de FACEPA ( Federació d’Associacions 
Culturals i Educatives de Persones Adultes) participants en el documental  
Lloc: Antic Teatre 
C/ Verdaguer i Callis, 12 
Activitat gratuïta 
 
Dimecres, 11 de Juliol 20.30h 
Teatre social al carrer: “La iaia” 
Lloc: Pati Manning 
C/ Montealegre, 7 
Activitat gratuïta 
 
Dijous, 12 de Juliol 21.30 
Sopar-debat: Les energies alternatives (les nits de la ciència) 
Presentació a càrrec de: 
Joan Pellisé, Director General de medi natural i Enginyer 
Jordi Andreu, Professor d’òptica aplicada, UB 
Lloc: Pati de l’Ateneu Barcelonès 
C/ Canuda, 6 
Activitat gratuïta prèvia inscripció. 
Activitat organitzada per la Fundació Pere Ardíaca 
 
Divendres, 13 de Juliol 21.00 
Projecció del documental: “Una veritat incòmoda” 
Lloc: Cafè Teatre VARIETÉS 
C/ Riera Alta, 59 
Activitat gratuïta 
 
Dissabte, 14 de Juliol 20.30 
Concert de cloenda: Gossos i Pastorets Rock 
Lloc: Plaça del mar (Barceloneta) 
Activitat gratuïta 
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7. MEMÒRIA D’ACTIVITATS  
 
Dia 9 - Inauguració 
 

Més de 150 persones es van aplegar a la facultat de Geografia i Història de la UB per participar 

en la presentació de les Jornades UPEC 2007. Durant l’acte, Vicenç Navarro, rector 

d’aquestes jornades i Rosa Regàs, escriptora i directora de la Biblioteca Nacional d’Espanya, 

van oferir un repàs exhaustiu dels reptes de l’esquerra al món globalitzat.   

 

Durant la seva intervenció, Vicenç Navarro, va emfatitzar en la necessitat de tots de recuperar 

la memòria històrica col·lectiva. Va dir alhora que la UPEC no és ni pretén ser com les altres 

universitats, sinó que es tracta d’un fòrum obert amb cabuda per la societat civil, política i 

acadèmica. Abans de finalitzar, Navarro va presentar oficialment als assistents els eixos 

temàtics d’enguany que són els següents: Immigració i Multiculturalitat, Abstenció electoral, 

Organització del temps, Canvi climàtic i Habitatge. 

 

Rosa Regàs per la seva banda va parlar de com el procés de globalització mundial actua en 

benefici dels pobles rics, des del punt de vista comercial, cultural, laboral i financer. “Hi ha 

països que ni amb tot el seu PIB no arriben a pagar l’interès del deute extern”, va comentar. 

També va fer referència a la problemàtica de l’apatia política entre la població i a la necessitat 

de defensar les idees universals per sobre de les creences individuals. Totes dues ponències 

van ser molt ben acollides i van provocar  l’aplaudiment del públic. 

 

En acabar la presentació, els presents juntament amb la gent del carrer van gaudir del ritme 

afrobrasiler de la batucada Sambé do Timbalé als voltants de la facultat. Per concloure l’acte 

inaugural tots ells van ser convidats a una copa de cava al Pati Manning, del Centre d'Estudis i 

Recursos Culturals. 
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Dia 10 - Immigració i multiculturalitat: debat plural a la UPEC 
 
La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ha encetat les seves jornades amb l’eix 

temàtic “Immigració i multiculturalitat”, un tema d’actualitat i d’interès col·lectiu. Davant d’un 

públic nombrós que va omplir l’auditori de la Facultat de Geografia i Història UB, ponents i 

participants van crear un debat molt participatiu on es van sentir opinions diverses. 

 

L’Albert Aixalà, President de la Fundació Rafael Campalans, va ser l’encarregat de moderar la 

primera taula rodona del dia sobre La diversitat cultural en una societat integradora i 

laica. En Ricard Zapata, professor de Ciències Polítiques UPF, va començar la xerrada parlant 

de la multiculturalitat com a fet estructural en contradicció amb una democràcia pensada per 

un sistema monocultural. Seguidament, en Mohamed Chaib, Diputat del PSC y President de 

l’associació IBN Batuta, va defensar el reconeixement cultural i religiós de totes les 

confessions. Per acabar amb aquesta primera taula, en Jordi Serrano, Director de la Fundació 

Francesc Ferrer i Guàrdia, va criticar de forma general la presència de les religions en l’espai 

públic. 

  

Després d’una pausa es va reprendre la jornada amb la taula rodona  Identitat i drets 

polítics, moderada per en Chakir El Homrani, d’Avalot. La primera a intervenir va ser la 

Begoña Sánchez, Portaveu de SOS Racisme a Catalunya, que es va referir a la necessitat de 

garantir la igualtat i la no-discriminació dels immigrants a través del vot. “Amb el dret de vot 

se’ls reconeixeria com a ciutadans, podrien prendre decisions i això es reflectiria en un 

sentiment de pertinença”, va assegurar Sánchez.  

 

A continuació, en Lorenzo Cachón, professor titulat de sociologia de la Universitat 

Complutense de Madrid, va explicar les passes per combatre el rebuig: eficàcia en la gestió de 

fluxos i conflictes; drets des de la lògica de la igualtat i una lluita conjunta per la interpretació 

de la immigració. També va posar èmfasi en la importància de canviar l’article 13A de la 

Constitució  Espanyola per a què els immigrants puguin votar a les eleccions locals. 

 

A la tarda es van reiniciar les jornades amb la conferència Connectats i barrejats. Veïnatge 

i món global, moderada per en Carlos Jiménez Villarejo, jurista i ex-fiscal.  
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L’Antoni Segura, catedràtic d’Història Contemporània, va centrar la seva intervenció en el 

respecte al marc constitucional, als drets humans i a la diversitat cultural. Per la seva banda, 

l’Arcadi Oliveres, economista i President de la Fundació Justícia i Pau, va explicar com 

nosaltres, els països rics, som en part responsables de les migracions de caire econòmic i del 

deute extern. 

 

Posteriorment va arribar el torn d’en Paul Schefeer, publicista i professor de sociologia 

urbana de la Universitat d’Amsterdam, que va posar èmfasi en la reciprocitat amb els 

immigrants per tal d’aconseguir una millor integració. “Hem de mantenir la reciprocitat en 

termes de drets però també en termes d’obligacions”, va comentar Scheffer. 

 

Abans de començar el torn de preguntes, que va tancar el primer dia de  conferències, la 

Catherine Wihtol, Directora de recerca al Centre d’Estudis de Recerca Internacional CNRS, va 

oferir un repàs de la immigració arreu del món i en especial l’europea. També va mencionar el 

fenomen d’atracció que els països rics provoquen vers els pobres, mitjançant la televisió. 

 

En acabar l’acte, els assistents i altra gent no es van voler perdre la projecció del documental: 

“Relats contats, la interculturalitat possible”, dins del Programa Cultural gratuït de la UPEC 

2007, a l’Antic Teatre. 

 
Dia 11 - L’abstenció electoral, problema o opció legítima? 
 
 
Sota el títol Radiografia de l’abstenció, es va encetar la primera taula rodona del dia amb la 

periodista Rosa Alarcón, com a moderadora. En Jesús Sanz, de d’institut de Ciències socials 

de la Universitat de Lisboa, va obrir el torn de ponències dient que l’abstenció és la moda. 

També va comentar que les causes d’aquesta són la ressaca electoral i un augment de la 

desconfiança dels ciutadans vers la política, entre d’altres. 

 

Tot seguit en Quim Brugué, Director general de participació Ciutadana, va assegurar que “els 

no votants estan tant o més preocupats com els votants per temes polítics i socials”. Per la 

seva banda, l’Oriol Bartomeus, analista polític, va destacar que no hauríem de preguntar-nos 

perquè els abstencionistes no votes, sinó per quines raons els que voten ho fan.   
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Després d’una petita pausa, en Jordi Busquets, periodista i Director d’El Punt a Barcelona, es 

va encarregar de conduir la segona taula rodona titulada: Quina abstenció per quina 

societat?. En Joan Font, professor de la UAB, va obrir el torn d’exposicions referint-se a la 

transformació de perfils en els votants. Abans els que no votaven tenien un nivell cultural baix 

i en l’actualitat són persones amb estudis superiors. 

 

Seguidament, l’Antoni Domènech, catedràtic d’ètica i filosofia política UB, va definir la 

política com impotent davant d’uns processos universals dirigits per imperis privats i per 

mercats financers. “La gent vota perquè és una acció valuosa amb relativa independència de 

les conseqüències del sufragi”, va concloure Domènech. 

 

Durant el seu torn, en Raúl Tormos,  membre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), va 

repassar les causes de l’abstenció com són el context de les eleccions, la importància 

d’aquestes o la intensitat de la campanya.  

 

A la tarda es van reprendre les jornades amb la conferència: Crisis de participació: fallida 

de representació o normalitat democràtica?. En Luis Juberías, de la Fundació Pere 

Ardíaca, va ser el moderador d’una taula amb convidats excepcionals com en Julián 

Santamaría, catedràtic de Ciència Política UCM; la Carme Valls, Presidenta de la Fundació 

Catalunya Segle XXI; Roger Buch, politòleg; en Francesc Pallarès, catedràtic de Ciència 

Política UPF; l’Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor de comunicació i en Joan Botella, catedràtic 

de Ciència Política UAB. 

 

En acabar, tothom va poder gaudir gratuïtament de l’obra teatral d’àmbit social “La iaia” al 

Pati Manning, amb un posterior fòrum de debat. 
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Dia 12 - L’Organització del temps: eix vertebrador de la societat 

 
Durant el tercer dia de les Jornades de la UPEC s’ha tractat amb profunditat el tema de 

l’Organització del temps, en una societat on els ritmes biològics i personals es troben molt 

accelerats. 

 

La primera sessió del matí ha comptat amb la presència del politòleg Oriol Illa com a 

moderador de la taula rodona: Ara que el capitalisme ocupa tot l’espai, s’ha decidit 

també ocupar tot el temps?. L’Andri Stahel, economista i Doctor en Ciències Socials, ha 

encetat el torn de ponències dient que controlar el temps significa controlar la societat i la seva 

dinàmica. “Quantes més coses materials tenim, més es redueix el temps immaterial per 

gaudir”, ha argumentat Stahel.  

 

A continuació, en Joan Vergés, professor de filosofia a la UdG, ha assenyalat, entre d’altres 

qüestions, com el sistema econòmic està provocant que el capitalisme absorbeixi la idea d’oci.  

 

En Raimon Goberna, President de l’escola Lliure El Sol, ha estat l’encarregat de conduir la 

següent taula rodona sota el títol: L’organització del temps. Qui decideix el calendari? 

Qui decideix els horaris?. Les ponents Sara Moreno, professora adjunta de sociologia UAB, 

i la Carme Simarro, secretària de polítiques Dona i Igualtat (UGT- Catalunya), han estat molt 

d’acord en el seu discurs i alhora convincents amb les exposicions.  

 

Per una banda, Moreno ha ressaltat la idea que la incorporació massiva de les dones als llocs 

de treball no es pot igualar a la dels homes a les feines de la llar. Ha dit també que “el fet que 

les dones concilien la feina amb la casa ja no es planteja com un problema” i que “és necessari 

un replantejament en les polítiques de conciliació”.  

 

La Carme Simarro, per altra banda, ha ofert una exposició precisa des del punt de vista dels 

treballadors posant èmfasi en el fet que només un 6,6% de les dones cobren més que els seus 

respectius companys i que preveu un futur de pobresa femenina tenint en compte la situació 

actual. 
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Després d’una pausa per dinar, s’han reprès les jornades amb la conferència: Solucions per 

racionalitzar el temps. Propostes per viure millor. Com a moderadora, la taula ha 

comptat amb la presència de Mercè Civit, Diputada i Portaveu adjunta d’ICV-EUiA al 

Parlament. 

 

L’Ignacio Buqueras, President de la Comissió Nacional per la racionalització dels horaris 

espanyols, ha començat la sessió de la tarda parlant de la productivitat. Ha dit que aquesta no 

és un tema d’hores sinó d’efectivitat i que les persones motivades són més productives. Tot 

seguit, Jean Yves Boulin, sociòleg de la Universitat de París, ha parlat de la racionalització de 

la flexibilitat com a possible solució en la organització del temps.  

 

La Susana Climent, per la seva banda, ha fet referència a la doble presència femenina, tant 

en el treball remunerat com en el no remunerat. “En comparació amb Europa, els homes 

espanyols són els que menys temps dediquen a feines no remunerades”,  ha assegurat 

Climent. 

 

Per últim, Gonçal Mayos, professor titular de filosofia i coordinador del doctorat “Història de 

la subjectivitat”, ha posar fi a la jornada d’avui amb un discurs centrat en no enclaustrar el 

treballador en un espai concret per a ser més productiu 

 

Per la nit ha tingut lloc, al pati de l’Ateneu Barcelonès, un sopar-debat gratuït sobre Les 

energies alternatives a càrrec de Joan Pellisé, Director General de Medi Ambient i 

enginyer, i de Jordi Andreu, professor d’òptica aplicada UB. L’acte, organitzat per la Fundació 

Pere Ardiaca, va estar molt animat des del seu començament a les 21.30h fins que va finalitzar 

al voltant de les 24h. Els assistents van gaudir d’un sopar de canapès a l’aire lliure mentre 

comentaven aspectes referents a les possibles energies alternatives, com a prèvia del tema del 

dia d’avui. 
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Dia 13 - Model de mobilitat: deficient, externalitzador i contaminant 
Energies 100% renovables davant l’escalfament global 
 

Durant aquesta jornada el tema del Canvi Climàtic ha acaparat l’atenció dels assistents a les 

Jornades de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, per les grans repercussions que 

com sabem està provocant l’escalfament global del planeta. 

 

La primera taula rodona del matí es preguntava: Estem asseguts en una bomba de 

rellotgeria?, i ha comptat en clau de moderador amb en Marcel Cano, Càtedra UNESCO de 

Sostenibilitat. En Josep Anton Morguí, cap de la Unitat de Recerca en Bioquímica de 

l’atmosfera – Laboratori de Recerca del clima del parc científic de Barcelona-, ha promogut que 

no ens hem de centrar en la reducció del CO2, sinó que s’han d’estudiar amb profunditat totes 

les possibles causes. “El problema principal és que la variabilitat (producció-respiració de la 

terra) d’un any per un altre, ha augmentat moltíssim i no sabem el perquè”, ha recalcat 

Morguí. 

 

Posteriorment, l’Antoni Rosell, professor de Recerca ICREA, ha plantejat el fet que “el canvi 

climàtic és normal i no ens hauria d’espantar, ens hauria de preocupar més la nostra 

ignorància vers aquest”. Tot seguit, l’Esteve Corbera, investigador del Tyndall Centre al 

Regne Unit, ha comentat, entre d’altres aspectes, que s’està deixant de banda la inversió als 

països subdesenvolupats en pro de la economia emergent. 

 

La següent conferència, sota el títol Instruments i polítiques, Europa com a part del 

problema, s’ha iniciat amb la presentació d’en Jordi Miralles, Fundació Terra,  com a  

moderador. La Manola Brunet, professora de geografia física URV, ha estat l’encarregada 

d’encetar la segona sessió exposant, entre d’altres, que l’evolució anual en l’escalfament de les 

temperatures mitjanes a l’Estat espanyol (0,13%) gairebé duplica les del conjunt del globus 

(0,07%). 

 

A continuació, en José Luis García Lorenzo, President de Greenpeace Espanya, ha posat de 

manifest l’ampliació dels compromisos de Kioto en reduir un 20% les emissions de C02 i en 

augmentar un 20% les energies renovables. També ha puntualitzat que aquesta xifra hauria 

de ser d’un 30% per controlar l’escalfament de planeta. 

 

 



  
 

 

Associació 19 de juliol promotora d’una universitat europea, laica i progressista 
Avinyó, 44  Barcelona 08002 
93 601 16 50 
info@universitatprogressista.org 

21

 

En Frederic Ximeno, Director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat –Departament 

de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya-, ha posat fi a les conferències del 

matí dient que el límit en el compromís d’escalfament mundial està establert en 2ºC a nivell 

mundial. “Aquest és el màxim assumible des del punt de vista ambiental”, ha conclòs Ximeno.  

 

Després de les respectives exhibicions s’ha obert un torn de preguntes on els assistents s’han 

mostrat molt participatius pel que fa a aquesta problemàtica global. Una de les preguntes 

tractades ha estat si és possible fer tots els canvis pertinents sense reformular el sistema 

polític i econòmic. 

 

Aquesta tarda la UPEC ha reprès la jornada sobre canvi climàtic amb la conferència: Límits de 

la mobilitat. Cal que ens movem tant?, moderada per Oriol Costa, professor de la UAB.  

 

Durant el primer torn de ponències, l’Antoni Paris, biòleg de formació i periodista científic en 

temes de comunicació socio-ambiental, ha comentat que ens movem amb un tipus de màquina 

–cotxe- amb un eficiència del segle XIX. En relació a la natura ha exposat com “en un any 

cremem el mateix que la natura ha trigat un milió d’anys a crear”.  

 

A continuació, la Carme Miralles, Directora de l’Institut d’estudis metropolitans de Barcelona, 

ha fet referència a una enquesta recent, on es senyala que el 45,1% dels desplaçaments en un 

dia feiner a tot Catalunya pertanyen al mitjà no motoritzat, el 40,6% al transport privat i el 

14,3% al transport públic. Miralles ha posat de manifest la seva preocupació per la darrera 

dada de l’estudi. 

 

L’Ole Thorson, Dr. Enginyer de camins, canals i ports, ha destacat la importància de pensar 

les ciutats en funció de les persones i no dels vehicles, com succeeix actualment. “No 

solsament el transit mata, la contaminació mata més persones que el propi transit”, ha afirmat 

Thorson. 

 

Per concloure la xerrada, en Salvador Fuentes Bayo, expert en mobilitat sostenible, s’ha 

mostrat partidari de la iniciativa de reduir la velocitat, ja que passar de 120 km/h a 80 km/h 

produeix un estalvi del 50% en les emissions de partícules. També ha dit que serà difícil 

d’assolir el protocol de Kioto al 2020. 
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Dia 14 - Cal millorar les polítiques públiques d’habitatge? 

 
Durant el matí, la UPEC ha desenvolupat l’eix temàtic sobre habitatge, una problemàtica que 

es troba a totes les agendes, tant econòmica, política o social com en els mitjans de 

comunicació. La primera taula rodona sota el títol: L’habitatge: ús o inversió? Qui guanya? 

Qui perd?, ha comptat amb l’Ester Boixadera, secretariat de CCOO, com a moderadora.  

 

La Pilar Garcia, Dra. arquitecta de la UPC, ha obert el torn de ponències amb l’afirmació que 

“en l’actualitat els catalans prefereixen adquirir una llar en règim de compra i no pas en règim 

de lloguer”. Això succeeix, ha dit, per factors com la política macroeconòmica, la manca 

d’atractiu de l’habitatge de lloguer i la reducció dels drets dels arrendataris sobre el bé 

immoble, entre d’altres.  

 

Seguidament, l’arquitecta Isabel Martínez Stolcke, ha parlat de les mobilitzacions pel dret a 

l’habitatge i de com la responsabilitat política vers aquest és enorme. A més, referint-se a 

Barcelona ha confirmat que hi ha solucions molt factibles sobre el sostre perquè existeix 

bastant de sòl edificable a la nostra ciutat. 

 

Després d’una petita pausa, s’ha iniciat la segona taula rodona: Lloguer social vs. 

Especulació, amb el periodista Antonio Franco com a moderador. En Juli Ponce, professor 

titulat de Dret Administratiu UB, ha assenyalat que el desenvolupament territorial i urbanístic, i 

la crisi de l’habitatge al nostre país,  arriba fins l’organització de les Nacions Unides i és 

conegut com el “cas espanyol”. 

 

Tot seguit, la Montserrat Pareja, professora d’economia UB, ha centrat la seva ponència en 

desenvolupar els punts següents: tinença a Catalunya, necessitats d’habitatge i construcció. 

Per últim, l’Anton Costas, catedràtic de Política Econòmica UB, ha posat fi a la sessió del matí 

parlant del perquè de l’especulació. ”La causa d’aquesta és l’explosió del crèdit d’endeutament 

en l’economia internacional al llarg dels anys”, ha manifestat Costas. 

 
Per la tarda la UPEC ha reprès les jornades d’habitatge amb la conferència: Alternatives 

Reals, que ha comptat amb Jaume Collboni, coordinador del grup parlamentari socialista al 

Parlament de Catalunya, en clau de moderador. 

 



  
 

 

Associació 19 de juliol promotora d’una universitat europea, laica i progressista 
Avinyó, 44  Barcelona 08002 
93 601 16 50 
info@universitatprogressista.org 

23

 

En Francisco Javier Burón, Director de planificació i processos operatius d’habitatge- Govern 

Basc-, ha obert el torn de ponències declarant que “l’urbanisme es una funció social en la que 

ens juguem molt, es tracta d’una concepció de poder y ha d’estar regulada amb rigor com a 

tal”. També, ha dit, que l’habitatge no és una quimera i que es possible fer d’aquesta un dret 

per tothom.  

 

A continuació, Michel Mercadié, membre de IGLOO França -Gestió de Inserció Global 

mitjançant l’accés a la residència i a la feina- , ha parlat de l’habitatge adaptat (social) i de les 

condicions per a què es porti a terme com són: el coneixement públic o el context social, a 

més d’una participació massiva de les persones.  

 

La Jane Ball, de la Universitat de Sheffield, ha fet un repàs de la situació dels homeless a 

Anglaterra i Escòcia. Ha destacat la diferencia de llei que regeix aquest dos països. A 

Anglaterra, per exemple, la prioritat són dones embarassades, amb nenes petits o persones 

grans amb necessitats, en canvi, a Escòcia tothom té dret a rebre acomodament urgent sense 

ordres de prioritat i reben més d’una opció per triar on viure.  

 

Per posar punt i final a la jornada, han intervingut Lenna Magnusson i Irene Molina, 

ambdues professores associades en Geografia Humana a l’institut  d’estudis d’habitatge de la 

Universitat d’Uppsala – Suècia-. En primer lloc, Lena Magnusson, ha centrat el seu discurs en 

la política social de la vivenda que va començar al seu país durant el projecte de l’Estat de 

benestar anys enrere i com ha anat evolucionant fins l’actualitat.  

 

En segon lloc, Irene Molina, ha fet referència al procés de canvi de les polítiques socials de 

vivenda que “desgraciadament s’està vivint a Suècia, a causa de l’abandonament dramàtic de 

les institucions vers aquesta”.  

 

En acabar les exposicions, en Vicenç Navarro, Rector, en Joffre Villanueva, membre de la 

Junta Directiva i la Marina Subirats, del Consell Rector, han ofert unes paraules com a 

cloenda oficial a la III Edició de les Jornades per la Universitat Progressista d’Estiu de 

Catalunya.  
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Posteriorment, ha arribat el torn de l’entrega de premis a dues persones que des de la UPEC 

s’ofereixen cada any a dues persones compromeses amb les esquerres. Enguany, els 

guardonats han estat l’Ignasi Fina (que va morir recentment) i la Montserrat Comes, per 

les seves contribucions a la millora de la qualitat de vida de la classe popular.  

 

També s’ha reconegut el treball de l’Antoni Gutiérez Díaz “Guti”, (que malauradament ens 

va deixar aquest any), per la seva tasca com a impulsor de la UPEC. La Marina Rossell, per la 

seva banda, ha posat la guinda final a l’acte interpretant a capella la cançó de ‘Els Segadors’.  

 

Concert de cloenda de la UPEC 

 

El passat dissabte 14 hi va haver, a la plaça del Mar de la Barceloneta, el concert de cloenda 

de les Jornades per la UPEC 2007. Un espectacle gratuït que va reunir més de 1.000 persones 

a la vora de la platja. 

 

A les 20:30 el grup manresà Gossos va encetar el show amb les seves cançons més mítiques, 

despertant l’eufòria dels presents. En acabar, el grup lleidatà Pastorets Rock, va sorprendre els 

assistents amb un repertori molt enginyós de cançons catalanes amb ritme rocker, que va 

encantar la gent. 

 

Amb aquest concert es posava fi a unes exitoses Jornades per la UPEC 2007, una setmana de 

conferències de temàtica d’actualitat on els participants s’han mostrat molt participatius. 

 

8. CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ 
 

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) va resoldre en data 24 de maig del 2007 reconèixer 3 

crèdits de lliure elecció a l'activitat "Jornades per la Universitat Progressista d'Estiu de 

Catalunya 2007". 

 

Les jornades per la UPEC han estat convalidables també amb crèdits del curs de directors i 

directores del temps de lleure infantil i juvenil. 
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9. BALANÇ DE PARTICIPACIÓ 

 

 

Nombre de participants a les jornades per la UPEC: 1700 persones 

Mitjana de participants a la inauguració: 200 persones 

 Nombre de ponents : 52 ponents + 15 moderadors 

 Nombre de sessions: 15 + la inauguració 

 

Mitjana de participants a les activitats culturals: 50-150 persones 

Nombre d’activitats culturals: 6 activitats 

Mitjana de públic al concert de cloenda: 600-950 persones 
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10. MATERIAL GRÀFIC 
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