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1 Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) és filla d'un llinatge que no vol que resti desconegut. 
Fills i néts de les aspiracions de les classes populars catalanes del s. XIX, plasmades en el seu vell lema 
"Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços", fills i néts de l'esforç de 
la primavera republicana dels anys trenta on s'anunciava que "Per damunt de tot, cultura. Res no quedarà 
de l'esforç cívic dels nostres dies sense la pressió d'un ambient que ens porti a tots pels camins més càlids 
de la intel·ligència" i fills i néts de l'antifranquisme social i polític que aconseguí reconstruir la raó 
democràtica al nostre país, volem que el llegat del passat també teixeixi el nostre present cap al futur. 
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1. IDENTIFICACIÓ 
 
 
Nom del Projecte: VII Jornades per la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 

2011. 

Dates de realització: del 4 al 8 de juliol de 2011  

Lloc d’execució del projecte:  Les activitats es van dur a terme a la Sala de Brigades 

Internacionals de la UGT de Catalunya. 

 

2. ANTECEDENTS 
 
El projecte UPEC sorgeix d’un grup de persones clarament compromeses amb les 

polítiques d’esquerres i representatives de la pluralitat dins del progressisme que 

vinculades als àmbits social, intel·lectual, polític o acadèmic l’11 de novembre de 2004 

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

Progressista. A partir d’aquest es van crear les bases per a constituir l’any 2005 la 

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

 

La iniciativa de la UPEC sorgeix de la necessitat d’omplir un buit pel que fa als escenaris 

de debat plurals dels sectors progressistes a Catalunya amb la voluntat de 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 

juntament amb intel·lectuals, científics, artistes, líders associatius, sindicals i polítics. 

 

3. DESCRIPCIÓ  
El projecte de la UPEC en la setena edició ha fet un pas endavant per fer front a la 

situació convulsa en què es troba el país i seguir consolidant-se com a referent de la 

formació i el debat, des de les esquerres. L’edició d’enguany s’ha localitzat temporalment 

en els mesos d’estiu i ha esdevingut un altaveu cap als partits polítics i les institucions de 

la veu de la ciutadania.   
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4. ÒRGANS DE LA UPEC  

Junta Directiva  Està formada per: 
 
President 
Jordi Serrano 
 
Vicepresidència 
Albert Aixalà 
Oriol Illa 
 
Vocals 
Laura Pelay i Bargalló 
Pere Aragonès 
Xavier Domènech  
Laia Ortiz 
Javier López 
Josep Maria Romero 
David Minoves 
 
Secretari 
Luis Juberías 
 
Tresorer 
Ricard Fernández 

 
Consell Rector   
Les persones que el composen ho fan a títol personal i no com a representants 
institucionals. Està format per: 
 

Rector: Jordi Serrano 

Rector Emèrit: Vicenç Navarro 
 
Consellers: 
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• Josep Mª Álvarez 
• Eudald Carbonell 
• Mercè Civit 
• Joan Coscubiela 
• Jordi Dauder 
• Manuela de Madre 
• Luis de Sebastián –in memoriam-  
• Josep Fontana 
• Marina Geli 
• Josep Huguet 
• Paco Ibáñez 
• Oriol Junqueras 
• José Luís López Bulla 
• Enric Majó 

• Lluís Martí Bielsa 
• Imma Mayol 
• Raimon Obiols 
• Carme Porta 
• Enric Pubill 
• Rosa Regàs 
• Marina Rossell 
• Maria Salvo 
• Celestino Sánchez 
• José Saramago –in memoriam-  
• Marina Subirats 
 
• Secretari:  Oriol Illa 

 
 

Consell Social 
Grup de suport format per associacions i organitzacions progressistes i fundacions 
d’esquerres: 

 

Comissions Obreres - CCOO 
Unió General de Treballadors - UGT 
 
****** 
 
Fundació Josep Irla 
Fundació l'Alternativa 
Fundació Nous Horitzons 
Fundació Rafael Campalans 
 
****** 
 
Fundació Cipriano García 
Fundació Josep Comaposada 
Fundació Catalunya Segle XXI 
Fundació Pere Ardiaca 
Fundació Ferrer i Guàrdia 
Fundació La Fàbrica 
Fundació Terra 
Ateneus Laics 
Cooperacció 
Entorn SCCL 
Escola Lliure El Sol 
Món-3 
SOS Racisme 
 
****** 
 
Acció Escolta de Catalunya 

Acció Jove - Joves de CCOO 
Acció Estudiantil 
Associació Catalana per la Pau 
Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya - AJEC 
Associació d'Estudiants Progressistes - 
AEP 
Avalot 
Casals de Joves de Catalunya 
Col•lectius de Joves Comunistes - CJC-
Joventut Comunista 
ESPLAC - Esplais Catalans 
Joventut Socialista de Catalunya 
Joves d'Esquerra Verda – JEV 
 
****** 
 
Associació Catalana d’Investigacions 
marxistes 
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la 
UPC 
Coordinadora per a la Memòria 
Històrica i Democràtica de Catalunya 
Sin Permiso 
Suburbe-Associació Cultural Estenent el 
desastre 
DeBarris sccl
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Equip Tècnic 
Direcció:  Montse Alba  
Tècnica en Comunicació i Premsa: Núria Martínez Ribot   
 
Voluntaris durant el desenvolupament de les VII jornades:  
Agustina Ivorra Durban  -   Pau Sánchez Riofrio  -  Àngels Duran Clavero  -  Isabel 
Orriols 
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5. PROGRAMA UPEC 2011 - RESISTÈNCIES  
 
 

5.1. Presentació 
 

 
Amb més de 400 inscrits, la UPEC va portar a terme les VII 

jornades a la  Sala de Brigades Internacionals de la UGT de 

Catalunya. Fins divendres 8 de juliol, escriptors, economistes, 

sociòlegs, metges, obrers, periodistes i sindicalistes reflexionarien 

en debats i taules rodones al voltant dels fonaments de l’esquerra, 

les fronteres socials, la xarxa, els diners i el futur des d’una 

perspectiva d’esquerres. El lema per aquesta edició de la 

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ha estat 

Resistències, un lema encertat per al moment actual i que va copsar el sentir de tots 

els participants en el seu ventall més ampli.  

 

La UPEC s’ha ressentit del canvi polític que va viure el país en les darreres eleccions, 

així com també ens hem vist directament afectats per les retallades econòmiques del 

moment. No obstant això, la qualitat del programa final, l’augment substanciós del 

nombre de participants a cada una de les sessions i l’interès rebut vers el projecte són 

una mostra de la necessitat del debat  -i de la desorientació general- així com també de 

la capacitat de l’entitat per a l’adaptació del funcionament en favor de la qualitat  i els 

valors del projecte.  

 

Per les jornades de la UPEC han passat 2.040 persones, han col·laborat 43 ponents i  

16 moderadors/es.  S’han desenvolupat  14 sessions + 1 taula d’ inauguració + 1 taula 

cloenda (16 sessions, tres de les quals es van emmarcar en una nova proposta 

d’activitat anomenada Els vespres amb i en les quals es va comptar amb la participació 

d’escriptors i especialistes per a cada un dels llibres que s’hi va presentar.  
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Ens trobem davant la imposició d’un canvi de model social sustentat pel fantasma de la 

“crisi econòmica”. Per sortir d’aquesta situació els “experts” dels mercats financers 

imposen solucions entre les quals prevalen les retallades socials i aquelles amb un 

marcat accent de deconstrucció del sistema de valors i drets defensats per la 

democràcia. Solucions que reediten els camins que ens van portar a la crisi, solucions 

que no afronten les seves causes, solucions que ens porten cap a l’esfondrament social, 

polític, ecològic i ètic. Davant la pressió d’aquests mercats i la desorientació latent pel 

descrèdit vers els referents de les esquerres afloren  amb força veus de Resistència. És 

a partir d’aquestes veus que ens hem de mirar de nou els uns als altres i reconèixer-

nos de nou com el que som, recuperant allò que hem perdut i projectant-ho cap a un 

present de resistència i un futur d’alternatives.  

 

L’acte d’inauguració va comptar amb la conferència de Concita de Gregorio, periodista 

i directora del diari L’Unità, a més de la presència del rector, Jordi Serrano, i Laura 

Pelay en representació de la UGT de Catalunya  
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dilluns,  4 de juliol 

INAUGURACIÓ UPEC 

 
dimarts, 5 de juliol 

Eix ELS FONAMENTS DE 
L’ESQUERRA 

dimecres, 6 de juliol 
Eix LES FRONTERES SOCIALS 

dijous, 7 de juliol 
Eix ELS DINERS 

divendres, 8 de juliol 
Eix EL FUTUR 

 

 La tradició de l’esquerra: llargues 
trajectòries ens contemplen 

Els serveis públics en perill: Salut 
pública - mútues? Escola pública - 
escola privada? Pensions públiques - 
pensions privades? 

Nou mapa bancari: qui podrà obrir 
l'aixeta al crèdit? 

Revoltes al nord d'Àfrica: La 
situació de la  Mediterrània 

09:30 
  
  
  
  
  
  
  

Juan Ramón Capella Hernández 
David Casassas i Marqués 
Carles Martí i Jufresa 
 
Modera: Antonio Franco 

Milagros Pérez Oliva 
Marina Geli i Fàbrega 
Àngels Martínez Castells 
 
Modera:  Javi López 

Isabel Sánchez  
Agustí Colom i Cabau  
Miquel Salazar Canalda  
 
 
Modera: Ricard Fernández Ontiveros  

Ferran Izquierdo Brichs 
Laura Feliu i Martínez  
Eduard Soler i Lecha  
 
Modera: Laura Pelay 

12.00 
Inauguració  UPEC 

L’esquerra del futur: de la 
desorientació i les incerteses a les 
conviccions 

 Atur juvenil: fracàs individual o fracàs 
social? 

Famílies hipotecades i desnonades: qui 
paga la festa?  Cloenda 

  
Jordi Serrano i Blanquer 
Laura Pelay  
 
Conferència inaugural:  
Concita de Gregorio 
 
 
Presenta: David Minoves  

 
Jordi Borja Sebastià 
Gemma Calvet i Barot 
Josep Bargalló Valls 
 
 
Modera: Jaume Reixach  

 
Pau Serracant  
Sílvia Carrasco Pons  
Mar Serna Calvo (*) 
Dani Garcia Tenorio  
Tània Pérez Díaz 
 
 
Modera: Jordi Molet  

 
Dolors Clavell i Nadal  
Ada Colau  
Martí Batllori  
 
 
 
 
Modera: Ricard Fernández Ontiveros  

Premis UPEC 2011 
 

Sr. Josep Fontana 
 

Comissió organitzadora homenatge 
Generació TOP  
 

Plataforma afectats per les hipoteques  
 
Conferència cloenda:  
Antonio Gutiérrez Vegara 
 
Presenta: Francesc Trillas  

16.00 
 La xarxa, nova via de resistència 

Pujar els impostos és d’esquerres: per 
què l’esquerra ha perdut la batalla 
ideològica dels impostos? 

La democratització dels recursos 
primaris: la crisi alimentària, 
energètica i de l’aigua. 

  Què n’hem  de fer, de les caixes?  

 
Antonio Gutiérrez Rubí 
Ferran Espada i Alfonso  
Marc López Plana  (*) 
 
Modera: Oriol Illa Garcia 

 
Vicenç Navarro  
Òscar Mateos  
Jose Maria Mollinedo Santa  
Laia Ortiz 
 
Modera:  Manel Manchón   

Pedro Arrojo 
Marcel Coderch  
Jordi Miralles i Ferrer  
 
Modera: Rosa Massagué 

Jordi Garcia Rodríguez 
Anton Gasol 
Antoni Serra Ramoneda 
 
Modera: Ricard Fernández Ontiveros 

  

18.30  Els vespres amb:   Una mirada a Toni Judt  Madrid no és París  El futur del capitalismes   

 

 
Ramon Espasa Oliver  
 
Modera: Josep Maria Romero Velarde 

Daniel Albalate 
Ole Thorson (*) 
Manel Larrosa 
 
Modera: Luís Juberías 

Salvador Giner 
Arcadi Oliveres 
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5.2. Els ponents  
 
Dilluns, 4 de juliol ·  INAUGURACIÓ UPEC 2011 
  
A les 12.00 hores 

Parlaments inaugurals  

Jordi Serrano i Blanquer,  Rector de la UPEC i Laura Pelay, Secretària Adjunta a la 

Secretaria General d’UGT Catalunya 

 

A les 13.00 hores 

Conferència inaugural 

La primavera de les consciències 

A càrrec de Concita de Gregorio,  Periodista. Directora del diari L’Unità  

Presenta David Minoves, Secretari de Cooperació i Immigració d'ERC 

 

A les 16.00 hores 

La xarxa, nova  via de resistència  

Amb Antoni Gutiérrez-Rubí, Assessor de comunicació i consultor polític; Ferran Espada 

i Alfonso, Director d'El Punt- Barcelona. Conferenciant al cicle Experiència de Periodista, a 

Caixa Tarragona i Marc López Plana (*), Assessor de Personal Democracy Forum Europa 

Modera Oriol Illa Garcia, Membre de la Junta Directiva de la UPEC. Politòleg 
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Currículum ponents Dilluns, 4 juliol del 2011 
 
Jordi Serrano i Blanquer,  Rector de la UPEC 
 

És llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la UAB i 

actualment rector de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya – la 

UPEC. Al llarg de la seva vida ha participat en diferents moviments i 

organitzacions progressistes, ha estat director de la Fundació Ferrer i 

Guàrdia des de 1987 fins l’any 2008 i de la revista  lliurepensadora “Espai 

de Llibertat” des de 1996 fins al desembre de l’any 2008. Fundador i 

portaveu de la Lliga per la Laïcitat des de la constitució el 2003 fins a finals del 2008. Va ser 

també el primer secretari general del Moviment Laic i Progressista (MLP), de l’Escola Lliure El 

Sol, en fou president i va ser membre de la Junta de Moviments de Renovació Pedagògica de 

Catalunya i Vicepresident del CNJC. A inicis dels anys setanta va participar activament en 

l’antifranquisme militant en la JCC i en el PSUC. Paral•lelament, ha estat columnista, cronista i 

membre del consell assessor del diari comarcal 9Nou del Vallès Occidental. Ha estat també 

membre del consell editorial del diari El Punt. Actualment escriu al Diari de Girona i col•labora 

a Ràdio Sabadell. Darrerament ha publicat Catalunya ha deixat de ser catòlica? i Joan Salas 

Anton, activista i responsable del cooperativisme 

 
Concita de Gregorio , Periodista i directora del diari L’Unità 
 

Llicenciada en Ciències Polítiques a la Universitat de Pisa s’inicia en la 

professió a la ràdio i televisió locals a la Toscana. Ha treballat en les 

redaccions de Piombino, Livorno, Lucca i Pistoia. El 1990 entra al diari 

La Repubblica, on va treballar en les cròniques i la política nacional.  El 

2002 va publicar Non lavate questo sangue. I giorni di Genova, el diari 

dels dies del G8 a Gènova L'any 2006 publica per Mondadori Una 

madre lo sa, un dels finalistes del Bancarella 2007. L’any 2008 és nomenada oficialment com 

directora del diari L’Unità. El 25 d'abril de 2010 va ser guardonada amb el Premi Benedetto 

Renato Fabrizi, en reconeixement a la lluita per les llibertats.  Ha editat diferents obres entre 

les quals destaquem les darreres publicacions: Prefazione a Elizabeth Lightfoot, Michelle 

Obama. First lady della speranza, (Roma, Nutrimenti  2009). Un paese senza tempo. Fatti e 

figure in vent'anni di cronache italiane  (Milano, Il Saggiatore, 2010); Prefazione a Anais Ginori, 

Pensare l'impossibile. Donne che non si arrendono (Roma, Fandango, 2010); Introduzione con 

Giovanni Maria Bellu a Silvia Sanna, 100 giorni sull'isola dei cassintegrat, (Nuoro, Il maestrale, 

2010); La velata, prefazione con Nicla Vassallo a Marnia Lazreg, Sul velo. Lettere aperte alle 

donne musulmane (Milano, il Saggiatore, 2011) 
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Presenta: David Minoves,  Secretari de Cooperació i Immigració d'Esquerra 
 

Estudis de Belles Arts per la Universitat de Barcelona i de Ciències 

Polítiques per la UNED. Il•lustrador i humorista gràfic free-lance. 

Vinculat a la Coordinadora de Col•lectius Independentistes d'Instituts 

des de 1986 i militant del Bloc d’Estudiants Independentistes, fou 

membre del Claustre i de la Junta de Govern de la Universitat de 

Barcelona. Membre del moviment antimilitarista des de finals dels 80, col•laborador del 

Moviment d’Objecció de Consciència i a l’Assemblea d’Insubmissos de Catalunya. 

Col•laborador de diferents ONG per al desenvolupament, la pau i els drets humans, impulsor 

del Fòrum Social de Barcelona i de la Plataforma Aturem la Guerra, ha coordinat les activitats 

internacionals de la Fundació Josep Irla al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre, al Fòrum 

Social del Mediterrani i al Fòrum Social Català, així com en diferents campanyes de solidaritat 

internacional. Ingressà a ERC i a les JERC el 1987 Ha estat Secretari de Política Juvenil de les 

JERC (1989-92) President de les JERC de Barcelona (1992-94), Secretari General de les JERC 

(1994-96), President de la Federació de Barcelona d’ERC (1996-2000), Responsable de 

Moviments Socials d’ERC (2001-2004). Ha estat candidat a les eleccions espanyoles del 1993, 

1996 i 2000 i a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1995. Ha participat en l'actualització 

de la “Declaració Ideològica d'ERC” de 1993. Ha estat secretari de Política Institucional 

d'Esquerra (2008-2009). Actualment és secretari de Moviments Socials i Immigració. Ha estat 

assessor d’ERC a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1999- 

2004), membre del Consell Metropolità de Cooperació Internacional de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona i de la Junta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (2003-2004). 

Del febrer de 2004 fins el maig de 2006 va ser Director de l’Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament (ACCD)i del desembre de 2006 al febrer de 2011 va ser Director 

General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària de la Generalitat de 

Catalunya. En l’actualitat també es membre de la junta de govern de l’Institut Català 

Internacional per la Pau 

 

Antoni Gutiérrez-Rubí , Assessor de comunicació i consultor polític 

Dirigeix una consultora de comunicació estratègica des de fa més de 25 

anys prestant serveis a empreses,  administracions i organitzacions socials 

i polítiques. Membre de les principals associacions professionals és 

professor dels màsters de comunicació de diferents universitats. Escriu 

habitualment a El Periódico de Catalunya, El País, Público, Expansión o 

Cinco Días. Col•labora setmanalment en el programa Asuntos  Propios de RNE. Autor del 

llibre Políticas. Mujeres protagonistas de un poder diferenciado; Lecciones de Brawn GP. Las 

10 claves empresariales para competir con éxito; Micropolítica. Ideas para cambiar la 
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comunicación política; 32 Tendencias de cambio (2010-2020) juntament amb Juan Freire. I 

Filopolítica: filosofia para la política 

 
Ferran Espada i Alfonso, Director d' El Punt- Barcelona. Conferenciant al cicle 
“Experiència de Periodista” , a Caixa Tarragona  
 

Nascut a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà). Director adjunt del Grup 

El Punt i director d’El Punt a Barcelona. Sotsdirector del diari des del 

2004 fins el nomenament com a director l’octubre del 2007. Des del 

1996 he exercit diversos càrrec de responsabilitat dins el grup El Punt.  

Cap d’edicions  especials, delegat a les Terres de l'Ebre i director de 

l'edició de Tarragona. També he estat responsable d'informació general i caps de setmana del 

grup. Col·laboro en diversos mitjans radiofònics: Catalunya Ràdio, Onda Rambla-Punto Radio i 

COM Ràdio. Estudis de Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i inicis 

professionals a Ràdio Valls-Cadena 13, Ràdio Terra Ferma-Cadena 13 i Ràdio Ponent. 

Posteriorment formo part de la redacció del setmanari El Pati de l’Alt Camp i la Conca de 

Barberà. Participo en diverses activitats socials com el Congrés Mundial Antitaurí o els tallers 

sobre Visió de Gènere i Mitjans de Comunicació. Sóc coautor del llibre Una radiografia social de 

la llengua catalana, editat per Cossetània Edicions i el Departament de Cultura de la 

Generalitat, i he col·laborat en altres estudis publicats, com ara La memòria dels mitjans de 

comunicació, editat per Arola Editors 

 
Modera: Oriol Illa , Membre de la Junta Directiva de la UPEC i politòleg 
 

Barcelona 1973. Membre cofundador de la UPEC i actual vicepresident de la 

Junta Directiva. Llicenciat en Ciències Polítiques (UAB), Màster en Direcció 

Financera (UPF) i en Alta Funció Directiva (Escola Administració Pública de 

Catalunya). És membre del Seminari de Filosofia Política de la UB. 

Guanyador del Premi Irla d'Assaig del 2010 pel treball "Entre el símbol i la 

institució. Coautor del llibre "Objecció; la revolta pacifista" Vicepresident de la Fundació Francesc 

Ferrer i Guàrdia i membre del consell de redacció de la revista Espai de llibertat. Va ser president 

del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entre el 2001 i el 2003 i impulsor del Festival 

Mundial de la Joventut el 2004 celebrat a Barcelona. Va presidir Acció Escolta de Catalunya (2004-

2005). Membre fundador de l'Avalot-Joves de la UGT de Catalunya i membre de la Permanent del 

Moviment per la Pau - Associació d'Objectors de Consciència entre 1996 i 2000 on va participar en 

el programa d'ajut als refugiats de Puntijela i Tolmin (Croàcia i Eslovènia). 
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Dimarts, 5 de juliol ·  Eix: Els fonaments de l’esquerra  

  

A les 9.30 hores 

La tradició de l’esquerra: llargues trajectòries ens contemplen  

Amb Juan Ramón Capella Hernández, Catedràtic emèrit de Filosofia del Dret, Moral i 

política. Filòsof i escriptor; David Casassas i Marqués, Doctor en Sociologia i professor de 

la UB i Carles Martí i Jufresa, Primer Secretari del PSC Barcelona 

Modera Antonio Franco, Periodista. Exdirector d'El Periódico 
 

A les 12.00 hores 

L’esquerra del futur: de la desorientació i les incerteses a les conviccions  

Amb Jordi Borja Sebastià, Director de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la 

UOC; Gemma Calvet i Barot, Advocada i consultora en dret, polítiques socials i drets 

humans i Josep Bargalló Valls, Exconseller de la Generalitat. Professor de l'ICE de la URV. 

Patró de la Fundació Josep Irla  

Modera Jaume Reixach, Director del setmanari El Triangle i del diari  www.eltriangle.eu 

 

A les 16.00 hores 

Pujar els impostos és d’esquerres: per què l’esquerra ha perdut la batalla 

ideològica dels impostos?  

Amb Vicenç Navarro, Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials a la UPF. Professor de 

Polítiques Públiques a The Johns Hopkins University (Baltimore, EUA); Òscar Mateos, 

portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat, Justa, Ambiental i Solidària; José Maria 

Mollinedo Santa, Secretari general de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA) i Laia 

Ortiz,  Diputada del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

Portaveu d’ICV 

Modera Manel Manchón, Subdirector d’economia del diari Ara  
 

A les 18.30 hores 

Els vespres amb: Una mirada a Toni Judt 

Amb Ramon Espasa i Oliver, Metge i polític català 

Modera Josep Maria Romero Velarde, Secretari de Formació Sindical i Cultura de CCOO 
de Catalunya 
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Currículum ponents Dimarts, 5 juliol del 2011 
 
Juan Ramón Capella Hernández, Catedràtic emèrit de Filosofia del Dret, Moral i 
política. Filòsof i escriptor 
 

Catedràtic emèrit de Filosofia del Dret, Moral i Política de la Universitat 

de Barcelona. Va ser professor de la UAB els deu primers anys d’aquesta 

institució. Recentment ha publicat Sin Ítaca. Memorias: 1940-1975 

(Trotta, Madrid, 2011). Ha cultivat la filosofia del dret i la filosofia política 

en obres com: Entrada en la Barbarie (2007), La práctica de Manuel 

Sacristán. Una biografía política (2005); Elementos de análisis jurídico 

(1999), Fruta prohibida (1997); Grandes esperanzas  (1996); El aprendizaje del aprendizaje  

(1995); Los ciudadanos siervos (1993); Materiales para la crítica de la filosofía del estado 

(1975), Sobre la extinción del derecho  (1970). Ha editat, entre altres obres, Las sombras del 

sistema constitucional español (2003) i Transformaciones del derecho en la mundialización  

(2000); la seva producció inclou altres llibres i innumerables assaigs, entre els quals trobem 

estudis sobre Marx, Gramscinombroses revistes i d’un gran nombre de societats filosòfiques i 

jurídiques. Ha impartit cursos i conferències a institucions i universitats europees i americanes. 

Ha traduït al castellà autors com Gramsci, Russell, Castoriadis, Marcuse, Pasolini, Weil, Rossi, 

Barcellona, Deutscher, Bernal, MacPherson i nombroses obres en l’àmbit de les ciències 

humanes i socials, W. Benjamin, Pasolini o S. Weil.   Membre del consell editorial -de redacció 

 

David Casassas, Doctor en Sociologia i professor de la UB 
 

Ha estat investigador postdoctoral a la Chaire Hoover d’Étique 

Économique et Sociale  (Université Catholique de Louvain, Bèlgica), al 

Centre for the Study of Social Justice de la Universitat de Oxford (Regne 

Unit) i al Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és Investigador de 

l’European Research Council adscrit a la Universitat de Barcelona. És 

Secretari de la Basic Income Earth Network i Vicepresident de la Xarxa Renda Bàsica. Membre 

del Consell de Redacció de la revista SinPermiso i del Consell Editorial de Basic Income Studies, 

és autor de La ciudad en llamas. La vigencia del republicanismo comercial de Adam Smith 

(Barcelona, Montesinos, 2010). La seva activitat investigadora gira al voltant de la idea 

d'independència personal que la tradició republicana reivindica com a espina dorsal de les 

nocions de llibertat i ciutadania. Al camp de la història del pensament, estudia el 

republicanisme subjacent a l'economia política clàssica, així com el tractament de la qüestió de 

la propietat al si de la tradició republicana. Al camp de la teoria social i de la filosofia política, 

s'interessa per aquelles mesures en matèria de política social i econòmica que garanteixen, al 

món contemporani, la universalització de la independència material amb què es compromet la 
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tradició republicana democràtica. Això l'ha portat a l'estudi de la renda bàsica de ciutadania, 

que veu com a part d'un projecte polític republicà per a les societats contemporànies. 

 
Carles Martí, Primer Secretari del PSC Barcelona 
 

Polític i llicenciat en filosofia, va ser Primer Tinent d'Alcalde de 

Barcelona des de 2007 a 2010 . Va estudiar al Liceu Francès de 

Barcelona i es va llicenciar en Filosofia per la Universitat de 

Barcelona l’any 1989, on va ser adjunt al Vicerector d’Estudiants 

fins l’any 1990. Del 1990 al 1995 va treballar a l’Oficina de 

Relacions Internacionals de la UB, de la qual va arribar a ser el 

Director. Mentrestant, la seva passió política el va portar a militar al Partit dels Socialistes de 

Catalunya des de 1984 i al mateix temps arriba a ser Secretari General de l’AJEC, l’Associació 

de Joves Estudiants de Catalunya. Pel que fa l’Ajuntament de Barcelona, tot i la seva joventut, 

també la seva carrera és llarga: va ser assessor tècnic de la Regidoria de Joventut i Dona (1995-

1999), regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (1999-2003), Regidor del Districte de 

Ciutat Vella des de 2003 fins al juny de 2007, Regidor de Cultura des del 4 de maig de 2006, 

Cinquè Tinent d’Alcalde des del 15 de setembre de 2006 fins al juny de 2007 i Primer Tinent 

d’Alcalde des de l'estiu de 2007 fins al maig de 2010 

 
Modera: Antonio Franco, Periodista. Exdirector d’ El Periódico 
 

Format professionalment al Diari de Barcelona, el 1978 va ser contractat 

per Antonio Asensio per dissenyar la forma i els continguts d’El 

Periódico de Catalunya, del qual va ser director fundacional. Quatre anys 

després es va encarregar, així mateix, de la sortida de l'edició 

barcelonina d’El País (1982). Posteriorment es va reincorporar a El 

Periódico per, entre altres tasques com treure al carrer l’edició en 

llengua catalana d’aquest diari. El maig del 2006 va deixar voluntàriament la direcció d'El 

Periódico, després de vint-i-dos anys al capdavant, per passar a exercir tasques directives al 

Grup Zeta i treballar com analista polític a diverses ràdios i televisions. Actualment presideix 

l’Associació d’Amics de la UAB. Ha rebut els principals premis. de periodisme: Ortega y 

Gasset, Luca de Tena, Godó, Ciutat de Barcelona i Antonio Asensio 
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Jordi Borja,  Director de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la UOC 

 

Llicenciat en Dret i Ciències Polítiques a Barcelona i en Sociologia i 

Geografia a París on va obtenir un màster en Urbanisme. Ha estat 

professor a la UB, UPC, UAB i en universitats i Centres d'estudis d'Europa 

i Amèrica. Actualment dirigeix l'Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme a 

la UOC. Amb una estreta participació al PSUC des dels anys 60 abandona 

gradualment les responsabilitats partidàries en la dècada dels 80. Vinculat al moviment ciutadà i 

de barris de Barcelona des de finals dels anys 60 fins a l'actualitat. Va ser un dels fundadors i 

Amim del CEUMT (de 1972 a 1987) i coautor de diversos manuals i col·laborador regular de 

la seva revista. Ha contribuït a l'elaboració dels programes municipals i la formació de 

candidats i tècnics de Catalunya i a la resta d'Espanya fins mitjans dels anys 80. Col·labora 

regularment a la revista de la Federació d'Associacions de Veïns, El carrer, des de la seva 

fundació, a la premsa diària (El País, El Periódico, La Vanguardia, Público, i a revistes com Viejo 

Topo, Urban (Madrid), Barcelona Metròpolis, Urbanisme (París). Codirector de la revista del 

Programa de Gestió de la Ciutat "Carajillo-Café de las ciudades" (Barcelona-Buenos Aires). 

Diputat al Parlament de Catalunya (1980-1984) i membre del govern de Barcelona (1983-

1995): tinent d'alcalde de Descentralització i Participació de l'Ajuntament de Barcelona (1983-

87), vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (1987-1991) i delegat de 

Relacions Internacionals i de Cooperació (1991-1995). Algunes publicacions recents:  Espai 

públic i ciutadania Diputació de Barcelona (català -2002- i castellà -Electa 2003-), en 

col·laboració amb Zaida Muxí, Urbanisme al segle XXI: Barcelona, Bilbao, Madrid i València (UPC, 

2003), en qualitat d'editor i coautor; La ciutat conquerida (Alianza Editorial 2003 i 2009); Llums i 

ombres de l'urbanisme de Barcelona (castellà UOC, 2010). En breu publicarà: Revolució urbana i 

dret a la ciutat (Alianza Editorial). Algunes de les obres han estat traduïdes a l'anglès, francès, 

italià i portuguès. 

 
 
Gemma Calvet, Advocada i consultora en dret, polítiques socials i drets humans 
 

Llicenciada en Dret per la UAB i Màster europeu en dret i politiques 

socials. Exercici professional de l'Advocacia des de 1992, stage 

professional a París  gabinet Cahen & Constanin. Especialitzada en 

dret penal, drets humans i politiques socials. Ha assessorat diverses 

administracions: OND - Oficina per la No Discriminació 

(Ajuntament de Barcelona), ODC Oficina de Drets Civils (Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú), Serveis socials (Ajuntament Cornellà de Llobregat) Departament de Salut i 

Departament de Justícia. Va ser Directora General de drogues al Govern Basc (2001-

2003). Ha realitzat diverses investigacions estatals i internacionals vinculades al procés de 
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pau d'Irlanda del Nord, a la reinserció de presos, i al fenomen de la violència de gènere. 

Desenvolupa tasques de formació en diversos àmbits públic i privats, entre altres a l'Escola 

de Policia de Catalunya, Col·legis d'Advocats, als sindicats i àmbits empresarials en matèria 

de polítiques d'igualtat, al Govern d'Andorra, a la Caixa Manlleu i a la xarxa de Biblioteques 

de la Diputació de Barcelona. Ha estat membre del Comitè d'Ètica de la Policia de 

Catalunya, Membre de la Taula Penitenciària del Departament de Justícia i del Consell del 

Consorci de Serveis socials de Barcelona. Participa com a analista policia en mitjans de  

comunicació des de fa sis anys, de forma regular a RAC 1, Catalunya Ràdio, Tv3 i tv2 

Catalunya, als diaris Avui i Ara. 

 
Josep Bargalló Valls, Exconseller de la Generalitat, professor de l'ICE de la URV i 
patró de la Fundació Josep Irla 
 

Llicenciat en Filologia Catalana (UB). Màster en Estudis Catalans (URV). 

Catedràtic de Secundària. Professor de l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la URV. Ha publicat una vintena de llibres de teoria i 

història literària, assaig polític i cultura popular. Ha tingut, entre altres, 

els següents càrrecs institucionals: Conseller d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya (2003-2004). Conseller en cap (2004-2005). Conseller primer (2005-

2006). Director de l'Institut Ramon Llull (2006-2010). Diputat al Parlament de Catalunya 

(1992-2003 i 2006). Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des de 1995, n’ha estat 

Vicesecretari general, tot i que en l’actualitat no hi té cap càrrec. Va militar prèviament al 

PSUC, el PSAN i Nd’E. 

 
Modera: Jaume Reixach, Director del setmanari El Triangle i del diari  
www.eltriangle.eu 
 

Periodista. Des de fa 20 anys és editor i director del setmanari d'informació 

crítica i opinió "El Triangle". També ha posat en marxa i és director del diari 

electrònic www.eltriangle.eu. "El Triangle" és una revista d'esquerres i 

ecologista, especialitzada en periodisme d'investigació i de denúncia. Té 

delegacions i es distribueix a tots els territoris de parla catalana: Catalunya, 

Illes Balears, País Valencià, Andorra, Catalunya del Nord, La Franja i 

L'Alguer, a més d'Occitània. En el vessant solidari i internacional, "El Triangle" edita cada mes la 

revista "La Pau". Compta amb corresponsalies estables a Brussel·les, Madrid, Lisboa, Nova 

York, Mèxic, Cuba i Bolívia. Jaume Reixach va ser el fundador de la delegació a l'Estat espanyol 

de l'ONG Reporters sense Fronteres i, en l'actualitat, és president de l'associació Acció 

Premsa. Ha participat en la redacció de nombrosos llibres d'investigació periodística i denúncia: 

El combat ecologista a Catalunya; Banca Catalana: más que un banco más que una crisis; Jordi 
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Pujol. Historia de una obsesión; El lottogate, etc. També participa habitualment en programes 

de ràdio i TV i és convidat a pronunciar conferències i a participar en debats públics. 

 
Vicenç Navarro, Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials a la UPF. Professor de 
Polítiques Públiques a The Johns Hopkins University (Baltimore, EUA) 

 
Ha estat Catedràtic d’Economia Aplicada a la UB. Actualment és 

Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials, UPF (Barcelona, Espanya), 

professor de Polítiques Públiques a The Johns Hopkins University 

(Baltimore, EUA) on ha impartit docència durant 35 anys. Dirigeix el 

Programa en Polítiques Públiques i Socials patrocinat conjuntament per la 

UPF i The Johns Hopkins University. Dirigeix també el  Observatorio Social de España 

Va haver d’exiliar-se d’Espanya per raons polítiques. Ha viscut i treballat a Suècia (Upsala), 

Gran Bretanya (London School and Economics, Oxford i Edimburg) i als EUA (The Johns 

Hopkins University) on ha estat Catedràtic de Polítiques Públiques i Ciències Polítiques. Va ser 

proposat com a Catedràtic Extraordinari d’Economia Aplicada per la Universitat Complutense 

de Madrid i es va integrar a la vida acadèmica catalana com a Catedràtic d’Economia Aplicada 

de la UB i com a Catedràtic de Ciències Polítiques de la UPF. Ha assessorat Nacions Unides, 

l’Organització Mundial de la Salut i molts governs incloent el govern d’Unitat Popular de Xile, 

el govern cubà (reforma sanitària), el govern socialdemòcrata suec, el govern socialista 

espanyol, els governs tripartits i “d’entesa” catalans, així com el govern federal d’EUA, havent 

estat membre del grup de treball sobre la reforma sanitària de la Casa Blanca dirigida per 

Hillary Clinton. Les seves àrees d’investigació són: Economia Política, Estat del Benestar i 

Estudis Polítics. Ha publicat extensament (24 llibres traduïts a diversos idiomes) essent els més 

recents el Subdesarrollo Social de España: Causas y Consecuencias. Anagrama i Neoliberalism, 

Globalization and Inequalities. Baywood. L’any 2002, va rebre el premi d’assaig de l’Editorial 

Anagrama pel seu llibre Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla 

en nuestro país. 

 

Òscar Mateos, Portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat, Justa, Ambiental i 
Solidària                                                                                                                        

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB i 

postgraduat en Cultura de Pau. Ha estat investigador de la Unitat d'Alerta 

de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB (2002-2006) i professor del 

departament de Pau i Conflictes de la Universitat de Sierra Leone (2006-

2008). El 2008 va ser investigador visitant a la School of Oriental and 

African Studies (SOAS). Ha treballat per a organitzacions com Metges 

Sense Fronteres Espanya (al sud del Sudan) i Conciliation Resources (a Sierra Leone). Ha 

publicat diversos articles sobre conflictes, processos de pau i intervenció internacional, 
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analitzant especialment els casos del sud Sudan o de Sierra Leone. El 2009, va editar un llibre 

amb Casa Àfrica i la Fundació Alternatives amb el títol Paz y seguridad en África Subsahariana 

(La Catarata, 2009). En l'actualitat és professor de la Universitat Ramon Llull (URL), 

responsable de l'àrea social del Centre d'estudis Cristianisme i Justícia i portaveu de la 

Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària. 

 
José Maria Mollinedo, Secretari general de Tècnics del Ministeri d’ Hisenda 
(GESTHA)  

Es va llicenciar en Ciències Empresarials, en l'especialitat de Mètodes 

quantitatius de Control, per la Universitat de Sevilla. Va ser professor 

associat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Sevilla 

fins que es va incorporar a l'Agència Tributària estatal com a Tècnic 

d'Hisenda a l'Àrea d'Inspecció tributària. Pertany també al Cos d'Auditoria i 

Comptabilitat del Ministeri d'Economia i Hisenda, on té una excedència. Ha participat en 

diversos cursos sobre fiscalitat, tributació, blanqueig de capitals i economia submergida a les 

Universitats de Sevilla, Múrcia i Complutense de Madrid, entre altres institucions o 

organitzacions. Actualment, és un dels portaveus del col•lectiu de Tècnics del Ministeri 

d'Hisenda (GESTHA) que realitza una crítica tècnica de cada reforma tributària, de les mesures 

del control de l'economia submergida, del blanqueig de capitals, de la despesa pública i de les 

subvencions, pressupostos, finançament autonòmic i local, i de matèries sobre funció pública, 

transport o de millora de procediments administratius, polítiques d'habitatge, energia, o les que 

afecten els consumidors, a les quals sempre acompanyen amb propostes de millora que envien 

a les diferents autoritats administratives o als grups polítics, molts dels quals s'han fet ressò de 

les mateixes. 

 
Laia Ortiz , Diputada del GP d’iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa i Portaveu d’ICV. 
 

Es va afiliar a Joves d’Esquerra Verda el 1999 i el 2003 a Iniciativa per 

Catalunya. Actualment és Vicepresidenta i portaveu d’ICV i Diputada al 

Parlament de Catalunya. És membre de 5 Comissions i presideix la 

Comissió de Polítiques de Joventut al Parlament. Ha estat membre de la 

Permanent de Dones amb Iniciativa (2003-2005), responsable d’impulsar 

l’European Green Gender Observatory (2004). També ha estat Coordinadora Nacional de 

Joves d’Esquerra Verda (2005-2009) i consellera de districte de Sant Andreu (Dones i Medi 

Ambient). Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a la UPF i actualment cursant 

la llicenciatura d’Economia a la UB.  Ha treballat d’analista de politiques públiques locals a 

l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) (2005-2007). Ha presentat ponències en 

congressos i seminaris de l’ECPR (European Consortium for Political Research) i l’AECPA 

(Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración). Ha col·laborat en l’elaboració 
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del recurs en xarxa Diccionari de dones i àmbit local i ha coordinat la publicació Els 

pressupostos en perspectiva de gènere, repte per als governs locals.  Afiliada a Acció Jove 

(Joves de CCOO), SOS Racisme i Amnistia Internacional. Patrona de la Fundació Nous 

Horitzons, Catalunya Voluntària i membre de la junta directiva de la UPEC. 

 
Modera: Manel Manchon  Subdirector econòmic  del diari ARA 
Ramon Espasa i Oliver, Metge i polític català 
 

El 1965 es va llicenciar en medicina a la Universitat de Barcelona, on es va 

doctorar el 1975, s’hi especialitzà en cirurgia, traumatologia i ortopèdia. 

Col·laborà en el Xè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana de 

1976 i fou coordinador general de l'Àmbit d'estructura sanitària del Congrés 

de Cultura Catalana de 1977. També ha estat cap de cirurgia digestiva a 

l'Hospital de Bellvitge. S'afilià al PSUC el 1968 i en fou delegat a l'Assemblea 

de Catalunya, per la qual cosa fou empresonat el 1974. El 1977-1980 fou nomenat conseller de 

Sanitat i Assistència social de la Generalitat de Catalunya. Fou elegit diputat al Parlament de 

Catalunya a les eleccions de 1980 i 1984, i a les eleccions generals espanyoles de 1986 fou escollit 

diputat al Congrés en representació de la coalició Unió de l'Esquerra Catalana (PSUC-ENE), 

germen d'Iniciativa per Catalunya. Abandonà I.C. el 1996 i fou elegit Senador pel Parlament de 

Catalunya (independent de Ciutadans pel Canvi) dins les llistes del Partit dels Socialistes de 

Catalunya (PSC-PSOE) el 1999. Dirigí la revista Nous Horitzons (1982-1988). 

 
Modera: Josep Maria Romero Velarde,  Secretari de Formació Sindical i Cultura 
de CCOO de Catalunya 
 

És diplomat en Graduat Social i té estudis en Psicologia per la 

Universitat de Barcelona.  Va començar la seva activitat al sindicat 

l'any 1995, com a tècnic d'ocupació i inserció laboral a CCCO del 

Baix Llobregat i alhora amb un grup de joves, va participar en la 

creació del projecte ACCIÓ JOVE, sent escollit coordinador 

nacional d'ACCIÓ JOVE- Joves de CCOO de Catalunya al 7è 

congrés de CCOO de Catalunya (2000). Ha estat responsable de polítiques d’afiliació i 

assessorament sindical, dins de la Secretaria d'Organització del sindicat i des de l'any 2008 és 

secretari de formació sindical i cultura. És soci d'ACSUR - Las Segovias i de l'Associació per la 

memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, entre d'altres associacions. Forma part de 

la junta directiva de la UPEC i és patró de la Fundació Cipriano García – CCO 
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 Dimecres, 6 de juliol · Eix: Les fronteres socials 

  

A les 9.30 hores 

Els serveis públics en perill: Salut pública i mútues? Escola pública – escola privada? 

Pensions públiques – pensions privades?  

Amb Milagros Pérez Oliva, Periodista; Marina Geli i Fàbregas, Metgessa internista. 

Exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya. Actualment Diputada al Parlament de 

Catalunya i Àngels Martínez Castells, Doctora en Ciències Econòmiques. Presidenta de 

Dempeus per la Salut Pública i una de les autores de Reacciona  

Modera Javi López, Primer Secretari de la Joventut Socialista de Catalunya  

 

A les 12.00 hores 

Atur juvenil: fracàs individual o fracàs social 

Amb Pau Serracant,  Sociòleg especialitzat en temes de joventut;  Silvia Carrasco Pons,  

Professora d'Antropologia Social de la UAB. Sotsdirectora del Centre d'Estudis i Recerca 

sobre Migracions; Mar Serna Calvo (*), Exconsellera de Treball (2006-2010). Actualment 

magistrada de l'ordre jurisdiccional social; Dani Garcia Tenorio, Portaveu nacional d’Avalot 

– Joves de la UGT  i Tània Pérez Díaz, Coordinadora nacional d’Acció Jove – Joves de 

CCOO de Catalunya.  

Modera Jordi Molet, Periodista 

 

A les 16.00 hores 

La democratització dels recursos primaris: la crisi alimentària, energètica i de 

l’aigua 

Amb Pedro Arrojo, Doctor en Ciències Físiques per la UNIZAR. Professor titular del 

Departament d'Anàlisi Econòmica de la UNIZAR; Marcel Coderch, Doctor en Enginyeria 

Elèctrica. Professor honorífic de la UPC i Jordi Miralles i Ferrer, Biòleg i comunicador 

ambiental. President de la Fundació Terra 

Modera Rosa Massagué, Periodista 
 

A les 18.30 hores 

Els vespres amb: Madrid no és París  

Amb Daniel Albalate, Professor de Política Econòmica de la UB. Coordinador de la Càtedra 

Pasqual Maragall; Ole Thorson (*), Dr. Enginyer de Camins. President de Prevenció 

d’Accidents i  Manel Larrosa, Arquitecte, interessat en la perifèria de la metròpoli 

barcelonina. 

Modera Luís Juberías, Secretari de la UPEC. Director de la Fundació Pere Ardiaca. Membre 

del col·lectiu Inflexió 
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Currículum ponents Dimecres, 6 juliol del 2011 

Milagros Pérez Oliva , Periodista 
 

Actualment és Defensora del Lector del diari El País des del febrer de 2009. 

Col·laboradora com analista dels programes “Hora 25” de la Cadena Ser, “El 

Matí” de Catalunya Ràdio, “Els Matins” de TV3 i “59 segons” de TVE a 

Catalunya., professora del Màster del Periodisme del País- Universitat 

Autònoma de Madrid i professora del Màster de Comunicació Científica de la 

Universitat Pompeu Fabra i altres cursos de postgrau. Membre del Comitè de Bioètica de 

Catalunya, Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, Consell de Ciències de l'Ajuntament 

de Barcelona, Observatori Infantils Fars de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Consell 

Assessor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona,  Jurat dels Premis Ciutat 

de Barcelona. Ha rebut diversos premis i distincions entre els quals destaquem: Premi 

Boehringer Ingelheim al Periodisme en Medicina 2009, Premi Les Bones pràctiques 

professionals en Informació no sexista (2009). 

 
Marina Geli, Metgessa internista. Exconsellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i actualment Diputada al Parlament de Catalunya 
 

Metgessa internista per la UB. Internista i membre de la unitat de malalties 

infeccioses i SIDA de l‘hospital Josep Trueta de Girona del 1981 al 1990. 

Responsable mèdica de l’hospital Joan Riu - Consorci Sant Gregori del 

1990 al 1995. Responsable mèdica de l’Associació Propersones amb 

disminució 1990 -1995. Responsable mèdica de l’Associació Comunitària 

AntiSIDA de Girona.  Militant del PSC des de 1996. Regidora de 

l’Ajuntament de Sant Gregori del 1984 al 1992. Consellera comarcal del Gironès del 1984 al 

1992. Diputada al Parlament de Catalunya del 1995 al 2003. Consellera de Salut de la 

Generalitat de Catalunya des de 2003 fins a 2010. Actualment és Diputada del Parlament de 

Catalunya i Presidenta de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament.   Secretària de 

Salut de l’executiva nacional del PSC. Primera secretària del PSC de les comarques gironines 

de l’any 2000 al 2009. Presidenta de l’executiva de federació del PSC de les comarques 

gironines des de 2009. 

 
Àngels Martínez Castells ,  Doctora en Ciències Econòmiques. Presidenta 
de Dempeus per la Salut Pública i una de les autores de Reacciona 
 

Professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB 

(1976 a 2008). Doctora en Ciències Econòmiques (1989) amb la tesi 

dirigida per Fabián Estapé (“La Política Econòmica dels Governs 

Provisionals a Portugal”). Professora Titular d'Introducció a la Política 
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Econòmica, Política Econòmica d'Espanya i posteriorment, de l'assignatura de Dona i Economia 

des de 1998. Participació en diversos cursos especialitzats i Màsters com "El gènere del 

discurs: mirades plurals" i "Patriarcat i violència" del Seminari Interdisciplinari d'Estudis de 

Gènere a la Facultat de Psicologia de la UB (març 2003 i 2004). En els dos últims anys ha 

publicat sobre feminisme, economia i salut pública a Illacrua, El Viejo Topo, Sin Permiso, 

Revista Crítica, Avant, Realitat, Rebelión, L'Espurna, i Dona Treballadora, i crítiques de llibres a 

la Revista d'economia Crítica. Amb una extensa relació d’articles i publicacions destaquem:  

Estudi de gènere sobre els tancaments d'empreses a Catalunya - Secretaria de la Dona de 

CCOO i l'ICD (2007), Noves formes, nous llenguatges: DEMPEUS per a la salut pública. 

Fundació Pere Ardiaca (2009), "La crisi en femení plural", Àngels Martínez i Castells, amb 

Annalia Casanueva Artís, (Revista d'Economia Crítica, núm. 9 – 2010); La salut és pública i no 

té fronteres. DEMPEUS i DeBarris, Barcelona, 2010. Reacciona, Aguilar, 2011. Fundadora i 

Presidenta de DEMPEUS per la Salut Pública. 

 
Modera: Javi López , Primer Secretari de la Joventut Socialista de Catalunya  

 
Llicenciat en Dret per la UPF i Màster en Lideratge per a la gestió política i 

social a la UAB. Està cursant la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de 

l'Administració Pública a la UPF  i ha estat Professor Assistent d'Institucions 

del Dret Comunitari a la UPF.  És militant de la JSC des del 2002 i del PSC 

des del 2003. Ha estat Primer Secretari de la Federació de Barcelona de la 

JSC (2006-2009). Des del 2009 exerceix de  Primer Secretari de la JSC- Joventut Socialista de 

Catalunya.  Ha realitzat tasques de representant estudiantil, Claustral de la UPF per AJEC - 

Nexe i membre de la Junta de la Facultat de Dret. Actualment forma part de la Junta Directiva 

de la UPEC. 

 
Pau Serracant , Sociòleg especialitzat en temes de joventut  
 

Treballa a l’àrea de recerca de l’Observatori Català de la Joventut de 

l’Agència Catalana de la Joventut, on coordina les diferents 

investigacions que es fan del món juvenil i les polítiques de joventut. Ha 

realitzat diverses investigacions sobre la realitat juvenil, especialment 

sobre les transicions a la vida adulta, i ha coordinat l’anàlisi de la 

darrera Enquesta a la Joventut de Catalunya. Ha participat en el procés 

d’avaluació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i ha format part de Comitè d’Avaluació 

de les Polítiques de Joventut del Consell d’Europa. 
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Silvia Carrasco,  Professora d'Antropologia Social de la UAB. Sotsdirectora del 
Centre d'Estudis i Recerca sobre Migracions 
 

Professora d’Antropologia Social de la UAB i sotsdirectora del Centre 

d'Estudis i Recerca en Migracions, fou responsable de l'Àrea d’Immigració del 

CIIMU fins el 2007. És especialista en infància i educació en contextos 

migratoris i de minories. Ha dirigit més de 40 tesis de màster i 17 tesis 

doctorals i ha realitzat estades de recerca a diverses universitats europees i 

americanes. És consultora i reviewer de l’European Science Foundation i de 

diverses revistes científiques nacionals i internacionals. El seu darrer article és Carrasco, S., 

Pàmies, J. i Ponferrada, M. (2011) Fronteras visibles y barreras ocultas: la experiencia escolar 

del alumnado marroquí en Cataluña y mexicano en California, a Migraciones, (29) i està 

ultimant com a editora el llibre Immigration and the national politics of schooling: comparative 

ethnographies in California and Catalonia, Amsterdam: Peter Lang Publishers. Actualment 

dirigeix el projecte de recerca Fills i filles de famílies immigrades als països rics: Informe sobre 

el cas de Catalunya en el context de la Unió Europea, que ha obtingut finançament de 

l'AGAUR-ARAFI en la seva darrera convocatòria. 

 
Dani Garcia Tenorio ,  Portaveu nacional d’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya 

 
L’any 2001 va començar a treballar amb un contracte de veritat (fixa) a 

una empresa d’arts gràfiques que es dedica a l’etiquetatge autoadhesiu. 

Allà es forma com a impressor on agafa la categoria d’oficial de 1ª. 

Paral·lelament inicia els seus estudis de Geografia a la facultat de 

geografia i historia de la Universitat de Barcelona. Durant 4 anys és 

membre del comitè d’empresa que combina amb la seva militància activa amb  Avalot - joves 

de la UGT de Catalunya. La seva història associativa comença en un camp de treball a 

Alemanya on coneix les realitats laborals i sindicals d’altres regions europees. També és 

monitor en el temps de lleure i ha cursat diferents monogràfics sobre orientació i resolució de 

conflictes. Ha treballat a diferents casals d’estiu, a campaments així com a formador en temes 

de participació a monitors/res i directors/res en el lleure. Passa a formar part de la permanent 

nacional de l’Avalot l’any 2005 com a responsable de comunicació, posteriorment com a 

responsable de formació (2007), com a secretari d’organització (2009 fins febrer del 2011)  i 

des del passat 5 de febrer és el portaveu nacional de l’Avalot- Joves de la UGT de Catalunya. 

 
Tània Pérez Díaz, Coordinadora nacional d’Acció Jove – Joves de CCOO de 
Catalunya  

Estudiant de Relacions Laborals a la Universitat de Barcelona i afiliada 

a CCOO de Catalunya des de l'any 2000.  Va començar fent tasques 

voluntàries com a assessora laboral a la Unió Intercomarcal del Vallès 



 

25 

Oriental. La seva experiència associativa comença a Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya 

el 2003 com a tècnica de suport de l'entitat. Poc després hi assumeix la responsabilitat 

d'Organització i Recursos. A partir d'aquell moment passa a ser membre del Consell Nacional 

del sindicat i paral·lelament és membre del secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona.  

El 27 de setembre del 2008 assumeix la direcció d'Acció Jove com a Coordinadora Nacional. A 

més a més, actualment forma part del Patronat de la Fundació Cipriano García i del Consell 

Redactor de la revista Lluita Obrera. 

 
Modera: Jordi Molet, Periodista 

 
Actualment és director general d’EL 9 NOU i d’EL 9 TV,  conseller 

delegat de Catalana de Televisió Local i president de TvLocal.cat. 

Anteriorment havia treballat a TVE a Catalunya i havia estat 

corresponsal dels diaris La Vanguardia i el Correo Catalán. També 

havia  

treballat a Ràdio Vic i Ràdio Olot. El 1983 va ser nomenat director d’El 9 NOU i el 

1990, director d’edicions i director general 

 
. 
 
Pedro Arrojo  Doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Saragossa. 
Professor titular del Departament d'Anàlisi Econòmica de la UNIZAR. 
 

La seva recerca està centrada des de fa 25 anys en l’ "Economia de l'Aigua". Els 

treballs més rellevants estan publicats en diversos llibres com:  La gestió de 

l'aigua a Espanya i Califòrnia, (Bakeaz-Bilbao-1997), El Pla Hidrològic Nacional: 

una cita frustrada amb la història (Edt. RBA-Bcn, 2003),  “Estratègies de 

sequera en perspectives de canvi climàtic" a  El Canvi Climàtic a Espanya i les 

seves conseqüències en el sector de l'aigua (Universitat Rei Juan Carlos - 

Madrid. 2008); La Nova Cultura de l'Aigua del Segle XXI. (Icaria-Tribuna de l'Aigua-Expo-2008. 

Saragossa). President dels dos primers Congressos Ibèrics sobre Planificació i Gestió d'Aigües 

(Saragossa-1998; Porto-2000) ha editat:  L'aigua a debat des de la Universitat: cap a una Nova 

Cultura de l'Aigua i Una cita Europea amb la Nova Cultura de l'Aigua: La Directiva marc. L’any 

2005 presideix la Trobada Llatinoamericà per la Nova Cultura de l'Aigua a Fortaleza (Brasil); 

entre 2001 - 2003 assessora la Comissió Europea sobre el Pla Hidrològic Nacional Espanyol. 

2005 coordina i presideix el Comitè Científic que redacta la Declaració Europea per la Nova 

Cultura de l'Aigua, signada per 100 científics dels diferents països de la UE.  Va presentar "The 

European Declaration for a New Water Culture" obrint el plenari del Consell d'Europa sobre 

el Fòrum Mundial de l'Aigua a Mèxic-2006, Estrasburg.  El 2006 forma part de la "Comissió 
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d'Experts en gestió de sequeres" del Ministeri de Medi Ambient (MMA) i l’any 2007 dirigeix el 

grup d'Experts de MMA sobre "Figures de transferència de drets d'aigua: Centres d'Intercanvi i 

Contractes de cessió". El 2008, dirigeix el "Fòrum Ètic de l'Aigua", en el marc de l'Expo 

Internacional sobre Aigua i Sostenibilitat de Saragossa.  Des del 2009, dirigeix l'Exposició 

"Aigua, Rius i Pobles" que ofereix el perfil humà dels conflictes d'aigües en el món.  És membre 

del Consell de l'Aigua de la Conca de l'Ebre i del comitè MAB (Man and Biosphere) – 

UNESCO. Ha estat membre del Comitè Científic del Congrés Mundial de la International 

Water Resources Association-IWRA (Madrid-2003). president fins 2006 de la Fundació Nova 

Cultura de l'Aigua, organitzadora dels Congressos Ibèrics sobre Planificació i Gestió d'Aigües 

amb el suport de 70 universitats d'Espanya i Portugal. Entre els premis i reconeixements 

rebuts, destaca el Premi Goldman de Medi Ambient per a Europa 2003 rebut a San Francisco 

(EUA). 

 
Marcel Coderch,  Doctor en Enginyeria Elèctrica. Professor honorífic de la UPC 
 

Doctorat en Enginyeria Elèctrica i Ciències Informàtiques per l’Institut 

Tecnològic de Massachusetts (MIT) després d’obtenir el títol d’Enginyer de 

Telecomunicacions per la UPC, de la qual n’és Professor Honorífic. Després 

d’una perllongada carrera en el món de l’empresa, actualment és membre del 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de 

Catalunya, secretari de l’Associació per a l'Estudi dels Recursos Energètics (AEREN-ASPO Spain) i 

vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. És analista del Real Instituto 

Elcano en assumptes de geoestratègia de l’energia, membre del capítol català del Club de 

Roma, i participa a diverses organitzacions no governamentals en defensa dels valors ecològics 

i mediambientals. Escriu sovint a revistes i diaris sobre assumptes de política energètica i és 

coautor del llibre El espejismo nuclear – Por qué la energía nuclear no es la solución, sino parte del 

problema; i de l’informe Un nuevo modelo energético para España, de la Fundación Ideas para el 

Progreso. 

 

Jordi Miralles , Biòleg i comunicador ambiental,  president de la Fundació Terra  
 

Sabadell, 1959. De ben jove va sentir la crida de la natura i més tard 

convertí la biologia en la ciència amb la qual es llicencià a la Universitat 

Autònoma de Barcelona (promoció 1976-1981). El primer llustre dels 

noranta col·laborà amb diverses associacions ecologistes. Durant 

aquesta època també fou assessor ambiental de la sèrie televisiva El 

capità Enciam, promoguda per la Generalitat de Catalunya. Ha escrit una vintena de llibres i 

opuscles  i col·labora habitualment com a articulista per a revistes especialitzades com Integral. 

La seva tasca com a comunicador ambiental l’exerceix sobretot a través de la Fundació Terra 
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que presideix des de 1994, entitat que és un referent en l’àmbit de la sensibilització ambiental i 

la promoció de l’eficiència energètica i les energies renovables, en especial de l’energia solar. 

 

Modera: Rosa Massagué,  Periodista 
 

Periodista especialitzada en Relacions Internacionals. Ha treballat a El Periódico 

de Catalunya des de la seva fundació el 1978. Corresponsal a Londres i Roma, 

també ha fet d’enviada especial en nombroses ocasiones. Actualment és 

analista d’afers internacionals d’aquests diari. També contribueix als 

contenidors de blogs d’El Periódico, La brúixola (afers internacionals) i Moments 

(cultura i òpera en particular). Comentarista a programes de ràdio (L’Oracle) i 

televisió (Els matins de TV-3). Imparteix classes de Periodisme Internacional al màster de 

Periodisme BCNY de la Universitat de Barcelona i la Columbia University (Nova York). 

Autora del llibre El legado político de Blair (Catarata, 2007). 

 
Daniel Albalate  Professor de Política Econòmica de la UB i Coordinador de la 
Càtedra Pasqual Maragall. 
 

Doctor en Economia per la UB (2008) i Màster en Economia per la 

University College London (Regne Unit) (2007). Actualment és professor 

del Departament de Política Econòmica de la UB i Coordinador de 

Programes i Activitats de la Càtedra Pasqual Maragall d’Economia i 

Territori (dirigida pel Dr. Germà Bel) en la mateixa Universitat. És expert 

en l’anàlisi i l’avaluació de les polítiques de privatització i regulació 

econòmica en les infraestructures i serveis de Transport. Fruit de la seva recerca va rebre el 

Premi Mosher de la Societat Americana d’Administració Pública al millor article acadèmic de l’any 

2009. Ha publicat la seva recerca en revistes acadèmiques internacionals de prestigi com el 

Journal of Transport Economics and Policy, Journal of Policy Analysis and Management o el 

Transportation Research: Policy and Practice, entre altres. 

 
Manel Larrosa,  Arquitecte, interessat en la perifèria de la metròpoli barcelonina. 
 

Regidor d'urbanisme de Sabadell entre els anys 1979 i 1987. Treballs en el 

camp de l'arquitectura (habitatge i equipaments públics) i l'urbanisme 

(redacció i tramitació de plans urbanístics i publicacions en aspectes de 

mobilitat regional). Participació en el "Fòrum Terrassenc" en la formulació 

de la Verda Sant Llorenç-Collserola (publicació 1996) i amb l'agrupació "Via 

Verda de Cerdanyola" en la seva aplicació a l'ampliació de la Universitat 
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Autònoma de Bellaterra (publicació 1997). Participació en la redacció del Pla Estratègic de la 

Ciutat de Terrassa (1992 a 1995). Participació en la plataforma ciutadana "Sabadell Cruïlla" 

(2005-2007) i en l'organització de l'associació "Via Vallès" (2009).  

 
Modera:  Luís Juberías, Secretari de la UPEC. Director de la Fundació Pere 
Ardiaca. Membre del col·lectiu Inflexió 
 

Llicenciat en Dret i Llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat 

Pompeu Fabra. Ha coordinat diversos cursos, llibres i jornades. 

Actualment és  Director de la Fundació Pere Ardiaca. És Secretari de la 

UPEC . També és Director de  la revista Realitat i de la revista 

L'ESPURNA. Participa en el col·lectiu Inflexió.
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Dijous, 7 de juliol ·  Eix: Els diners 

  

A les 9.30 hores 

Nou mapa bancari: qui podrà obrir l’aixeta al crèdit? 

Amb Isabel Sánchez, Directora territorial de Triodos Bank a Catalunya i Balears;  Agustí 

Colom i Cabau, Professor del Departament de Teoria Econòmica de la UB i Miquel 

Salazar Canalda, Gerent de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs, Diputació de 

Barcelona 

Modera Ricard Fernández Ontiveros, Economista. Exsecretari d’Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya 

 

A les 12.00 hores 

Famílies hipotecades i desnonades: qui paga la festa?  

Amb Dolors Clavell i Nadal, Advocada, especialista en dret administratiu, immobiliari, 

urbanisme, habitatge i medi ambient; Ada Colau, Membre de l'Observatori DESC. Impulsora 

de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i Martí Batllori, Advocat. Professor de Dret 

Mercantil de la UdG 

Modera Ricard Fernández Ontiveros, Economista. Exsecretari d’Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya 

 

A les 16.00 hores 

Què n’hem de fer, de les caixes? 

Amb Jordi Garcia Rodríguez, Membre del Consell d’Administració de Catalunya Caixa en 

representació dels treballadors; Anton Gasol, Doctor en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la UB. Analista econòmic- financer i  Antoni Serra Ramoneda, Professor 

emèrit de la UAB  

Modera Ricard Fernández Ontiveros, Economista. Exsecretari d’Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya 

   

A les 18.30 hores 

Els vespres amb: Madrid no és París  

Amb Salvador Giner, Catedràtic de Sociologia. President de l’Institut d’Estudis Catalans i la 

col·laboració d’ Arcadi Oliveres, President de Justícia i Pau. Professor del Departament 

d’Economia Aplicada de la UAB 

Presenta Ricard Fernández Ontiveros, Economista. Exsecretari d’Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya 
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Currículum ponents Dijous, 7 juliol del 2011 

Isabel Sánchez, Directora territorial de Triodos Bank a Catalunya i Balears 
 
Estudis d'Empresarials i Màster de Direcció Econòmica Financera d'Esade. 

Treballa en la banca des de fa 23 anys; ha participat en la posada en marxa de 

nombrosos projectes socials, culturals i mediambientals que s’han pogut dur a 

terme gràcies al finançament proporcionat per entitats com  Triodos Bank. 

 
 
 
Agustí Colom, Professor del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat 
de Barcelona   

Professor del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de 

Barcelona on ha impartit diverses assignatures de microeconomia i 

macroeconomia. Ha estat Síndic de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya (2004-2011). Membre fundador l’any 1986 de les Jornades 

d’Economia Crítica en les quals ha estat membre del Comitè 

Organitzador de les III Jornades d’Economia Crítica (Barcelona, 1992). 

Membre del Consell editorial de la revista electrònica Revista Economia Crítica. És autor de 

diverses publicacions i articles a revistes, entre altres, Cuadernos de Economia, Mientras 

Tanto, Nous Horitzons. En els darrers anys ha centrat la seva activitat en el control de 

l’activitat econòmica i la gestió del sector públic de Catalunya. 

 
Miquel Salazar Canalda,  Gerent de l’Organisme de Gestió i Recaptació de 
Tributs, Diputació de Barcelona. Exsecretari de Política Financera, Competència i 
Consum (Departament d’Economia i Finances - Generalitat de Catalunya) 
 

Llicenciat en dret per la UB i Diplomat en Funció Gerencial en 

Administracions Públiques per ESADE.  Funcionari de la Diputació de 

Barcelona des del 1983 (fins 1987, Cap de la Secció Administrativa del 

Servei d’Obres Públiques; 1987 - 1991  responsable del Servei de 

Cultura (Biblioteques i Gestió Cultural) i fins al gener del 2004 

Coordinador- Gerent a l’Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació. Des del 2000 

compatibilitzat les responsabilitats de Gerent amb les de Conseller de Caixa de Catalunya, on 

és membre del Consell d’Administració i Comissió Executiva.  L’any 2004 és nomenat Director 

General de Política Financera i Assegurances i de 2006 a 2009 Secretari de Política Financera, 

Competència i Consum,  adscrit al Departament d’Economia i Finances, de la Generalitat de 

Catalunya. Membre de la Junta de Govern, Consell Assessor i Comissió Executiva de l’ ICF; 

membre del Consell de Direcció i  President de la Comissió Executiva de l’Agència Catalana 

del Consum; President del Patronat de la Fundació Privada IEF; i vocal de la Junta de la Mútua 

d’Accidents de Treball i Malalties professionals MC Mutual. De setembre 2009 a febrer 2011 
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ha estat Conseller Delegat de l’ Institut Català de Finances i President de l’Institut Català de 

Crèdit Agrari, President de la societat de garantia recíproca Avalis.  Actualment és Gerent de 

l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs de la Diputació de Barcelona. Col·labora en les 

activitats de l’Associació Barcelona centre Financer Europeu i on ostenta la Presidència de 

Borsadiner Participant i col·laborador en diversos seminaris i postgraus relacionats amb 

l’Administració Pública a la UB i a la UAB. Ha participat com a docent en el Màster d’Hisenda 

Autonòmica i Local, al Postgrau de Comunicació Política i al Màster de Govern Local. 

Actualment imparteix l’assignatura de Gestió Financera en el Màster de Gestió Pública 

Avançada de la UB 

 
Modera: Ricard Fernández Ontiveros  Economista. Exsecretari d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya 
 

Entre 2004 i 2006 ha estat Secretari d’Habitatge i Secretari General del 

Departament  de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

En funció del seu càrrec ha estat president d’ADIGSA, vicepresident de 

l’Institut Català del Sòl (INCASOL) i membre del Consell d’Administració 

de l’Autoritat del Transport Metropolità.. Ha estat director de les 

publicacions Treball, Europa-España i Nous Horitzons. Va ser coordinador 

general de la Joventut Comunista de Catalunya (1983-1984) i és membre 

de la Comissió Executiva d’ICV. Membre del Patronat de l’Institut Cerdà i de la Fundació Nous 

Horitzons. Anteriorment a l’entrada al Govern, va ser Director General de Promocions i 

Serveis Immobiliaris GRECO, SA (2001-2003), Gerent de REGESA, promotor públic del 

Consell Comarcal del Barcelonès (1996-2001), i de REGESA Aparcaments (2000 – 2001). 

Membre de l’executiva de l’Associació Espanyola de Promotors de Vivenda i Sòl (AVS). Va ser 

Director Econòmic de l’Ajuntament de San Cugat del Vallès (1993 -1996), Coordinador del Pla 

Estratègic de Santa Coloma de Gramenet  (1989-1993), Consultor d’INITS (1987 – 1988) i de 

TUBSA (1991 – 1996) i Professor d’Economia de la Fundació EMI-URL (1992-1999). 

Actualment, és directiu d’una empresa immobiliària. 

 
Dolors Clavell , Advocada, especialista en dret administratiu, immobiliari, 
urbanisme, habitatge i medi ambient 
 

Advocada, especialista en dret administratiu, immobiliari, urbanisme, 

habitatge i medi ambient. Es dedica a la defensa jurídica i assessorament 

de diverses entitats públiques i privades. Va participar en la regeneració 

del centre històric de Barcelona (1988 i 1997).  És consultora en equips 

de cooperació tècnica en diversos països llatinoamericans. Entre 2003 i 

2010, ha estat Diputada del Parlament de Catalunya: presidenta de la 

Comissió de medi ambient i habitatge, membre de les Comissions de política territorial i obres 
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públiques, justícia, salut, drets de les dones, mundialització de l'economia. Ponent en diverses 

lleis, entre elles Llei dret a l'habitatge (de la qual va ser impulsora, membre de l’equip 

d’elaboració i relatora); Llei avaluació ambiental plans i programes, Llei obra pública, Llei 

millora urbanitzacions amb dèficits urbanístics, Llei millora barris. Va participar també en 

l'elaboració de la Llei estatal de sòl de 2007. Professora en diversos màsters i postgraus en 

matèria d'urbanisme i habitatge. Participant a la xarxa Laboratori d'Idees de la Universitat del 

País Basc entorn del desenvolupament urbà i la problemàtica residencial. Autora de diverses 

publicacions i articles especialitzats, entre ells Participació i urbanisme; La llei del dret a 

l'habitatge, en perspectiva; Una política d'habitatge innovadora: l'experiència de Catalunya; 

Comentaris Llei Urbanisme de Catalunya; Procediments de protecció de la legalitat urbanística. 

 
Ada Colau, Membre de l'Observatori DESC i impulsora de la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca 

Membre de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) 

de Barcelona. Activista i investigadora del dret a l'habitatge i a la ciutat, ha 

participat en diferents col·lectius i moviments com el Taller contra la 

violència immobiliària i urbanística, VdeVivienda o, més recentment, la 

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca 

 
 
Martí Batllori, Advocat. Professor de dret mercantil de la UdG  
 

Advocat amb despatx obert a Girona, especialitzat en dret mercantil. Des del 

2001 és professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona. Des 

del 2008 és diputat de la Junta de govern del Col·legi d’Advocats de Girona, i 

president de la comissió mercantil del Col·legi.  Ha col·laborat en diverses 

iniciatives socials, havent estat coordinador d’Intermón Oxfam a Girona, i en 

l’actualitat, secretari general de Càritas a Girona. Actualment està 

col·laborant amb diverses entitats socials en la modificació de la regulació de l’execució 

hipotecària. 

 
Jordi Garcia , Membre del Consell d’Administració de Catalunya Caixa en 
representació dels treballardors   
 

Diploma en Anàlisi de Riscos i rendibilitat d’operacions financeres per 

l’Institut d’Educació Contínua (IDEC-UPF). Diploma en Assessorament 

Financer per l’Institut d’Educació Contínua (IDEC-UPF). Membre de 

l’European Financial Planning Association (EFPA). Pèrit Judicial Immobiliari 

per la Fundació UPF. Fins l’any 1990 ha fet col·laboracions professionals en 

diverses empreses d’assessorament fiscal i econòmic. L’any 1990 entra a Caixa Catalunya on ha 

desenvolupat diverses funcions professionals dintre de la xarxa d’oficines i departaments 
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centrals, entre les quals durant 5 anys Analista de Riscos d’Empreses, subdirector d’oficina 

entre l’any 2000 i el 2005  i director d’oficina des de l’any 2006 

Anton Gasol , Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat 
de Barcelona, analista econòmic- financer 
 

Actualment exerceix de consultor i analista econòmic-financer. És 

articulista, col·laborador de diversos mitjans de comunicació, conferenciant 

i autor de: La Llei del pèndol  (2009, Columna Edicions), La industria bancaria 

en el marco de Basilea II (2ª edició 2007) (Premi Joan Sardà Dexeus, XI 

Edició), Tal com ho veig : Ciutadans i economia, avui (2004).  Ha estat 

economista de “la Caixa” per oposició (núm.1) amb una llarga trajectòria 

en formació de personal, economista del servei d’estudis, director de planificació estratègica i 

pressupostària, director de control de gestió del holding e-la Caixa i director de seguiment 

sectorial del risc. Ha estat professor de Política monetària i financera de la UAB, de Sistema 

Financer a l’ISEA, del Màster en Direcció Financera i de Mercats Financers a la UPF, coordinador 

d’economia dels cursos de la Universitat Catalana d’Estiu. Membre de la Comissió Executiva de la 

Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya i Director de la Jornada Anual dels 

Economistes. Actualment és també membre de la Junta de la Societat d’Estudis Econòmics de 

Foment del Treball. Coneixedor de la situació de l’economia en general, sobretot d’Espanya i 

de Catalunya, i de determinats sectors econòmics, en particular sobre el sistema financer i la 

seva regulació. 

 
Antoni Serra Ramoneda, Professor emèrit de la Universitat Autònoma de 

Barcelona 
 
Professor emèrit  i Exrector de la UAB. Expresident de Caixa Catalunya i les 

seves fundacions. President del Tribunal Arbitral de Catalunya. 

L’any 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi. Medalla Narcís Monturiol. Officier 

de l'Ordre National du Mérite de la Republica francesa 

 
 
 
Salvador Giner,  Catedràtic de Sociologia. President de l’Institut d’Estudis 
Catalans 
 

President de l’IEC des de l’any 2005. Catedràtic emèrit de Sociologia de la 

UB. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1995). Premi 

Nacional de Sociologia i Ciència Política (2006) atorgat pel Centre 

d’Investigacions Sociològiques (CIS). Col·laboració acadèmica: Catedràtic i 

cap del Departament de Sociologia (1987-1991) a la UB. Director 

fundador de l’Institut d’Estudis Socials Avançats (1988-1999) (Barcelona, Madrid i Còrdova). 

Catedràtic visitant a la Universitat de Yale (1980-1981), King’s College (Cambridge, 1964-1965). 
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Professor a les universitats de Puerto Rico, Reading, Lancaster i Brunel West London. Professor 

de ciències socials i coordinador d’aquesta secció a la UCE, Prada de Conflent, de 1969 a 1976. 

Professor convidat a les universitats de Roma (1994), Autònoma Metropolitana de Mèxic (1994) i 

professor convidat i doctor honoris causa a la Universitat de València (Veneçuela, 2000 i 2005). 

Entre les seves publicacions s’inclouen nombrosos articles de premsa, pròlegs, assajos breus i 

treballs en altres idiomes sobre Catalunya. En llengua catalana destaquem: La societat de masses, 

Rafael Dalmau, 1961; Sociologia, Edicions 62, 1968;  Universitat, moviment estudiantil i poder 

polític a l’Estat espanyol 1939-1975», Aïnes [Perpinyà] (desembre 1975), p. 65-102.; Veus 

sociològiques del Diccionari de les ciències de la societat als Països Catalans (Ictineu), Edicions 62, 

1979; Comunió, domini, innovació, Laia, 1985; L’interès comú (amb Victòria Camps), Fundació La 

Caixa, 1990. La governabilitat i l’esdevenidor de les societats modernes (amb Xavier Arbós), Edicions 

62, 1990. La democràcia: carta oberta a un ciutadà, Ariel, 1996;  «Altruisme cívic, republicanisme i 

democràcia», a J. COLOMINAS [comp.], Crisi de la política?, Columna i Fundació Trias Fargas, 1996, 

p. 93-123; Manual de civisme (amb Victòria Camps), 1998 (2a edició, 1999); La societat catalana, 

Generalitat de Catalunya, 2000. Assaig principal, «Els orígens de la Catalunya moderna» (p. 47-87); 

amb coautors, «Catalunya a la cruïlla», p. 23-40, Enquesta de la Regió de Barcelona 2000, Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 2003. 

 
Arcadi Oliveres, President de Justícia i Pau. Professor del Departament 
d’Economia Aplicada de la UAB 
 

Doctor en Ciències Econòmiques. Professor titular del Departament 

d’Economia Aplicada de la UAB. Professor en diferents doctorats, 

màsters, postgraus i assignatures de lliure elecció a la UB, UPC, URV, 

UdLl, UdG.  President de Justícia i Pau a Barcelona. President del Patronat 

de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès. Membre 

de la Societat Catalana d’Economia.  Autor dels llibres: Contra la fam i la 

guerra. Angle editorial (Barcelona, 2004). Tercera edició; Un altre món. Angle editorial 

(Barcelona, 2006). Segona edició; El meu camí cap a la utopia, Angle editorial (Barcelona, 2008); 

Aturem la crisi. Angle editorial (Barcelona, 2009). Autor de diferents publicacions en els 

següents camps de recerca: Relacions Nord-Sud. Deute extern. Comerç internacional. 

Cooperació al desenvolupament. Governabilitat econòmica mundial. Mundialització. Ètica i 

economia; Economia de la defensa. Despesa militar. Indústria i comerç d’armament. 

Reconversió. Desarmament versus desenvolupament. 
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 Divendres, 8 de juliol ·  Eix: El futur  
  

A les 9.30 hores 

Revoltes al nord d’Àfrica: La situació de la Mediterrània  

Amb Eduard Soler i Lecha, Investigador principal de l'Àrea de Mediterrània i Orient Mitjà 

del CIDOB; Ferran Izquierdo Brichs, Professor de Relacions Internacionals de a UAB i 

Laura Feliu i Martínez, Professora de Relacions Internacionals de la UAB 

Modera Laura Pelay, Secretària Adjunta a la Secretaria General de la UGT de Catalunya 

 

A les 11.45 hores 

Entrega de premis UPEC 2011 

Sr. Josep Fontana, en reconeixement a la trajectòria com a acadèmic i intel·lectual 

d’esquerres,  historiador i formador de molts ciutadans i ciutadanes del país des de l’àmbit 

universitari, així com  per la generació de debat i transmissió de noves idees. 

 

Comissió Organitzadora de l’homenatge a la Generació TOP en reconeixement a la 

reivindicació i la lluita per la democràcia i la memòria històrica vers la generació repressaliada 

pel règim franquista, la generació TOP. 

 

Plataforma d’Afectats per les hipoteques en reconeixement a la iniciativa i les accions 

que des d’aquesta plataforma s’estan duent a terme en el marc de suport a la ciutadania i la 

defensa dels drets democràtics per una vivenda justa. 

 

Entrega dels guardons a càrrec de  Jordi Bonet i Martí, President de la FAVB i Xavier 

Domènech Sampere, Historiador. Membre de la Junta de la UPEC  

 

A les 12.30 hores  

Conferència de Cloenda 

Els valors d’una esquerra per al futur 

Amb Antonio Gutiérrez Vegara, President de la Comissió d’Economia i Hisenda en el 

Congrés dels Diputats i Secretari General de CCOO (1987 - 2000) 

Presenta Francesc Trillas, Professor d'Economia a la UAB 

 

A les 13.45 hores 

Comiat  

Amb Jordi Serrano, Rector de la UPEC 
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Currículum ponents Divendres, 8 juliol del 2011 
 
Eduard Soler i Lecha, Investigador principal de l'Àrea de Mediterrània i Orient 
Mitjà del CIDOB 

Doctor en Relacions Internacionals i Llicenciat en Ciències Polítiques per la 

UAB. Des de 2005 és investigador principal de l'Àrea de Mediterrània i 

Orient Mitjà del CIDOB, el Centre d'Estudis i Documentació Internacionals 

de Barcelona. Compagina aquesta tasca amb la docència a la Universitat 

Autònoma de Barcelona i l'Institut Barcelona d'Estudis Professionals. L'any 

2010 també va treballar com assessor en temes mediterranis al Ministeri 

espanyol d'Afers Exteriors. Els seus àmbits d'especialització són les relacions euro-

mediterrànies, Turquia i la política exterior espanyola. Col·labora regularment amb mitjans de 

comunicació audiovisual i en la premsa escrita i els seus articles han estat publicats en revistes 

com Política Exterior, Europe's World, Mediterranean Politics o Insight Turkey 

 
Ferran Izquierdo Brichs, Professor de Relacions Internacionals de la UAB 
 

Analista de la conflictivitat a Orient Mitjà, va realitzar la seva investigació 

de tesis doctoral sobre el conflicte pels recursos hídrics en el marc del 

conflicte israelo-àrab. Ha publicat nombrosos articles sobre el món àrab i 

els conflictes a Palestina i al Mashreq, i recentment els llibres: Ferran 

Izquierdo Brichs (ed.), Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo. 

Barcelona: Bellaterra / Cidob, 2009; Ferran Izquierdo Brichs, Israel/Palestina: un segle de 

conflicte. Vic: Eumo, 2009; Ferran Izquierdo Brichs, Poder y felicidad. Una propuesta de sociología 

del poder. Madrid: La Catarata, 2008; Ignacio Álvarez-Ossorio i Ferran Izquierdo Brichs, ¿Por 

qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí, Madrid: La Catarata, 

2007; Ferran Izquierdo Brichs, Guerra y agua. Conflicto político y carestía de agua en Palestina, 

Santiago de Compostela: Fundación Araguaney, 2005. 

 
Laura Feliu i Martínez,  Professora de Relacions Internacionals de la UAB  

 
Professora titular de Relacions Internacionals a la Facultat de Ciències 

Polítiques i Sociologia de la UAB i en el Màster d'Estudis Internacionals 

Mediterranis de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i Coordinadora 

del Màster oficial en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament 

de la UAB. A més és investigadora principal del grup de recerca RECOVI 

sobre la dimensió religiosa dels conflictes violents a la Mediterrània. Ha realitzat estades 

d'investigació en diverses universitats i centres de recerca de França, Estats Units i el Marroc. 

Entre els seus camps d'especialització pot destacar l'estudi de les relacions internacionals del 

món àrab-musulmà, les polítiques exteriors de promoció dels drets humans i l'anàlisi dels 

conflictes internacionals.  És membre del Consell assessor del Congrés mundial per als estudis 
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de l'Orient Mitjà (WOCMES), membre fundador del Fòrum d'investigadors del món àrab i 

musulmà (FIMAM) i presidenta de Elcàlam, Comitè de defensa dels drets humans al Magrib.  

Entre les seves darreres obres destaca la monografia: El Jardí secret. Els defensors de drets 

humans al Marroc, Madrid, Els Llibres de la Cataracta, 2004 i "Qui influeix en la política 

exterior espanyola cap a la Mediterrània? Actors interns i presa de decisions "a ESPANYA, LA 

MEDITERRÀNIA I EL MÓN ARABOMULSUMÁN: Diplomàcia i història,  Bernabé López 

García i Miguel Hernando de Larramendi (eds.). Barcelona, Icaria, 2010, pp. 47-81. 

 
Modera Laura Pelay, Secretària Adjunta a la Secretaria General de la UGT de 
Catalunya  

Llicenciada en Ciències Polítiques per la UAB i en Dret per la UOC. 

Comença la seva tasca sindical a una empresa de telemarketing. Fundadora 

de l'Avalot- Joves de la UGT de Catalunya. L’any 2003, s'incorporarà com a 

secretària de polítiques per la igualtat al Secretariat Nacional de la UGT de 

Catalunya. Posteriorment serà elegida secretària de política europea i 

cooperació internacional i el 2009, és elegida adjunta al secretari general on 

desenvolupa tasques de coordinació i cap de Gabinet. Ha estat redactora del Llibre Blanc de 

Polítiques de la joventut de la UE i membre del Consell de Treball Econòmic i Social de 

Catalunya (CTESC). 

 
Antonio Gutiérrez Vegara, President de la Comissió d’Economia i Hisenda en el 
Congrés dels Diputats i Secretari General de CCOO (1987 - 2000) 

 
Elegit secretari general de Comissions Obreres el 1987, càrrec en què va 

cessar per autolimitació dels seus mandats a l'abril de 2000. Llicenciat en 

Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid.  Fins al 31 

de març de 2004, ha treballat en qualitat d'Assessor per a la Fundació Caja 

Madrid en el programa de col·laboració amb les universitats públiques de 

Madrid.  Ha format part del Grup d'Alt Nivell per a l'Estratègia de Lisboa 

creat per la Comissió Europea, en qualitat de membre expert espanyol, fins al mes de 

novembre de 2004, data en què va finalitzar els seus treballs. Actualment és Diputat del Grup 

Parlamentari Socialista per Madrid i presideix la Comissió d'Economia i Hisenda en el Congrés 

dels Diputats 

 
Presenta: Francesc Trillas, Professor d'Economia a la UAB 
 

Professor Agregat al Departament d'Economia Aplicada de la UAB i 

coordinador del programa de postgrau d'Economia Aplicada d'aquesta 

universitat. Llicenciat en Història i en Ciències Econòmiques. Regidor 

de l'Ajuntament de Barcelona entre 1991 i 1995. Doctor en Economia 
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per l'Institut Universitari Europeu de Florència l’any 2000. Investigador de la London Business 

School entre 1999 i 2002, i Investigador Visitant a la Universitat de California, Berkeley l’any 

2008. 
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5.3. Les intervencions  
 

Dilluns, 4 de juliol de 2011 – INAUGURACIÓ UPEC (*) 

“La política ha estat segrestada pels mercats. Nosaltres no hem abandonat la política, 

sinó que la política ens ha abandonat a nosaltres” va sentenciar el rector de la UPEC, 

Jordi Serrano, a la conferència inaugural de les VII jornades de la Universitat 

Progressista d’Estiu de Catalunya. Aquesta contundent afirmació podria ser un resum 

de la desafecció que està latent dins la població actualment, i de retruc, de la temàtica 

d’enguany de la Universitat, que ha tingut per lema Resistències.  

 

El rector va reivindicar més que mai la necessitat que la UPEC segueixi existint i va 

denunciar que el Govern de la Generalitat hagi reduït al 100% el pressupost de l’espai 

de debat. Segons Serrano, la pluralitat no és “per barallar-se sinó per debatre” i va 

assegurar que està temptat “d’acampar” perquè així els propers anys “es pugui seguir 

debatent en condicions”. Com a solució per combatre el context hostil actual, el 

rector va proposar com  a model a seguir l’espai “entre la gestió i la utopia”. A més, 

després que les forces d’esquerres hagin perdut tots els feus, Serrano va fer una 

necessària autocrítica i va afirmar que el progressisme “viu moments de confusió i a 

vegades de suïcidi” i va assegurar que l’antídot “és tornar al carrer”. També va 

reflexionar sobre el fet que “les dretes es necessiten entre elles per governar, però, en 

canvi l’esquerra creu que el culpable de la seva derrota són els altres.” 
 

Encara més crítica es va postular la directora del diari L’Unità, Concita de Gregorio, 

amb l’administració Berlusconi i es va mostrar molt preocupada per la salut de la 

democràcia d’Itàlia i pel retrocés dels drets socials adquirits amb l’Estat del Benestar. 

Així, De Gregorio, amb una dialèctica que embadalia la sala, va denunciar la manca de 

transparència del seu país però es va mostrar convençuda que “ara sí que ha acabat el 

berlusconisme”. Durant la ponència,  de Gregorio va explicar una sèrie d’exemples de 

la manca de democràcia que pateix el seu país que van deixar esmaperdut l’auditori. 

Així, de Gregorio va assegurar que “els diputats italians mai voten de manera 

individual, sinó que ho fan com els antics gladiadors romans, hi ha un cap que abaixa o 

apuja el dit, i segons això dirigeixen el seu vot”. A més, va afegir afirmacions tan greus 

com que la majoria de govern ja no és la de les urnes, “sinó que uns vint diputats han 
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estat comprats perquè els asseguren un càrrec, o béns personals com la compra d’un 

pis”. 

La periodista també va parlar d’un dels trets distintius del cavaliere: la misogínia. 

Segons aquesta, el primer ministre italià “està denigrant la dona, està causant una 

disminució dels drets que han adquirit històricament i l’està utilitzant per al seu benefici 

personal”. De Gregori va assegurar que “les dones veuen que si passen una nit amb el 

cap del govern podran obtenir uns mil euros. Per això, hi ha pares i mares de classe 

obrera que les porten a casa de Berlusconi”. En la mateixa línia, la periodista es 

preguntava “com es pot combatre la prostitució si ell mateix diu que si hi ha 

treballadores sexuals que vagin cap a casa seva”. Conseqüentment, la directora va 

reflexionar sobre el fet que els drets que tant han costat aconseguir poden anar 

enrere, perquè, abans a Itàlia “el feminisme no havia de lluitar tant com ara per 

aconseguir la igualtat”. 

Així, les jornades es van inaugurar amb la força, la crítica i la rebel·lió necessària que 

requeria per lluitar contra aquest nou temps. Tant els ponents com el públic es van 

mostrar combatius des del primer segon, i amb una actitud proactiva que demostrava 

que les coses poden canviar. I és que la valentia no consisteix a no tenir por, sinó en el 

fet que tot i tenir-ne, no et quedis assegut a la cadira. 

 

La xarxa, nova via de resistències  

Per entendre el món, el seu funcionament i el seu constant canvi cal entendre les 

xarxes socials. El món 2.0, que sovint es fa llunyà de part de la població, és el present i 

el futur, i la nova eina de lluita per als joves. Per aquest motiu la UPEC va voler 

apropar-ho al seu públic, i de retruc, despertar consciències. 

L’assessor de comunicació, Antoni Gutiérrez Rubí i el director d’El Punt-Barcelona, 

Ferran Espada van ser els encarregats de contraposar opinions sobre les virtuts i els 

defectes d’aquesta nova manera de fer la revolució. Espada va mostrar la cara més 

negativa de les xarxes i va reflexionar sobre el fet que abans ja es lluitava i es podia 

existir sense aquestes. Per tant, Espada va representar una part de l’auditori de la 

UPEC, aquell que ha lluitat i segueix lluitant des de les vies tradicionals, i que veuen en 

internet un component irreal i innecessari.  Per al periodista, “res comença ni acaba 

amb Facebook o Twitter”, i va reflexionar sobre el fet  que “abans de la irrupció 

d’aquests, al món àrab ja hi havia revolucions”. 



 

41 

Actualment, part de l’opinió pública i molts moviments socials defensen que mitjançant 

aquesta eina la democràcia pot millorar considerablement, i es creu que pot ser un 

instrument necessari per al canvi. 

 

Per tant, el director d’ El Punt es va mostrar molt reticent aquest missatge perquè creu 

que “el món 2.0 no portarà la democràcia enlloc” i com a contra partida “hi ha el risc 

de confondre el missatge amb el mitjà”. 
 

D’altra banda, Antoni Gutiérrez-Rubí se situava a la posició diametralment oposada i va 

discrepar de les opinions d’Espada. Gutiérrez-Rubí creu profundament en les virtuts de 

la xarxa, i ho veu com una eina necessària perquè es produeixi el canvi. Així va 

denunciar que “una de les coses que ha fet malament l’esquerra és no modernitzar-se 

prou. I si no hi entren, quedaran fora d’allò que organitza la societat”. L’assessor de 

comunicació va afegir que “mai la humanitat ha tingut tanta capacitat de vigilar el 

poder, i per tant, si hi ha un moment històric de resistència és aquest”. Actualment, 

segons ell, “la gent pot fer coses sense consignes, i per tant, la distància entre pensar, 

dir i fer està a cop de click. Així, “els partits han perdut el privilegi de la política. Hi ha 

gent que pot fer política sense estructures de partit”. Segons Gutiérrez, “si es volen 

entendre i viure els canvis socials i la realitat ciutadana cal entrar a la xarxa”.  

 

Dimarts, 5 de juliol de 2011: Els fonaments de l’esquerra (*) 

Des que va iniciar la crisi econòmica causada per l’agressivitat del sistema capitalista, 

els resultats electorals d’arreu del món de l’esquerra i de la socialdemocràcia han 

caigut en picat. Així, tot i que el sistema neoliberal i la dreta no ajudaran els més 

desafavorits de la societat, han aconseguit guanyar la batalla de la comunicació i han 

convençut l’opinió pública que ells podran treure el món de la crisi ja que no cometen 

excessos. D’aquesta manera, han aconseguit fer creure que ells són els seriosos i que 

les retallades socials són l’única via per combatre la mala situació econòmica. Envers 

aquesta paradoxa, la UPEC va voler parlar de la tradició de l’esquerra i de quin ha de 

ser el camí que ha de seguir en el futur. Perquè, actualment, tot i tenir arguments, 

valors, fonaments i raons, el progressisme no sap convèncer la població. 

 

Primerament, els encarregats de fer-ho van ser el primer secretari del PSC de 

Barcelona, Carles Martí; el catedràtic emèrit de filosofia, Juan Ramón Capella i el 
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doctor en Sociologia, David Casassas. En la conferència anomenada La tradició de 

l'esquerra: llargues trajectòries ens contemplen els ponents van parlar sobre el llegat i la 

tradició de les esquerres, i sobre les bondats socials que implica aquest model. Martí va 

reivindicar que “no s’ha de creure en pensaments únics ni en la fe” i va recalcar la 

necessitat de sotmetre a crítica els pensaments i d’estar lliures de prejudicis. Segons el 

socialista, “l’esquerra sempre ha volgut, ha cregut i ha lluitat per un món millor”, però, 

coincideix amb l’opinió pública assegurant que “falten referents”. 

Capella fidel als seus orígens i en una línia molt més radical i menys institucional va 

afirmar que “hi ha política feta per dalt i per baix” i va denunciar que amb la 

Constitució “els de dalt van votar que sí a certes llibertats, però també a una política 

social hermètica”. Per tant, va fer ressò de moltes de les inquietuds que rebel·len la 

societat avui en dia, i fins i tot, va sintonitzar amb algunes de les reivindicacions dels 

indignats. Finalment, Casassas es va lamentar de la situació actual, va criticar 

l’immobilisme social envers la injustícia i va instar l’auditori a passar a l’ofensiva. Per ell, 

cal exigir que la política pública es guiï pel principi d’universalitat i incondicionalitat.. 

Aixi va sentenciar que “si es vol que el progressisme sobrevisqui, cal que es parli de la 

propietat col·lectiva dels mitjans de producció”. “Han deixat abandonat el pacte social 

demòcrata, i s’ha trencat sense que nosaltres l’haguem volgut trencar” va afegir. El 

sociòleg va acabar la seva intervenció recollint les reivindicacions i el missatge de molts 

afirmant que “cal fer un reset i recordar de què anava tot això de l’esquerra.” 

 

D’altra banda, l’exconseller de la Generalitat, Josep Bargalló, l’advocada Gemma Calvet 

i el director de l’Àrea d’Urbanisme de la UOC, Jordi Borja van protagonitzar la 

conferencia titulada L'esquerra del futur: de la desorientació i les incerteses a les conviccions. 

Tots tres van fer una gran autocrítica, però van considerar que “ja havia passat el 

moment de lamentar-se i calia passar a l’acció”. Bargalló va assegurar que el 

progressisme “està perplex perquè passen coses que no acabem d’entendre”, i a més, 

va afegir que “saben que no tenen solucions i les voldrien tenir”. En la mateixa línia, va 

afirmar que l’esquerra “no ha entès el que ha passat durant els darrers deu anys” i que 

se n’ha adonat “un cop ja havia passat”.  

 

Calvet, en canvi, va trencar tòpics i va defensar fer una convergència entre les forces 

d’esquerres per així “poder frenar el poder bancari” i va reclamar la necessitat de tenir 

en compte les propostes dels moviments socials. A més, l’advocada creu que el 
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problema rau “en la lluita entre partits, que sembla que es divideixin entre bons i 

dolents, i hi ha una incapacitat de reacció”. En la mateixa línia crítica, va assegurar que 

les esquerres “han cregut el discurs de la societat del risc, i van apostar per una 

constitució europea que creia en l’Europa del capital”. No obstant això, va mostrar-se 

optimista envers el futur ja que creu que estem vivint “en l’era de la democràcia de les 

paradoxes, i que ara és el moment del seu desemmascarament, aquest és el punt de 

partida per fer una política compromesa” va assegurar. Borja es va mostrar molt més 

radical en el seu discurs i va considerar que l’esquerra “fa molts anys que va 

desaparèixer de l’escenari polític” i va afegir que l’Estat espanyol “no és democràtic 

perquè les coses a mitges no són”. 

 

Apujar els impostos és d’esquerres 

Un altre dels temes que va voler debatre la UPEC va ser una de les grans  virtuts que 

té l’esquerra: la defensa d’una fiscalitat alta, per així garantir uns amplis serveis socials. 

No obstant això, sembla que s’ha perdut la batalla ideològica dels impostos perquè no 

s’està sabent transmetre la necessitat i la importància que aquests existeixin. El 

catedràtic de ciències polítiques de la UPF Vicenç Navarro, el portaveu de la 

Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, Òscar Mateos, el secretari 

general de Tècnics del Ministeri d’Hisenda, José Maria Mollinedo i la portaveu d’ICV, 

Laia Ortiz van demostrar com n’és de beneficiària per a la societat i per als més 

desafavorits una fiscalitat elevada. Així, a la conferència Pujar els impostos és d’esquerres 

van voler demostrar que l’augment de la fiscalitat és una alternativa progressista per 

sortir de la crisi. 

 

En una de les ponències amb més públic, Navarro va remarcar les similituds entre 

Grècia, Espanya, Irlanda (els països PIGS) ja que “tots han estat governats per 

executius conservadors o autoritaris i l’Estat és poc redistributiu i escassament social”. 

En canvi, va denunciar que aquests “tenen el major número de policies per habitant de 

la Unió Europea”. Alhora, el catedràtic va recalcar l’aliança de classes que s’està duent 

a terme actualment i l’atzucac que això comporta. “Es tracta de la convergència de la 

burgesia financera, de la gran patronal i de la renta creixent dels rics causada per la 

reducció d’impostos. A conseqüència d’aquesta cadena, el banc pot comprar el deute 

públic a l’Estat, i aquesta administració demana diners als mateixos rics als quals ha 

abaixat els impostos”. Per solucionar aquest fet, Navarro va proposar una reforma 
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fiscal que “si s’equiparés a la de Suècia, Espanya ingressaria 200.000 milions d’euros 

més”.  

 

A més, la portaveu d’ICV va sentenciar que “el neoliberalisme ha jugat molt bé el paper 

contra els impostos, per acabar eliminant l’Estat del Benestar”. “Han demonitzat l’alta 

fiscalitat i, de retruc, han canviat consciències” va afegir Ortiz. A més, es va mostrar 

convençuda del fet que pagar impostos “també forma part de la voluntat de construir 

una cosa comuna, un model solidari, de creure en els serveis públics”. En la mateixa 

línia es va pronunciar Mollinedo que va defensar la necessitat de mantenir una fiscalitat 

elevada per conservar així un model social, i a tall d’anècdota, va denunciar que a 

l’Estat espanyol “hi ha tants bitllets de 500 euros que disposa del 17% de bitllets de 

l’eurozona”. 

 

Finalment, el portaveu de la plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària va 

denotar la diferència entre “opinió pública i publicada”, ja que, segons ell, 

“mediàticament es creu que la població està en contra dels impostos, però, a la realitat 

no és així”. Alhora, Mateos creu que “cal articular propostes per aconseguir 

progressivitat fiscal i així guanyar també el debat entre equitat i eficiència”. Per acabar, 

va remarcat que aquesta qüestió és l’eix central per poder aconseguir un canvi de 

model real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Resums elaborats per Núria Martínez Ribot – comunicació Upec 
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Dimecres, 6 de juliol de 2011: Les fronteres socials (*) 

Sota el pretext que calen mesures antipopulars per combatre la crisi econòmica, la 

dreta està duent a terme la destrucció de gran part dels drets adquirits amb l’Estat del 

benestar. Així, han guanyat la batalla comunicativa fent creure que les retallades són 

obligatòries per sortir-ne, i que no hi ha altres vies per fer-ho. És per aquest motiu que 

la UPEC va voler demostrar el tercer dia dedicat a les fronteres socials que hi ha 

alternatives que no perjudiquen la població i la seva equitat social.  

 

Així, a la conferència titulada Els serveis públics en perill l’exconsellera de Salut, Marina 

Geli, es va mostrar molt crítica amb el govern actual i va sentenciar que “quan algú diu 

que es poden retallar mil milions d’euros sense que passi res és que viu a un altre 

món”. A més, Geli va reconèixer que les esquerres “han perdut la batalla ideològica” i 

va assenyalar una de les grans conclusions que s’han extret de les VII jornades, que la 

política “ha perdut pes enfront l’economia i la comunicació”. En la mateixa línia es va 

mostrar la periodista Milagros Pérez Oliva que es va lamentar del fet que el 

progressisme no ha sabut defensar amb “la contundència que calia la necessitat 

d’aquests serveis”. La periodista va demostrar que “aquells que diuen que retallar és la 

solució s’equivoquen, perquè el que es genera és un empobriment de l’economia. Un 

exemple d’això, segons l’experta, “és que els països que estan suportant la crisi és 

perquè tenen una àmplia ocupació pública”. Alhora, la presidenta de Dempeus per la 

Salut Pública, Àngels Martínez, es va mostrar en sintonia amb certes reivindicacions del 

moviment indignat ja que va afirmar que “a l’Estat espanyol, li diuen democràcia i no ho 

és”. Va condemnar, també, les elits de l’Estat espanyol i va destacar que “no es vol que 

es critiqui el president del Banc Santander, Emilio Botín, perquè és l’únic que dóna 

beques, però, no se l’ha d’alabar perquè si ho fa és perquè li surt molt econòmic”. 

 

Una altra de les conseqüències de la crisi que redefineixen les fronteres socials és 

l’augment de l’atur i de la precarietat laboral i d’això va tractar la conferència Atur 

juvenil: fracàs individual o fracàs social en la qual van participar el sociòleg Pau Serracant, 

la professora d’antropologia Sílvia Carrasco, el portaveu nacional d’Avalot, Dani 

Garcia, i la coordinadora nacional d’Acció Jove, Tània Pérez. En un discurs a l’uníson, 

els ponents es van mostrar molt preocupats per la situació que s’està vivint i van fer 

propostes reals per combatre-la. Serracant va denunciar que “la joventut surt després 

de la crisi que la població adulta” i va ressaltar que “arran del crack econòmic, quant la 
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taxa de desocupació és menor la de la dona que la de l’home”. En la mateixa línia es va 

mostrar Garcia que va sentenciar que “s’ha instal·lat una por social a perdre-ho tot” i 

com a solució va proposar “fomentar places a l’escola oficial d’idiomes, més formació i 

potenciar el cooperativisme i l’emprenedoria” entre altres. Pérez també es va mostrar 

preocupada per l’augment considerable de les taxes universitàries, perquè segons ella, 

“es trencarà la consigna històrica del fill de l’obrer a la universitat” i per això va instar 

l’auditori a passar de la mobilització al cabreig”. A més, Sílvia Carrasco va assegurar 

que “el mercat laboral recluta persones de baixa qualificació” i va ironitzar afirmant 

que “Sarkozy va fer una acció molt positiva: donar a conèixer l’ètnia gitana, la que més 

discriminació pateix”. 

 

D’altra banda, també es va parlar d’un dels punts que el capitalisme malmet sense 

aturador: els recursos primaris. A la conferència titulada La democratització dels recursos 

primaris: la crisi alimentària, energètica i de l'aigua van participar el doctor en ciències 

físiques, Pedro Arrojo; el doctor en enginyeria elèctrica, Marcel Coderch i el president 

de la Fundació Terra, Jordi Miralles. Arrojo amb una retòrica propera i impecable va 

captivar la sala assegurant que “no és un problema d’escassetat, sinó de repartiment”, 

va instar a “fer un canvi de mentalitat i a deixar de pensar en la gestió de l’aigua i a 

pensar en la vida del riu”. “Els anglosaxons van entendre abans que els llatins el conte 

de la gallina dels ous d’or, ja que s’han adonat que han de cuidar els animals per obtenir 

el màxim de beneficis possibles”. Tot i així, va denunciar que “ser més rics és legítim, 

però, no és un dret, per tant, fer diners no justifica contaminar un riu que no és teu”.  

 

En canvi, Coderch va recomanar “la reducció del consum per estabilitzar la població” i 

va assegurar que “si es comença a fer l’any 2011 el primer món tindrà el 80% del 

consum, però, al cap d’uns anys ja serà el 20%”. “Aquest fet és molt important perquè 

ells tindran més quan nosaltres tinguem menys” va afegir. El biòleg Jordi Miralles, 

també va criticar el que va comportar la revolució verda, ja que, entre altres “ha 

eliminat 86 milions d’hectàrees i ha sobre explotat els recursos”. Alhora, va denunciar 

que “hi hagi malalties per estar sobrealimentat” i va reivindicar “la necessitat de menjar 

amb consciència, amb alternatives com el vegetarianisme, la democràcia alimentària o 

les llavors lliures”. 

 

(*) Resums elaborats per Núria Martínez Ribot – comunicació Upec 
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Dijous, 7 de juliol de 2011: Els diners (*) 

Sovint se li retreu a l’esquerra una por a parlar del capital i del diner, que crea, de 

retruc, que el concepte economia sigui patrimoni de la dreta. D’aquesta manera, en 

moments com l’actual de crisi, la població creu que en qui ha de confiar és en aquesta, 

perquè és qui en sap. Per combatre aquest error comunicatiu i de base que transmet el 

progressisme, la UPEC va dedicar el quart dia als diners i així articular vies que fugin de 

les propostes neoliberals i per bastir una alternativa real. 

 

La primera conferència sota el títol el Nou mapa bancari: qui podrà obrir l’aixeta del 

crèdit? va ser protagonitzada per la directora territorial de Triodos Bank a Catalunya i 

Balears, Isabel Sánchez, el professor del Departament de Teoria Econòmica de la UB 

Agustí Colom i el gerent de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs de la 

Diputació de Barcelona, Miquel Salazar. Es va tractar d’una de les conferències que va 

aportar continguts més innovadors, i que va donar a conèixer alternatives al sistema 

financer tradicional que no estan dins les urpes del capitalisme. Així, Colom va 

assegurar que la crisi “no és només financera, sinó de model, per tant, la sortida no pot 

ser repetir el que s’ha fet fins ara” i va denunciar que “els governs han donat enormes 

quantitats d’ajudes als bancs, i els ciutadans estan pagant aquests ajuts”. A més, va 

alertar que l’Estat espanyol es troba en un bucle perquè “si no es recupera l’economia 

no es recuperarà el crèdit, i s’ha de recuperar el crèdit per recuperar l’economia”.  

 

Alhora, la dirigent de la banca ètica, que va fer una de les intervencions més 

reveladores de la conferència, va reivindicar la necessitat que les entitats financeres 

tinguin una “rendibilitat econòmica, social i mediambiental” i va assegurar que la 

població pot tenir molt poder d’influència perquè “les tendències dels consumidors fan 

que les empreses canviïn”. “Per a Grècia potser hi ha un pla B però per al planeta no” 

va afegir. En la mateixa línia, Salazar va denunciar la “passivitat de la societat” i va 

sentenciar que a “l’esquerra no l’hauria de repugnar tenir cultura financera ni tampoc 

parlar de capital”. El gerent també va expressar que “cal començar a pensar que calen 

cooperatives de crèdit” i així es podrà garantir que “els diners no estiguin en mans de 

mercats especulatius”. 

 

Un altre dels temes que mouen l’actualitat són els desnonaments i la gran mobilització 

social que hi ha per aturar-los. Aquest ha estat un dels leitmotivs del moviment indignat 
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i una de les bases de la crítica al sistema capitalista català i espanyol. Així, a la 

conferència Famílies hipotecades i desnonades: qui paga la festa? hi van intervenir la 

impulsora de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Ada Colau, l’advocada Dolors 

Clavell i l’advocat Martí Batllori. Colau, que té una llarga trajectòria de lluita dins els 

moviments socials, va denunciar taxativament les subhastes d’execucions hipotecàries 

ja que “encara que l’afectat vulgui, econòmicament no se’n podrà sortir mai perquè 

entrarà a la llista de morosos i tindrà moltes dificultats per trobar feina o per llogar un 

pis”. L’activista també va denunciar l’alt grau d’injustícia social que impliquen els 

desnonaments i va parlar de la paradoxa “que ciutadans es quedin sense vivenda i que 

els bancs acumulin milers de pisos buits”. En la mateixa línia es va mostrar Clavell que 

va lamentar que “sempre es pagarà el màxim per habitatge tot i que baixi l’interès” i es 

va mostrar molt crítica amb “la passivitat dels mitjans de comunicació en plena 

bombolla i la poca capacitat del poder polític de plantar cara”. Alhora, Batllori es va 

exclamar del fet que a “qualsevol país civilitzat, quan algú té deutes explica al jutjat que 

no pot pagar, i quan salda el que deu, se li extingeix el deute”, i per això va afegir que 

“el paradís de les entitats financeres és Espanya”. L’advocat es va mostrar molt decebut 

amb el sistema i va fer una crida a la “desobediència civil”, ja que, segons ell “és una 

obligació que la ciutadania no acati aquesta llei” i va recordar que “el dret a la 

resistència és un deure en un moment com l’actual”. 

 

D’altra banda, a la conferència Què n’hem, de fer, de les caixes? protagonitzada pel 

professor emèrit de la UAB Antoni Serra Ramoneda, pel doctor en ciències 

empresarials per la UB Anton Gasol i pel membre del Consell d’Administració de 

Catalunya Caixa Jordi Garcia es va recordar la necessitat de l’existència de les caixes i 

el patrimoni que és per al nostre país. Serra Ramoneda va fer un repàs històric i va 

recordar que anteriorment “formaven part del patriotisme català i ajudaven les 

localitats i el territori” i va assegurar que “ara, s’han convertit en una eina merament 

comercial”. El professor també va sentenciar que “les caixes estan desaparegudes” i va 

desmentir el fet “que n’hi hagi massa perquè a Alemanya se’n troben 431”. 

 

Garcia, en la mateixa línia, va denotar que “avui en dia es té la sensació que una caixa 

és un banc, però quan sigui així de veritat es convertirà en un una mera gestora”. A 

més, va assegurar que per l’índex de solvència que es demana “només tres caixes 

podran exercir” i va criticar que les altres “no poden lluitar amb una mà lligada a 
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l’esquena perquè així és com es fa mal al país i a l’economia”. Gasol, en canvi, va 

denunciar que “ja es palpava des de fa temps que interessava que les caixes 

desapareguessin, “i la mostra és que abans n’hi havia 45 i ara n’hi ha 15”.  

 

Finalment, el toc més revolucionari del dia el van aportar el president de Justícia i Pau, 

Arcadi Oliveres, i el President de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner que es 

van reunir a la UPEC per presentar el llibre de Giner i per reflexionar sobre el futur 

del capitalisme. 

 

Oliveres, amb la serenor i el pacifisme que el caracteritza, es va mostrar ferm en la 

crítica a la injustícia del sistema econòmic neoliberal i va denunciar que hi ha “un poder 

incontrolat de les finances internacionals” un exemple dels quals n’és el president dels 

EUA, Barack Obama, que “és un perfecte titella dels especuladors financers”. A més, 

va afegir que hi ha una “concentració de poder en els mitjans de comunicació” però es 

va mostrar optimista amb la “creixent autonomia de les xarxes socials que permet 

anar per un altre camí”.  

 

D’altra banda, Giner es va mostrar molt més dur amb la seva retòrica i va afirmar que 

“el capitalisme és un sistema amoral amb unes víctimes conegudes per tothom, que li 

és igual si trafica amb prostitució internacional perquè no té principis”. Alhora, també 

va mostrar-se molt crític amb l’esquerra (fet que no va agradar a l’auditori) assegurant 

que no “inventen teories sobre un altre futur” i va afegir que “actualment aquesta és 

impotent, no sap com actuar”. Finalment, el president de l’IEC, apel·lant al títol del seu 

llibre, va apuntar que “el futur del capitalisme és el capitalisme del futur per culpa de la 

incapacitat de l’esquerra de fer oposició”. Segons ell, “el futur és una burocratització, 

una sindicalització constant, on tothom vol ser funcionari” i per això es va reivindicar 

dient que “no queda altre remei que combatre el que és dolent, el capitalisme”. 

 

 

 

 

 

 
(*) Resums elaborats per Núria Martínez Ribot – comunicació Upec 
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Divendres, 8 de juliol de 2011: El futur (*) 

El cinquè i darrer dia de les jornades es va dedicar a parlar del futur, amb un dels 

temes que ha esclatat al darrer any, i que ha fet canviar la concepció de la societat del 

món àrab: les revolucions al nord d’Àfrica. A més, es va fer l’entrega dels premis UPEC 

2011 amb la presència del President de la Comissió d’Economia i Hisenda al Congrés, 

Antonio Gutiérrez Vegara.  

 

La primera conferència, tot i ser l’última de les jornades, va despertar molta 

controvèrsia entre els oients i el debat va continuar un cop ja havia finalitzat la xerrada. 

La taula estava en mans del professor de Relacions Internacionals de la UAB, Ferran 

Izquierdo, de l’investigador principal de l’Àrea Mediterrània i Orient Mitjà del CIDOB, 

Eduard Soler, i la professora de Relacions Internacionals de la UAB, Laura Feliu. Així, 

Izquierdo va voler apropar el moviment del nord d’Àfrica a l’auditori i així fer notar 

que la seva societat no diferencia tant de l’occidental. D’aquesta manera va denunciar 

la gran quantitat de poder que concentren els dictadors i va assegurar que “com més 

rendista sigui l’Estat més difícil serà qualsevol mena de revolta no violenta”. “Per això 

els dictadors no abandonen quan van maldades, qui controla el petroli mai cedeix” va 

assentar. Segons Izquierdo, un clar exemple d’això és el cas del rei del Marroc, perquè 

“ho controla tot, el poder, l’Estat, la ideologia, la borsa, la religió”. En la mateixa línia es 

va mostrar la professora de relacions internacionals que va criticar durament “la manca 

de democràcia d’aquest país” i va ressaltar el fet que “quan va haver el referèndum de 

la Constitució, les urnes estaven pràcticament buides, “si va votar un deu per cent ja és 

molt”. No obstant això, va afirmar que “el procés de liberalització d’arreu de la política 

ha permès l’augment de les associacions, de mobilitzacions o de manifestacions al 

carrer". D’altra banda, Eduard Soler va fer una retrospectiva de la situació i va apuntar 

que “els règims han anat perdent mica en mica la legitimitat que els havia donat 

aconseguir la independència per culpa de donar uns recursos ínfims a la població per 

poder viure. Així, segons l’investigador “després d’aquesta primavera àrab que ha 

substituït un gèlid hivern, vindrà un estiu molt calent”. 

 

Tot seguit, el President de la Comissió d’Economia i Hisenda al Congrés, Antonio 

Gutiérrez Vegara va fer una anàlisi de la política actual i de la situació econòmica de 

l’Estat espanyol. Gutiérrez es va sentir molt còmode amb l’auditori i va fer un discurs 

com acèrrim militant del PSOE, i no com a un càrrec institucional. Així, es va mostrar 
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molt crític amb l’esquerra i va assegurar que ara es paga amb les retallades “el 

populisme de baixar els impostos i implantar-los iguals per a totes les rendes, de 

tractar igual els que són desiguals, el regal del xec bebè o dels 400 euros”. Fins i tot, va 

afegir que “l'última reforma laboral va ser un greu error”. El diputat, però, encara va 

anar més enllà i va assegurar que envers la situació de crisi “el progressisme no s’està 

caracteritzant per rellançar idees” i va sentenciar que “és urgent un equilibri entre 

economia i democràcia”. “El govern espanyol es veu complagut quan se’l convida a 

reunions del G8 o del G20 i s’equivoca, aquests són òrgans antidemocràtics sense 

estatuts. A més, el socialista va sentenciar que a l’Estat espanyol “hi ha una de les 

pitjors dretes del panorama europeu que ha recorregut als pitjors recursos creant 

divisió i enfrontament” i va afegir que “tenint aquesta dreta vol dir que l’esquerra ho 

està fent fatal, perquè sinó no s’entén com estan podent aconseguir tant poder”. 

 

Finalment, com cada any, la Universitat va atorgar els premis a persones i entitats 

lluitadores, que resisteixen diàriament per preservar els drets socials i la democràcia. 

Davant un auditori agraït i emocionat, els guardonats van ser l' historiador Josep 

Fontana, pels seus estudis sobre el segle XIX i XX, la comissió organitzadora de 

l'homenatge a la Generació TOP, per la seva lluita contra el franquisme, i la Plataforma 

d'Afectats per les Hipoteques, per la seva lluita constant i efectiva contra els 

desnonaments. Així, tots temes molt actuals que han deixat una empremta de 

revolució dins aquest any. Per cloure les jornades, el rector Jordi Serrano va instar la 

sala a fer difusió de la UPEC, perquè tot i la retirada del 100% de subvencions es pugui 

seguir debatent durant anys. Alhora, els secretaris generals de CCOO i UGT a 

Catalunya, Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez, van aplaudir la tasca de reflexió i 

pensament que implica la UPEC i juntament amb la junta van instar l’auditori a seguir 

resistint. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*) Resums elaborats per Núria Martínez Ribot – comunicació Upec 
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5.4. ELS PREMIS  
 
 
Entrega de premis UPEC 2011 

 

Sr. Josep Fontana, en reconeixement a la trajectòria com a 

acadèmic i intel·lectual d’esquerres,  historiador i formador de molts 

ciutadans i ciutadanes del país des de l’àmbit universitari, així com  

per la generació de debat i transmissió de noves idees. 

 

 

 

Comissió Organitzadora de l’homenatge a 

la Generació TOP en reconeixement a la 

reivindicació i la lluita per la democràcia i la 

memòria històrica vers la generació repressaliada 

pel règim franquista, la generació TOP. 

 

 

 

Plataforma d’Afectats per les hipoteques en 

reconeixement a la iniciativa i les accions que des 

d’aquesta plataforma s’estan duent a terme en el 

marc de suport a la ciutadania i la defensa dels 

drets democràtics per una vivenda justa. 

 

 

 

Entrega dels guardons a càrrec de  Jordi Bonet i Martí, President de la FAVB i 

Xavier Domènech Sampere, Historiador. Membre de la Junta de la UPEC  
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6. PREMSA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
 

6.1. Roda de premsa per a la presentació del Programa de les VII 
Jornades de la UPEC 29 de juny de 2011 

 
Amb assistència de periodistes de diferents diaris, la roda de premsa que va tenir lloc 

al restaurant L’Auca de Barcelona va ser el moment de presentació del programa  de 

les VII Jornades i el manifest UPEC 2011. L’acte va ser conduït per Jordi Serrano, 

rector; David Minoves i Oriol Illa, membres de la Junta de la UPEC.  

 

 
 

Periodistes assistents:  

- Público: Rosa Fernández (periodista)  

- Avui/El Punt: Eva Garcia  (periodista) 

- Ara: David Miró (Subdirector de Política ) i Oriol March (periodista) 

- Com Ràdio: Siscu Baiges (Periodista i Subdirector del programa Tots x Tots) 

- TV3: Montse Bassa (periodista) 

- Catalunya Ràdio: Marta Corbalan (periodista) 

- SICOM: Josep Cabayol (Periodista. President de SICOM, Solidaritat i Comunicació) 

 

El resultat va ser l’aparició de la nota de premsa sobre la presentació en diferents 

diaris i el ressò mitjançant un teletip d’Europa Press, teletip reproduït a diverses webs. 

Els impactes en els mitjans assistents van ser: diari Ara elaboració d’una notícia per a la 

web, diari El Punt elaboració d’una notícia que ocupava una pàgina sencera sobre la 

prèvia i Público notícia de presentació. 
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Altres accions amb mitjans de comunicació:  

 
Posteriorment alguns dels periodistes van participar amb els seus mitjans de 

comunicació durant el desenvolupament de les jornades. Tot això, aquest any, atenent 

les mesures de retallada de pressupost, els acords signats amb els diaris han anat en la 

línia de publicar algun anunci sense cost a canvi de gestionar els encartaments de 

materials de la UPEC els dies previs a la inauguració de les jornades en el seu mitjà. Per 

qüestions de pressupost ens hem centrat en els mitjans que tenen edició en format 

paper, i hem descartat els mitjans de comunicació com les ràdios i les televisions. Per 

poder arribar als acords per a la promoció de les jornades, prèviament es van fer les 

següents gestions: contactar amb els mitjans de comunicació col·laboradors en 

passades edicions i amb altres de nous: SMS.cat, El Viejo Topo, El Triangle, Público, El 

Punt, l’Avui, L’independent, El Periódico, Diari de Girona, El9nou, Diari Ara, Diagonal, 

BTV, Com Ràdio, Ràdio Flaixbac, Catalunya Ràdio, Xarxa de TV locals. 

 

Accions per a la promoció de les jornades:  

Mitjà  Tirada  Inserció 
L'independent    Anunci a ½ plana  17/06/2011
  1 Banner al web  
El Triangle   1 plana: Cartell  10/06/2011
   1 plana: Cartell 17/06/2011
   1 plana: programa 24/06/2011
   1 plana: programa  01/07/2011
  1 Banner al web 17/06/2011
El periódico    Anunci a ½ plana 05/06/2011
El viejo topo   Anunci contraportada Juny 2011
El Punt  23.500 Encartar programa 20/06/2011
Publico  20.000 Encartar programa   01/07/2011
  1 plana  20/06/2011
Ara 30.000 Encartar programa  17/06/2011
El9nou  22.000 Encartar programa   17/06/2011
UPEC   1.500  Encartar programa   17/06/2011
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Altres accions amb mitjans de difusió:  

Actualització setmanal en els mitjans web i  xarxes socials tals com: Facebook, Twitter 

i web UPEC. Els dies de les jornades l’actualització va ser diària i es va activar el 

sistema d’informació via butlletí a tots els contactes que conformen les bases de dades 

de la UPEC.  

 
 

6.2.  Dossier de premsa  
 

6.2.1. Notes de premsa emeses per la UPEC 
 
Dilluns 4 de juliol de 2011:  
 

 S’inauguren les VII jornades de la UPEC reivindicant la necessitat de resistència 
de l’esquerra. 

 Com s’ha de comportar l’esquerra envers les xarxes socials?  
 
Dimarts 5 de juliol de 2011: 

 
 La UPEC posa nom a les vies que ha de seguir l'esquerra per sortir de la crisi  
 L’esquerra lluita per guanyar la batalla ideològica dels impostos  

 
Dimecres 6 de juliol de 2011:  
 

 Hi ha alternatives a les retallades. Marina Geli: “Quan algú diu que es poden 
retallar mil milions d’euros sense que passi res és que viu a un altre món” 

 La UPEC defineix fronteres socials justes des de tots els àmbits  
 
Dijous 7 de juliol de 2011:  
 

 Les esquerres no tenen por a parlar dels diners ni del capital 
 Arcadi Oliveres i Salvador Giner discuteixen del futur del capitalisme  

 
Divendres 8 de juliol de 2011:  
 

 Els experts apropen les reivindicacions del món àrab a la UPEC  
 La UPEC clou les VII jornades reivindicant la seva necessària funció amb la 

presència d’Antonio Gutiérrez Vegara 
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Dilluns, 4 de juliol de 2011 
 

S’inauguren les VII jornades de la UPEC reivindicant la necessitat de 
resistència de l’esquerra  
 
S’han inaugurat les VII jornades de la UPEC, enguany sota el lema Resistències, a càrrec de 
l’exdirectora del diari L’Unità Concita de Gregorio i del rector de la universitat, Jordi Serrano. 
En mig d’un auditori ple i fidel, ambdós s’han mostrat crítics amb la política actual, però han 
reivindicat la necessitat de resistència de l’esquerra dins un context i una situació hostil. 
Així, de Gregorio ha denunciat la manca de transparència i de democràcia d’Itàlia,  però, s’ha 
mostrat convençuda que “ara sí que ha acabat el berlusconisme”. La directora ha sentenciat 
que “els diputats italians mai voten de manera individual, sinó que ho fan com els antics 
gladiadors romans, hi ha un cap que abaixa o apuja el dit, i segons això dirigeixen el seu vot”. A 
més, ha afegit que la majoria de govern ja no és la de les urnes, “sinó que uns 20 diputats han 
estat comprats perquè els asseguren un càrrec, o béns personals com la compra d’un pis”. 
 
De Gregorio també ha posat èmfasi en com el primer ministre italià està denigrant la dona i en 
com l’està utilitzant per al seu benefici personal. Segons la periodista, “les dones veuen que si 
passen una nit amb el cap del govern podran obtenir uns mil euros. Per això, hi ha pares i 
mares de classe obrera que les porten a casa de Berlusconi”. En la mateixa línia, la periodista 
es pregunta “com es pot combatre la prostitució si ell mateix diu que si hi ha treballadores 
sexuals que vagin cap a casa seva”. Conseqüentment, creu que els drets que tant han costat 
aconseguir poden anar enrere, perquè, abans a Itàlia “el feminisme no havia de lluitar tant com 
ara per aconseguir la igualtat”. 
 
D’altra banda, el rector de la UPEC, Jordi Serrano, ha sentenciat que “l’esquerra viu moments 
de confusió i a vegades de suïcidi” i creu que la solució “és tornar al carrer”. El rector ha 
assegurat que “el progressisme s’ha de moure entre la gestió i la utopia” i ha recordat que la 
pluralitat no és “per barallar-se sinó per debatre”. Per això ha denunciat que el Govern de la 
Generalitat hagi reduït al 100% el pressupost de la universitat i ha etzibat que està temptat 
“d’acampar” perquè així els propers anys “es pugui seguir debatent en condicions”. 
 
Serrano ha afirmat que “la política ha estat segrestada pels mercats” i que “la ciutadania no ha 
abandonat la política, sinó que la política ha abandonat la ciutadania”. Així, ha recordat que el 
president del Banc Santander, Emilio Botín, ha incomplert “8.300 vegades el mínim establert 
legalment per anar a la presó, però no l’ha trepitjat. En canvi, el negre del top manta sí”. És per 
això que el rector creu que per combatre el context hostil cal seguir somiant utopies, i lluitar 
per realitzar-les 
 

 
 

Taula inaugural: La primavera de les consciències 
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Com s’ha de comportar l’esquerra envers les xarxes socials?  
 

En un context on el món 2.0 està sent motor de canvis socials La xarxa, nova via de resistència 
ha estat el tema que han debatut l’assessor de comunicació Antoni Gutiérrez Rubí i el director 
d’El Punt-Barcelona, Ferran Espada, a la primera jornada de la UPEC. 
 
Espada ha mostrat la cara negativa de les xarxes socials ja que, segons ell, “res comença ni 
acaba amb Facebook o Twitter”, i ha afegit que “abans de la irrupció d’aquests, al món arab ja 
hi havia revolucions”. Per tant, el director d’ El Punt no creu que “el món 2.0 porti la 
democràcia enlloc” i com a contra partida “hi ha el risc de confondre el missatge amb el mitjà”. 
 
El periodista, a més, ha volgut alertar dels perills d’aquestes eines ja que creu que “sota una 
retòrica demòcrata i sota l’horitzontalitat poden amagar-s’hi idees retrogrades i feixistes”. 
Finalment, ha volgut referir-se al moviment del 15-M i ha sentenciat que “la indignació és un 
estat d’ànim que pot tenir tothom, tant les dretes com les esquerres. El compromís, en canvi, 
és una actitud”. 
 
D’altra banda, l’Antoni Gutiérrez-Rubí ha discrepat completament de les opinions d’Espada i ha 
denunciat que “una de les coses que ha fet malament l’esquerra és no modernitzar-se prou. I si 
no hi entren, quedaran fora d’allò que organitza la societat”. 
 
L’assessor de comunicació ha afirmat que “mai la humanitat ha tingut tanta capacitat de vigilar 
el poder, i per tant, si hi ha un moment històric de resistència és aquest”. Actualment, segons 
ell, “la gent pot fer coses sense consignes, i per tant, la distància entre pensar dir i fer està a 
cop de click. Així, “els partits han perdut el privilegi de la política. Hi ha gent que pot fer 
política sense estructures de partit”. Segons Gutiérrez, “si es volen entendre i viure els canvis 
socials i la realitat ciutadana cal entrar a la xarxa”. 
 

 
 

Taula: La xarxa, nova via de resistència  
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Dimarts, 5 de juliol de 2011 
 
La UPEC posa nom a les vies que ha de seguir l'esquerra per sortir de la 
crisi  
 
Arran de la crisi econòmica i de la consolidació d’un clima de desafecció política, les esquerres 
han vist perjudicats els seus resultats electorals i han perdut la confiança de molts dels seus 
votants tradicionals. És per això, que la segona jornada de la UPEC d’enguany s’ha centrat en 
els fonaments de l’esquerra, en la seva tradició però també en el seu futur. 
 
Així, han parlat d’una forma molt pràctica del camí que cal seguir a partir d’ara l’exconseller de 
la Generalitat, Josep Bargalló, l’advocada Gemma Calvet i el director de l’Àrea d’Urbanisme de 
la UOC, Jordi Borja. Bargalló ha considerat que el progressisme “està perplex” perquè passen 
coses que no acaben d’entendre, i a més, ha afegit que saben que no tenen solucions i les 
voldrien tenir. En la mateixa línia, ha afirmat que l’esquerra “no ha entès el què ha passat 
durant els darrers deu anys” i que se n’ha adonat “un cop ja havia passat”. Fins i tot, 
l’exconseller s’ha mostrat crític amb el govern tripartit i ha assegurat que “tot i que el govern 
Maragall i el govern Montilla no eren ben bé el mateix” es van fer polítiques socials en les quals 
creien, però que “ja eren velles”. 
 
Calvet, en canvi, ha defensat la convergència entre les forces d’esquerres per així “poder 
frenar el poder bancari”. A més, ha defensat el moviment 15-M dient que aquest defensa “la 
construcció i no la destrucció” i ha reclamat la necessitat de tenir en compte les propostes 
dels moviments socials. Alhora, Borja s’ha mostrat molt més radical en el seu discurs i ha 
considerat que l’esquerra “fa molts anys que va desaparèixer de l’escenari polític” i ha afegit 
que l’Estat espanyol “no és democràtic perquè les coses a mitges no són”. 
 
D’altra banda, el primer secretari del PSC de Barcelona, Carles Martí, el catedràtic emèrit de 
filosofia Juan Ramón Capella i el doctor en Sociologia David Casassas han parlat sobre el llegat 
i la tradició de les esquerres. Martí ha reivindicat que “no s’ha de creure en pensaments únics 
ni en la fe” i ha recalcat la necessitat de sotmetre a crítica els pensaments i d’estar lliures de 
prejudicis. Alhora, Capella ha afirmat que “hi ha política feta per dalt i per baix” i ha denunciat 
que amb la Constitució “els de dalt van votar que sí a certes llibertats però també a una 
política social hermètica”. Finalment, Casassas ha sentenciat que “si es vol que el progressisme 
sobrevisqui cal que es parli de la propietat col•lectiva dels mitjans de producció”. “Han deixat 
abandonat el pacte social demòcrata, i s’ha trencat sense que nosaltres l’haguem volgut 
trencar” ha afegit. El sociòleg ha acabat la seva intervenció reivindicant que “cal fer un reset i 
recordar de què anava tot això de l’esquerra.” 
 

 

 
 

Taula: La tradició de l'esquerra, llargues trajectòries ens contemplen  
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L’esquerra lluita per guanyar la batalla ideològica dels impostos  
 
L’esquerra s’ha mostrat combativa per guanyar la batalla ideològica dels impostos a la 
conferència de la UPEC titulada: Pujar els impostos és d’esquerres. El catedràtic de ciències 
polítiques de la UPF Vicenç Navarro, el portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, 
Ambiental i Solidària Òscar Mateos, el secretari general de Tècnics del Ministeri d’Hisenda, 
José Maria Mollinedo i la portaveu d’ICV, Laia Ortiz, han volgut demostrar que l’augment de la 
fiscalitat és una alternativa progressista per sortir de la crisi. 
 
Navarro ha remarcat les similituds entre Grècia, Espanya, Irlanda (els països pig) ja que “tots 
han estat governats per executius conservadors o autoritaris i l’Estat és poc redistributiu i 
escassament social”. En canvi, ha denunciat que aquests “tenen el major número de policies 
per habitant de la Unió Europea”. D’altra banda, el catedràtic ha recalcat l’aliança de classes 
que s’està duent a terme actualment i l’atzucac que això comporta. “Es tracta de la 
convergència de la burgesia financera, de la gran patronal i de la renta creixent dels rics 
causada per la reducció d’impostos. A conseqüència d’aquesta cadena, el banc pot comprar el 
deute públic a l’Estat, i aquesta administració demana diners als mateixos rics als què ha abaixat 
els impostos”. Per solucionar aquest fet, Navarro ha proposat una reforma fiscal que “si 
s’equiparés a la de Suècia, Espanya ingressaria 200.000 milions d’euros més”. 
 
Alhora, la portaveu d’ICV ha sentenciat que “el neoliberalisme ha jugat molt bé el paper contra 
els impostos, per acabar eliminant l’Estat del Benestar”. “Han dimonitzat l’alta fiscalitat i, de 
retruc, han canviat consciències” ha afegit Ortiz. A més, s’ha mostrat convençuda del fet que 
pagar impostos “també forma part de la voluntat de construir una cosa comuna, un model 
solidari, de creure en els serveis públics”. En la mateixa línia s’ha mostrat Mollinedo que ha 
defensat la necessitat de mantenir una fiscalitat elevada per conservar així un model social, i a 
tall d’anècdota, ha volgut denunciar que a l’Estat Espanyol “hi ha tants bitllets de 500 euros que 
disposa del 17% de bitllets de l’eurozona”. 
 
Finalment, el portaveu de la plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària ha volgut 
denotar la diferència entre “opinió pública i publicada”, ja que, segons ell, “mediàticament es 
creu que la població està en contra dels impostos, però, a la realitat no és així”. Alhora, 
Mateos creu que “cal articular propostes per aconseguir progressivitat fiscal i així guanyar 
també el debat entre equitat i eficiència”. Per acabar, ha remarcat que aquesta qüestió és l’eix 
central per poder aconseguir un canvi de model real. 
 

 
 

Taula: Pujar els impostos és d'esquerres: per què l'esquerra ha perdut la batalla ideològica dels 
impostos? 
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Dimecres, 6 de juliol de 2011 
 
Hi ha alternatives a les retallades  
Marina Geli: “Quan algú diu que es poden retallar mil milions d’euros sense que 
passi res és que viu a un altre món” 
 
Envers les polítiques d’austeritat i de retallades que s’estan duent a terme tant a nivell nacional 
com internacional, la UPEC ha demostrat que hi ha vies alternatives per combatre la crisi que 
no perjudiquen l’Estat del Benestar. Així, a la conferència titulada “Els serveis públics en perill” 
l’exconsellera de Salut, Marina Geli, la periodista Milagros Pérez i la presidenta de Dempeus 
per la Salut Pública, Àngels Martínez, han reivindicat la necessitat d’uns serveis socials 
universals per aconseguir una societat més justa i igualitària. 
 
L’exconsellera ha sentenciat que “quan algú diu que es poden retallar mil milions d’euros sense 
que passi res és que viu a un altre món” i ha afegit que a Catalunya “el sistema sanitari privat és 
pitjor que el públic”. A més, Geli ha reconegut que les esquerres “han perdut la batalla 
ideològica” i ha lamentat que la política “ha perdut pes enfront l’economia i la comunicació”. La 
metgessa ha assegurat que “la gent creu que la seguretat i les finances són cosa de dretes” i ha 
volgut matisar que “l’equitat està molt més garantida a la sanitat que a l’educació”. 
 
En la mateixa línia s’ha expressat Milagros Pérez que ha fet autocrítica i ha apuntat que no han 
sabut defensar amb “la contundència que calia la necessitat d’aquests serveis”. La periodista ha 
interpel·lat a “aquells que diuen que retallar és la solució” i ha assegurat que s’equivoquen, 
perquè així “l’economia s’empobreix”. Un exemple d’això, segons l’experta, “és que els països 
que estan suportant la crisi és perquè tenen una àmplia ocupació pública”. D’altra banda, 
Àngels Martínez s’ha mostrat en sintonia amb certes reivindicacions del moviment indignat ja 
que ha afirmat que “l’Estat Espanyol, li diuen democràcia i no ho és”. Ha denunciat, també, que 
“no es vol que es critiqui el president del Banc Santander, Emilio Botín, perquè és l’únic que 
dóna beques” i ha reivindicat que no se l’ha d’alabar perquè “si ho fa és perquè li surt molt 
econòmic”. 
 

 
 

Taula1:  Els serveis públics en perill: Salut pública i mútues? Escola pública – escola privada? Pensions 
públiques – pensions privades? 
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La UPEC defineix fronteres socials justes des de tots els àmbits  
 
La necessitat de definir unes fronteres socials justes ha protagonitzat la tercera jornada de la 
UPEC. Les solucions per combatre l’atur juvenil o la reflexió sobre la democratització dels 
recursos primaris han plasmat noves vies per combatre la crisi econòmica i de valors. 
 
Així, a la conferència anomenada “Atur juvenil: fracàs individual o fracàs social” hi han 
participat el sociòleg Pau Serracant, la professora d’antropologia Sílvia Carrasco, el portaveu 
nacional d’Avalot, Dani Garcia, i la coordinadora nacional d’Acció Jove, Tània Pérez. Serracant 
ha denunciat que “la joventut surt després de la crisi que la població adulta” i ha ressaltat que 
“arran del crack econòmic, la taxa de desocupació és menor la de la dona que la de l’home”. 
En la mateixa línia s’ha mostrat Garcia que ha sentenciat que “s’ha instal·lat una por social a 
perdre-ho tot” i com a solució per combatre-la ha proposat “fomentar places a l’escola oficial 
d’idiomes, més formació i potenciar el cooperativisme i l’emprenedoria” entre d’altres. 
 
La coordinadora nacional d’Acció Jove, també ha criticat que les taxes de desocupació juvenil 
són sagnants ja que “quatre de cada deu no tenen feina” i ha afegit que aquest fet “no només 
és estructural sinó que també conjuntural”. Pérez s’ha mostrat preocupada per l’augment 
considerable de les taxes universitàries, perquè segons ella, “es trencarà la consigna històrica 
del fill de l’obrer a la universitat” i per això ha instat l’auditori a passar de la mobilització al 
cabreig”. A més, Sílvia Carrasco ha assegurat que “el mercat laboral recluta persones de baixa 
qualificació” i ha ironitzat afirmant que “Sarkozy va fer una acció molt positiva: donar a 
conèixer l’ètnia gitana, la que més discriminació pateix”. 
 
D’altra banda, a la ponència “La democratització dels recursos primaris: la crisi alimentària, 
energètica i de l’aigua” hi han participat el doctor en ciències físiques Pedro Arrojo, el doctor 
en enginyeria elèctrica Marcel Coderch i el president de la Fundació Terra, Jordi Miralles. 
Arrojo ha assegurat que “no és un problema d’escassetat, sinó de repartiment” i ha instat a 
“fer un canvi de mentalitat i a deixar de pensar en la gestió de l’aigua i a pensar en la vida del 
riu”. “Els anglosaxons van entendre abans que els llatins el conte de la gallina dels ous d’or, ja 
que s’han adonat que han de cuidar els animals per obtenir el màxim de beneficis possibles”. 
Tot i així, ha denunciat que “ser més rics és legítim, però, no és un dret, per tant, fer diners no 
justifica contaminar un riu que no és teu”. 

En canvi, Coderch ha recomanat “la reducció del consum per estabilitzar la població” i ha 
assegurat que “si es comença a fer al 2011 el primer món tindrà el 80% del consum, però, al 
cap d’uns anys ja serà el 20%”. “Aquest fet és molt important perquè ells tindran més quan 
nosaltres tinguem menys” ha afegit. El biòleg Jordi Miralles, també ha criticat el que ha 
comportat la revolució verda, ja que, entre d’altres “ha eliminat 86 milions d’hectàrees i ha 
sobreexplotat els recursos”. Alhora, ha denunciat que “hi hagi malalties per estar 
sobrealimentat” i ha reivindicat “la necessitat de menjar amb consciència, amb alternatives com 
el vegetarianisme, la democràcia alimentària o les llavors lliures”. 

 

 

Taula 2 : Atur juvenil: fracàs individual o fracàs social? 
Taula 3: La democratització dels recursos primaris 

Taula 4: Madrid no és París 
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Dijous, 7 de juliol de 2011 

Les esquerres no tenen por a parlar dels diners ni del capital   
 
Una gran part de la població està patint de manera directa la crisi econòmica i les conseqüents 
polítiques de retallades. Però, a més, sovint, aquest grup de persones s’estan sentint 
desemparades per l’esquerra ja que creuen que no s’estan oferint solucions progressistes. És 
per aquest motiu que la penúltima jornada de la UPEC s’ha dedicat a ‘Els diners’, per poder 
articular vies que fugin de les propostes neoliberals i per bastir una alternativa real. 
 
Així, a la conferència ‘Famílies hipotecades i desnonades: qui paga la festa?’ hi han intervingut la 
impulsora de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Ada Colau, l’advocada Dolors Clavell i 
l’advocat Martí Batllori. Colau ha denunciat taxativament les subhastes d’execucions 
hipotecàries ja que “encara que l’afectat vulgui, econòmicament no se’n podrà sortir mai 
perquè entrarà a la llista de morosos i tindrà moltes dificultats per trobar feina o per llogar un 
pis”. L’activista també ha parlat de la paradoxa “que ciutadans es quedin sense vivenda i que els 
bancs acumulin milers de pisos buits”. Finalment, ha recalcat que en el moment que s’estava 
gestant la bombolla “l’administració tampoc proporcionava habitatges protegits de lloguer, sinó 
de compra, i per tant, la potenciava”. 
 
En la mateixa línia s’ha mostrat Clavell que ha lamentat que “sempre es pagarà el màxim per 
habitatge tot i que baixi l’interès” i ha criticat “la passivitat dels mitjans de comunicació en 
plena bombolla i la poca capacitat del poder polític de plantar cara”. Alhora, Batllori s’ha 
exclamat del fet que a “qualsevol país civilitzat, quan algú té deutes explica al jutjat que no pot 
pagar, i quan salda el que deu, se li extingeix el deute”, i per això ha afegit que “el paradís de 
les entitats financeres és Espanya”. L’advocat ha instat a la “desobediència civil”, ja que, segons 
ell “és una obligació que la ciutadania no acati aquesta llei” i ha recordat que “el dret a la 
resistència és un deure en un moment com l’actual”. 
 
D’altra banda, a la conferència “Què n’hem de fer, de les caixes” protagonitzada pel professor 
emèrit de la UAB Antoni Serra Ramoneda, pel doctor en ciències empresarials per la UB 
Anton Gasol i pel membre del Consell d’Administració de Catalunya Caixa Jordi Garcia. Serra 
Ramoneda ha fet un repàs històric de les caixes i ha recordat que anteriorment “formaven part 
del patriotisme català i ajudaven les localitats i el territori” i ha assegurat que ara, s’han 
convertit en una eina merament comercial”. El professor, finalment, ha sentenciat que “les 
caixes estan desaparegudes” i ha desmentit el fet “que n’hi hagi massa perquè a Alemanya se’n 
troben 431”. 
 
Garcia, en la mateixa línia, ha denotat que “avui en dia es té la sensació que una caixa és un 
banc, però quan sigui així de veritat, és convertirà en un una mera gestora”. A més, ha 
assegurat que per l’índex de solvència que es demana “només tres caixes podran exercir i ha 
criticat que les altres “no poden lluitar amb una mà lligada a l’esquena perquè així és com es fa 
mal al país i a l’economia”. Gasol, en canvi, ha denunciat que “ja es palpava des de fa temps que 
interessava que les caixes desapareguessin, i la mostra és que abans n’hi havia 45 i ara n’hi ha 
15”. El doctor ha recordat, també, que la democràcia potser es convertirà en una junta 
d’accionistes”. 
 
A la jornada dedicada a l’economia també s’ha parlat del ‘Nou mapa bancari: qui podrà obrir 
l’aixeta del crèdit?” i la conferència l’han protagonitzat la directora territorial de Triodos Bank 
a Catalunya i Balears, Isabel Sánchez, el professor del Departament de Teoria Econòmica de la 
UB Agustí Colom i el gerent de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs de la Diputació 
de Barcelona, Miquel Salazar. Colom ha assegurat que la crisi “no és només financera, sinó de 
model, per tant, la sortida no pot ser repetir el que s’ha fet fins ara” i ha denunciat que “els 
governs han donat enormes quantitats d’ajudes als bancs, i els ciutadans estan pagant aquests 
ajuts”. A més, ha alertat que l’Estat Espanyol es troba en un bucle perquè “si no es recupera 
l’economia no es recuperarà el crèdit, i s’ha de recuperar el crèdit per recuperar l’economia”. 
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Alhora, la dirigent de la banca ètica ha reivindicat la necessitat que les entitats financeres 
tinguin una “rendibilitat econòmica, social i mediambiental” i ha assegurat que la població pot 
tenir molt poder d’influència perquè “les tendències dels consumidors fan que les empreses 
canviïn”. “Per Grècia potser hi ha un pla B però per al planeta no” ha afegit. Alhora, Salazar ha 
denunciat la “passivitat de la societat” i ha sentenciat que a “l’esquerra no l’hauria de repugnar 
tenir cultura financera ni tampoc parlar de capital”. El gerent també ha expressat que “cal 
començar a pensar que calen cooperatives de crèdit” i així es podrà garantir que “els diners no 
estiguin en mans de mercats especulatius”. 
 
 

 
 

Taula1: Nou mapa bancari: qui podrà obrir l'aixeta del crèdit? 
Taula 2: Famílies hipotecades i desnonades: qui paga la festa? 

Taula 3: Què n'hem de fer, de les caixes? 
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Arcadi Oliveres i Salvador Giner discuteixen del futur del capitalisme  

 
El president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i el President de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Salvador Giner, s’han reunit a la UPEC per presentar el llibre de Giner i per reflexionar sobre 
el futur del capitalisme. 
 
Oliveres s’ha mostrat ferm en la crítica a la injustícia del sistema econòmic neoliberal i ha 
denunciat que hi ha “un poder incontrolat de les finances internacionals” un exemple dels quals 
n’és el president d’EUA, Barack Obama, que “és un perfecte titella dels especuladors 
financers”. A més, ha afegit que hi ha una “concentració de poder en els mitjans de 
comunicació” però que hi ha una creixent “autonomia de les xarxes socials que permet anar 
per un altre camí”. Finalment, ha ressaltat que la societat occidental forma part “d’una 
economia molt criminal” i una mostra n’és que “el Banc Santander té quinze sucursals en 
paradisos fiscals destinades al blanqueig dels diners”. 
 
D’altra banda, Giner ha afirmat que “el capitalisme és un sistema amoral amb unes víctimes 
conegudes per tothom, que li és igual si trafica amb prostitució internacional perquè no té 
principis”. Alhora, s’ha mostrat molt crític amb l’esquerra assegurant que no “inventen teories 
sobre un altre futur” i ha afegit que “actualment aquesta és impotent, no sap com actuar”. “La 
culpa de Berlusconi és de l’esquerra italiana. Quina mena de progressisme hi ha a Europa si no 
poden amb Berlusconi?” ha sentenciat. 
 
Finalment, el president de l’IEC, apel·lant al títol del seu llibre, ha apuntat que “el futur del 
capitalisme és el capitalisme del futur per culpa de la incapacitat de l’esquerra de fer oposició”. 
Segons ell, “el futur és una burocratització, una sindicalització constant, on tothom vol ser 
funcionari” i per això s’ha reivindicat dient que “no queda altre remei que combatre el que és 
dolent, el capitalisme”. 
 

 

Taula 4: El futur del capitalisme 
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Divendres, 8 de juliol de 2011 

Els experts apropen les reivindicacions del món àrab a la UPEC  
 
En els darrers mesos s’han dut a terme mobilitzacions, revoltes i insurreccions arreu del món, 
tant a orient com a occident, que han despertat les consciències adormides de molts, i n’han 
desafiat de d’altres. És per aquest motiu que la UPEC ha volgut reflexionar sobre les “Revoltes 
al nord d’Àfrica” en mans del professor de Relacions Internacionals de la UAB Ferran 
Izquierdo, de l’investigador principal de l’Àrea Mediterrània i Orient Mitjà del CIDOB, Eduard 
Soler, i la professora de Relacions Internacionals de la UAB Laura Feliu. 
 
Izquierdo ha volgut apropar el moviment del nord D’Àfrica a l’auditori i així fer notar que la 
seva societat no diferencia tant de l’occidental. D’aquesta manera ha denunciat la gran quantitat 
de poder que concentren els dictadors i ha assegurat que “com més rendista sigui l’Estat més 
difícil serà qualsevol mena de revolta no violenta”. “Per això els dictadors no abandonen quan 
van maldades, qui controla el petroli mai cedeix” ha assentat. Segons Izquierdo, un clar 
exemple d’això n’és el cas del rei del Marroc, perquè “ho controla tot, el poder, l’Estat, la 
ideologia, la borsa, la religió”. En la mateixa línia s’ha mostrat la professora de relacions 
internacionals que ha criticat durament “la manca de democràcia d’aquest país” i ha ressaltat el 
fet que “quan va haver el referèndum de la Constitució, les urnes estaven pràcticament buides, 
si va votar un deu per cent ja és molt”. No obstant això, ha afirmat que “el procés de 
liberalització d’arreu de la política ha permès l’augment de les associacions, de mobilitzacions o 
de manifestacions al carrer". 
 
D’altra banda, Eduard Soler ha fet una retrospectiva de la situació i ha apuntat que “els règims 
han anat perdent mica en mica la legitimitat que els havia donat aconseguir la independència 
per culpa de donar uns recursos ínfims a la població per poder viure”. Els dictadors, segons 
Soler, per combatre la insurrecció recorren “al subsidi, a la contractació pública, a la 
manipulació i coacció” i tot i així, l’augment flagrant de les desigualtats entre Govern població 
fa que no s’aturin les remors de canvis. Així, segons l’investigador “després d’aquesta 
primavera àrab que ha substituït un gèlid hivern, vindrà un estiu molt calent”. 

 

 
 

Taula: Revoltes al nord d’Àfrica: la situació de la Mediterrània 
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La UPEC clou les VII jornades reivindicant la seva necessària funció amb la 
presència d’Antonio Gutiérrez Vegara 
 
La UPEC ha finalitzat les VII jornades amb la presència del President de la Comissió 
d’Economia i Hisenda al Congrés, Antonio Gutiérrez Vegara i atorgant els premis 2011 a l’ 
historiador Josep Fontana, a la comissió organitzadora de l’homenatge a la Generació TOP i a 
la Plataforma d’afectats per les hipoteques. Així, Gutiérrez s’ha mostrat molt crític amb 
l’esquerra i ha assegurat que ara es paga amb les retallades “el populisme de baixar els 
impostos i implantar-los iguals per a totes les rendes, de tractar igual als que són desiguals, el 
regal del xec bebè o dels 400 euros” i ha afegit que “l'última reforma laboral va ser un greu 
error”. 
 
El diputat, però, encara ha anat més enllà i ha assegurat que envers la situació de crisi “el 
progressisme no s’està caracteritzant per rellançar idees” i ha sentenciat que “és urgent un 
equilibri entre economia i democràcia”. “El govern espanyol es veu complagut quan se’l 
convida a reunions del G8 o del G20 i s’equivoca, aquests són òrgans antidemocràtics sense 
estatuts. El socialista, a més, s’ha lamentat de la crisi actual “basada en la desigualtat de la 
demanda que no ha pogut absorbir el que es produïa” que causa que “les frustracions 
ciutadanes siguin encara pitjors”. A més, ha sentenciat que a l’Estat espanyol “hi ha una de les 
pitjors dretes del panorama europeu que ha recorregut als pitjors recursos creant divisió i 
enfrontament” i ha afegit que “tenint aquesta dreta vol dir que l’esquerra ho està fent fatal, 
perquè sinó no s’entén com estan podent aconseguir tant poder”. 
 
D’altra banda, els premis 2011 s’han atorgat com cada any a persones i entitats lluitadores, que 
resisteixen diàriament per preservar els drets socials i la democràcia. En aquest cas els 
guardonats han estat l' historiador Josep Fontana, pels seus estudis sobre el segle XIX i XX, la 
comissió organitzadora de l'homenatge a la Generació TOP, per la seva lluita contra el 
franquisme, i la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, per la seva lluita constant i efectiva 
contra els desnonaments. 
 
Finalment, el rector Jordi Serrano ha instat l’auditori a fer difusió de les jornades, perquè tot i 
la retirada del 100% de subvencions es pugui seguir debatent durant anys. Alhora, els secretaris 
generals de CCOO i UGT a Catalunya, Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez, han aplaudit 
la tasca de reflexió i pensament que implica la UPEC i juntament amb la junta han instat 
l’auditori a seguir resistint. 
 
 

 (*) 
 

(*) Sr. Antonio Gutiérrez Vegara; Sr. Josep Fontana,  Comissió organitzadora de l'homenatge a la 
generació TOP  i  Plataforma d'afectats per les hipoteques 
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6.2.2. Impactes en els mitjans  de comunicació escrits de la setena 

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

 
• Resistències, del 4 al 8 de juliol de 2011, contraportada El Viejo Topo, juny de 

2011 
• Resistències, del 4 al 8 de juliol de 2011, El Periódico, 5 de juny de 2011 
• Resistències, del 4 al 8 de juliol de 2011,  El Triangle, 10 de juny de 2011 
• Resistències, del 4 al 8 de juliol de 2011,  El Triangle, 17 de juny de 2011 
• Resistències, del 4 al 8 de juliol de 2011, Público, 20 de juny de 2011 
• Resistències, del 4 al 8 de juliol de 2011 - programa,  El Triangle, 24 de juny de 

2011 
• Apunta’t a la formació de la UPEC 2011, Avalot –Joves de la UGT de Catalunya, 

www.avalot-proves.net, 27 de juny de 2011 
• Quina institució cultural serà víctima de les retallades del Govern Mas? El Triangle -

diari, 29 de juny de 2011 
• La Upec 2011 situarà el focus en el debat sobre les idees que han de treure 

l’esquerra de la crisi. Se celebrarà entre dilluns i dijous de la setmana que ve i té el 
lema “Resistències” com a protagonista, Oriol March, www.ara.cat, 29 de juny de 
2011 

• La UPEC debatrà els efectes de les retallades, Rosa Fernández, Públic, 30 de juny 
de 2011 

• La UPEC buscará alternativas sociales a la gestión de la crisis en Catalunya, 
www.europapress.es, 30 de juny de 2011-09-27 

• La UPEC buscarà alternatives socials a la gestió de la crisi a Catalunya, 
www.vilaweb.cat 

• Un espai comú per a les esquerres. La setmana entrant comença una nova edició de 
la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), que durant cinc dies 
analitzarà l’ofensiva del neoliberalisme, Pep Martí, El Triangle, 1 de juliol de 2011 

• “Resistències” en l’època de la dictadura dels mercats. La Universitat Progressista 
d’Estiu de Catalunya debat en la seva setena edició el paper de les esquerres en una 
època convulsa. Menys finançament públic al retirar la Generalitat la subvenció; Eva 
Garcia Pagán, Avui, 1de juliol de 2011 

• “Resistències” en l’època de la dictadura dels mercats. La Universitat Progressista 
d’Estiu de Catalunya debat en la seva setena edició el paper de les esquerres en una 
època convulsa. Menys finançament públic al retirar la Generalitat la subvenció; Eva 
Garcia Pagán, El Punt, 1de juliol de 2011 

• Resistències, del 4 al 8 de juliol de 2011 - programa,  El Triangle, 1 de juliol de 
2011 

• La UPEC debat el futur incert de l’esquerra. Inaugurat el programa d’estiu 
progressista amb el lema “Resistències”, Víctor Arrazola, Públic, 5 de juliol de 
2011 

• La UPEC debat el futur incert de l’esquerra. Inaugurat el programa d’estiu 
progressista amb el lema “Resistències”, Víctor Arrazola, www.public.es/catalunya, 
5 de juliol de 2011 

• El nou escenari de la UPEC – La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya arriba a 
la setena edició en ple canvi polític, sense subvencions i analitzant el paper de les 
esquerres en el passat i del futur, Clara Ribas, www.avui.cat/noticia/article, 5 de 
juliol de 20011 
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• El nou escenari de la UPEC – La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya arriba a 
la setena edició en ple canvi polític, sense subvencions i analitzant el paper de les 
esquerres en el passat i del futur, Clara Ribas, La Contraportada - El Punt 
Barcelona, 5 de juliol de 2011 

• Premi Upec 2011 a la Comissió “Generació Top”, Plataforma de ciudadanos por la 
República, www.republicanos.info; 5 de juliol de 2011 

• Vicenç Navarro veu les retallades com a “dogma de fe” de la dreta, Víctor Arrazola, 
Público, 6 de juliol de 2011. 

• Protestes i propostes, Andreu Mayayo, Públic, 7 de juliol de 2011 
• Resistències a la UPEC en salut, ensenyament i pensions, Àngels Castells  (blog), 7 

de juliol de 2011 
• Giner culpa l’esquerra de la continuïtat del capitalisme, Víctor Arrazola, Público, 8 

de juliol de 2011 
• Upec 2011 – Resistències: foto sessió inaugural; www.naciodigital.cat/blocdefotos, 

8 de juliol de 2011 
• Les fronteres socials a la 3a jornada de la UPEC, http://barcelona..sirius.cat Agència 

Catalana Alternativa de Notícies, 8 de juliol de 2011 
• Concita de Gregorio –Berlusconi s’acaba però queda la idea que tot està en venda, 

Jordi Benavente, Ara, juliol de 2011 
La Generalitat retira el suport a la UCE, Jordi Serrano, El Punt – Avui el 29 de 
juliol de 2011 

 
Adjuntem la relació dels mitjans que han estat presents durant el desenvolupament de 
l’edició UPEC 2001:  
 
Dilluns, 4 de juliol 2011:  Diari Ara, Público, El Punt i RNE 

Dimarts, 5 de juliol de 2011:  Público  

Dimecres, 6 de juliol de 2011: Público 

Dijous, 7 de juliol de 2011: Público 

Divendres, 8 de juliol de 2011: Público, Diari Ara 
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Article escrit per Jordi Serrano publicat al diari  Punt - Avui el 29 de juliol de 
2011 

 

La Generalitat retira el suport a la UCE *2 

El govern de la Generalitat ha decidit retirar tot el suport econòmic a la UCE fent perillar la 
seva continuïtat. Han estat moltes les veus que aquests dies han criticat aquesta decisió del 
govern. Òbviament tots haguéssim entès un percentatge fins i tot significatiu de rebaixa del 
suport econòmic, però deixar-ho a zero... La UPEC que presideixo ha fet un comunicat de 
premsa lamentant aquesta decisió. 

Bé aquesta notícia no és certa. El que sí que és cert és que la Generalitat ha decidit rebaixar el 
suport econòmic que rebia la UPEC de 100.000 euros a 0 euros. Precisament aquest any que 
hem celebrat les VII jornades amb un gran èxit de continguts i de públic. Cal dir que han 
col·laborat a la UPEC al llarg d'aquests set anys gent com Noam Chomsky, Michel Onfray, José 
Saramago, Josep Fontana, Arcadi Oliveres, Salvador Giner, Cornelia Hildebrandt, Daniel 
Innerarity, Jean Bricmont, Muriel Casals, Concita de Gregorio o el nostre rector emèrit Vicenç 
Navarro. 

Un govern nacional com cal hauria d'entendre que governa per al conjunt de la ciutadania i 
almenys hi ha la meitat de catalans que se senten d'esquerres (a les darreres municipals 1,2 
milions per 1,1 milions de centre dreta). La democràcia es fonamenta en una cosa, cal que en 
el fons tothom dubti una mica de les seves posicions. Estem caminant per camins sabuts, 
aquells anomenats dels anys de plom. A més, com deia Albert Camus, si jo cregués que la 
veritat és de dretes allí estaria. Haurien de dubtar una mica i pensar que potser l'esquerra té 
algunes petites raons i arguments. 

No ens imaginem Prat de la Riba despatxant Rafael Campalans de l'Escola del Treball. 

Però també hi ha una altra reflexió a fer, a la UPEC hi ha representades totes les opcions de 
les esquerres catalanes des del PSC, passant per ERC arribant a ICV- EUiA fins a persones que 
encara se situen més a l'esquerra, hem de sumar-hi gent dels dos principals sindicats de classe i 
una trentena d'organitzacions socials de tot tipus. Si aquesta esquerra del sistema democràtic 
es veu abocada a la marginalitat, que ningú no s'estranyi que al final la gent acampi a les places. 
No hi hem anat perquè ens acullen els sindicats UGT i CCOO. Que ningú no s'estranyi 
tampoc que un cop a les places es parli castellà. 

Al setembre obrirem un procés de debat intern, però segurament les VII jornades de la UPEC 
seran les darreres en aquest format. Cal dir que ni els organitzadors cobren, ni els socis, ni els 
de la junta, ni cap càrrec, ni els ponents, ni els moderadors. Només els ponents que escriuen la 
ponència que editem se'ls retribueix de forma quasi simbòlica. Més austers impossible. Sembla 
que ens volen fer tornar a uns temps on tot s'havia de fer amb una sabata i una espardenya. Si 
es vol debatre en condicions calen diners. I nosaltres, com que som d'esquerres, no els podem 
anar a buscar a Abertis, Agbar, Gas Natural o Repsol. 

Vaig a buscar la tenda de campanya, el sac de dormir i com a bon català un piolet per tenir-lo a 
punt. 

Rector Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya UPEC - Jordi Serrano  

                                                 
2 article publicat en el diari El Punt – Avui el 29 de juliol de 2011 
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7. MATERIAL GRÀFIC 
 
En  el marc de les noves col·laboracions en el projecte, per a la línia de disseny de la 

imatge i del cartell de la UPEC en l’edició actual s’ha comptat amb la col·laboració de 

Xavier Torrent, ninotaire qui ha sabut captar l’essència del lema i la plasmat en la 

tipografia, la imatge i els colors.  

 

Posteriorment des de la UPEC, amb el suport de Quim  Franco (estudi QuimRoom) i 

Olga Cirera (Primera impressió) va fer l’adaptació de la imatge gràfica a altres materials 

necessaris:    

 

 Carpeta de mà (format DINA 3) amb el programa incorporat  

 Pancarta de taula  

 Pancarta de façana 

 Banner  per a les webs dels col·laboradors i del Consell Social  

 Anuncis de publicitat per a mitjans de comunicació  

 

Amb les retallades hem deixat de dissenyar i editar:  

 Tríptic programa (que s’ha integrat en la carpeta de mà) 

 Díptic format DINA 5 

 Rollers de presentació  

 Anunci de TV  

 Falca per ser emesa per les ràdios  

 Samarretes de l’edició  
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Cartell
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Banners:  

 

 

 

Carpeta (amb programa incorporat): 

         
Interior                 exterior 

 

Anuncis 
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8. ALTRES ACTIVITATS EN EL MARC DE LA UPEC 
 

8.1. Publicacions 
 
Donant continuïtat a la línia de publicacions de la UPEC en el marc de les VII jornades 

vam presentar els exemplars de les ponències del 2010 així com també vam poder 

distribuir l’edició del Manifest UPEC 2011. Les publicacions, que es van poder 

aconseguir del 4 al 8 de juliol en els espais de desenvolupament de les VII jornades. 

Actualment però, es poden consultar a la web: 

www.upec.cat/ca/documentacio/publicacions.html o sol··licitar-les directament a: 

info@upec.cat  
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Relació de ponències 2010 
 
29.- Manifest UPEC 2010 - Les solucions 
passen per l'esquerra 

 
 
 
30.- David Miró - El segrest de la política. 
Cròniques 2010 

 
 
 
31.- José Montilla - Inauguració de la 
Universitat Progressista d'Estiu de 
Catalunya 

 
 

 
32.- Oriol Junqueras i Vies - La projecció 
internacional de Catalunya: un dret o 
una necessitat? 

 
 

 

33.- Ignasi Llorente - On és la sobirania? 

 
 

 
34.- Joan josep Nuet i Pujals - Fet 
nacional: el catalanisme popular per 
l'autodeterminació i el dret a decidir 
 

 
 
 
35.- Oriol Illa - Catalunya i el dret a 
decidir 

 
 

 
36.- Matthew Tree - Malestar privat o 
societat malalta 
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37.- Carme Valls - Velles i noves 
infelicitats: La salut i la manipulació del 
cos 

 
 
 
38.- Daniel Raventós - Aristòtil i 
l'existència material 

 
 

 
39.- Sara Berbel Sánchez - Com afecta la 
crisi? Una perspectiva de gènere 
 

 
 
40.- Meritxell Batet - Debat sobre el futur 
de les esquerres i la desafecció política 

 
 
 
 
 

41.- Jordi Guillot - Balanç polític i futur. 
Reflexió sobre la desafecció política 

 
 
 
 
42.- Eduard López i Domènech - Esquerra, 
política, desafecció: diagnòstic i 
propostes de futur 

 
 

 
43.- Antonio Lozano – Novel·la negra, 
novel·la crítica, novel·la social  

 
 

 
44.- Juan Madrid - La part fosca de la 
realitat   
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45.- Joan Majó i Cruzate - La desafecció 
envers la política 

 
 
 
 
En el marc de les jornades vam donar l’edició impresa del Manifest UPEC 2011 que 
inicia la col·lecció Ponències 2011:  
 
 

46.- Manifest UPEC 2011 
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RESISTENCIES 
MANIFEST UPEC 2011 
L’esquerra futura 

“Existeix la lluita de classes, per descomptat, però és la meva classe la que la dirigeix i la que 

l’està guanyant”. Aquestes paraules foren dites pel multimilionari del món de les 

finances Warren Buffet el 2006, abans de l’inici de la crisi que travessa els nostres dies. 

Paraules que marquen la fi d’una il·lusió i la d’un model. La fi de la il·lusió que les 

classes socials i la lluita de classes havien esdevingut ja secundàries, en una societat que 

arribava al seu ple desenvolupament a partir de l’expansió de la democràcia i l’estat del 

benestar i on la gestió i l’alternança política substituïen els grans conflictes polítics del 

passat. La fi també del model sorgit després de la Segona Guerra Mundial. Aquell que, 

basat en un pacte bàsic entre el capital i el treball, establia com a objectiu el respecte a 

la propietat privada i l’increment constant de la productivitat a canvi d’acceptar una 

fiscalitat progressiva que redundés en una àmplia cobertura social. Si la fi d’aquesta 

realitat es començà a gestar ja en la dècada dels setanta és en aquests moments on ens 

trobem en una veritable cruïlla del canvi social, polític, cultural i de civilització. La vella 

contradicció entre capital i treball, pretesament superada, ha retornat amb una força 

inusitada i ha esdevingut més que mai una contradicció amb la mateixa possibilitat de la 

vida.   

 

La crisi de les crisis i la  gran reaccIO  

 

La crisi gestada des del sector financer, malgrat es vulgui reduir a un sol àmbit, no 

respon tan sols a les seves males pràctiques dels anys noranta del segle passat, quan els 

brillants teòrics de la nova economia i el neoliberalisme proclamaven la fi de la història 

i l’arribada d’una nova, i de fet ja molt vella, utopia a la terra: la del capitalisme 

desfermat. La crisi, de fet, té unes causes anteriors en la decisió d’abandonar el model 

de creixement gestat després de la Segona Guerra Mundial, caracteritzat per una forta 

intervenció de l’Estat en l’economia i la capacitat creixent de les poblacions per 

imposar les seves necessitats al capital. Aquesta decisió, va portar a un model de 

creixement que ha situat el capitalisme financer com a principal espai de reproducció 
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de la taxa de beneficis, subordinant i ofegant la resta de realitats econòmiques a 

occident. Si a principis de la dècada dels vuitanta la proporció entre capital financer i 

capital real era de 5 a 1, amb el canvi de mil·lenni el primer ja sobrepassava 16 vegades 

el segon. Allò virtual ha superat i ofegat allò real i el sistema, en el procés, s’ha 

convertit en una gran il·lusió que els rics han imposat als pobres. En aquest marc, 

destruir treball, i no només explotar-lo, es va convertir en una forma de generació de 

beneficis, que anava més enllà de la introducció de noves tecnologies productives 

substituïdores de força de treball. En aquest marc, era preferible la inversió 

especulativa que no en nous sectors productius on les taxes de productivitat, i per tant 

les de benefici, eren difícilment multiplicables (malgrat s’intenta constantment en la 

forma de precarització i privatització del sector de serveis) i en aquest marc, per 

posar-ne tan sols un exemple, els dirigents empresarials dels Estats Units passaren de 

cobrar 40 vegades el salari mig durant els anys setanta a 367 vegades l’any 2000. I en 

aquesta situació aquells que estan en el mateix origen de la crisi volen imposar una 

readequació del sistema que cerca constantment la recuperació dels beneficis a partir 

de la sostracció creixent de capitals socials, via reducció de costos laborals i 

privatització de sistemes de protecció i serveis públics. Però aquesta recuperació es fa 

en base a un model que esdevé absolutament cec sobre els seus propis límits.  

 

En aquest sentit, la crisi financera és tan sols un aspecte més de la crisi d’un model. 

S’encavalquen amb la mateixa, i ho faran cada cop amb més força, la crisi energètica, on 

per primer cop la humanitat s’enfronta a l’esgotament del model energètic anterior i 

no a una substitució per una nova energia més barata i eficient de caràcter 

universalitzable, l’alimentària i, la més definitiva, l’ecològica. Al llarg de la seva història 

els éssers humans han viscut com alguns dels seus sistemes, pocs, aconseguien 

transformar-se a si mateixos i altres, molts, implosionaven finalment. La diferència 

radical ara resideix en el següent: mai un sistema havia estat mundial ni la seva possible 

implosió estava tan connectada amb la mateixa possibilitat de la perdurabilitat de la 

vida. 

 

La resistENcia: elements per a una esquerra futura 

 

El món d’avui s’assembla poc al d’ahir, però vivim en ell com si això no fos així. L’edició 

de la UPEC de 2009 s’obria sota un lema: “més enllà de la crisi”. Es tractava de pensar 

llavors no en el cercle viciós d’una crisi, sinó de veure-hi més enllà per preparar els 
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elements que ens permetessin estar a l’altura dels reptes d’uns nous temps. La dreta ha 

fet aquest mateix camí. Ha vist la crisi com l’oportunitat per establir un nou tipus de 

societat basada en el desmantellament de tot el construït amb l’esforç de tots.  
 

Val a dir tanmateix que si l’esquerra no ha reeixit amb els seus objectius, tampoc la 

dreta ho farà sense portar-nos a tots al desastre. De la possibilitat de catàstrofe 

ecològica ja en vam parlar fa tres anys quan algunes veus progressistes predicaven –

més amb sintonia amb les grans companyies que amb la raó-  altra volta les virtuts de 

l’energia nuclear, que ara ha arribat a l’inici de la seva fi amb els esdeveniments de 

Fukushima. I tanmateix el problema principal al qual ens enfrontem no és a què fa la 

dreta, sinó a què fa i ha de fer l’esquerra. 
 

Fa un any reflexionàvem sobre el que calia fer “Les solucions passen per l’esquerra” i 

on debatíem sobre els evidents símptomes de desafecció política i encara més, sobre 

els símptomes evidents de descontentament de la població davant d’un model de vida 

fonamentat en la irracionalitat que provocava ja una desafecció prepolítica i més 

interioritzada.  
 

Al llarg de la dècada dels vuitanta i noranta del segle passat es va perdre una batalla 

que explica el nostre present: la batalla per l’hegemonia cultural. Successivament, en 

cada nova renovació del pensament i l’acció política de l’esquerra s’introduïen cada cop 

marges més estrets per una gestió alternativa del sistema. La creença en el mercat com 

a proveïdor de riquesa social, del creixement econòmic com a única via d’assegurar el 

manteniment d’aquesta riquesa i de la necessitat de reduir la intervenció del sector 

públic en l’economia, es convertien en límits no discutits que impregnaren cada cop 

més en la pròpia població, que ens han deixat sense marge per afrontar la situació 

actual. Si la dreta ha pogut ser agressiva davant la crisi, aprofundint en el seu full de 

ruta basat en un pensament hegemònic, l’esquerra ha estat massa dèbil, no podent 

pensar més enllà dels estrets marges que els deixaven els poderosos. El problema no 

és com gestionar la realitat en el marge que ens deixen els mercats, el problema és 

com afrontar una realitat que redimensioni aquests mercats, fracassats com generadors 

de riquesa social, i els deixi fora de les decisions fonamentals sobre les nostres vides. El 

problema real és com recuperem la democràcia segrestada per la dictadura dels 

mercats. D’altra manera només assistirem a un lent suïcidi del patrimoni llegat per les 

lluites emancipadores del passat, en una bifurcació entre política i societat, on la 
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primera es declara impotent, mentre la segona acampa a les places intentant superar 

un sistema i una esquerra política que sent que no la representa, ja que en realitat té 

problemes per representar-se a ella mateixa i percebre les mutacions vitals, 

comunicatives i de valors de la seva pròpia base social. 
 

Haurem de tornar en aquest sentit als orígens per poder seguir mirant endavant. Els 

nostres orígens, no els dels altres, ja que en ells es troba allò del bo i millor que ha fet 

de les nostres societats un espai per a la vida i no només per a la generació de 

beneficis privats. En ells hi hagué també caigudes i redreçaments. La caiguda de l’ascens 

del feixisme, el redreçament de la resistència que dugué a la victòria final contra la 

reacció i a l’establiment de les bases de les societats del benestar. El primer acte del 

redreçament fou llavors senzill: comunicar per conèixer –un dels altres– conèixer per 

reconèixer, per no ser un, per ser de nou molts. Fou i és un acte de negació, de dir 

prou, però també fou i és un acte d’afirmació i partint d’ella reconstruir una nova 

hegemonia cultural, social i política. Resistir és impugnar el món que se’ns vols 

imposar, resistir és reconstruir el propi món, resistir és no deixar espais per a la 

indiferència, és prendre partit davant de cada nova situació, és posar les bases per un 

nou món. Caldrà, per fer-ho, per reconstruir una nova hegemonia cultural, social i 

finalment, de nou, política, partir però d’uns principis inalienables: la sobirania, la 

decisió sobre les nostres vides, resideix en les persones, no en els mercats; els mercats 

per si sols no són en aquests moments productors de riquesa social, sinó de 

destrucció de la mateixa; l’articulació de qualsevol alternativa d’esquerres procedeix de 

baix –de la majoria-  cap a d’alt i l’esquerra política s’ha de situar al seu costat; la cerca 

de la riquesa social per la via de les ideologies productivistes ens porta cap al col·lapse; 

i de la nostra banda només tenim una sola força: la possibilitat, com explicava la 

primera societat democràtica popular de finals del s.XVIII, que el nombre dels nostres 

membres sigui il·limitat. Uns pocs principis que han de ser la base de l’esquerra futura 

com ho foren de la passada. 

 

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya  

Barcelona, juliol de 2011 


