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Manifest UPEC 2012  

 
El futur és a les nostres mans 

 
La llarga i dura crisi econòmica avença destruint llocs de treball, reduint els serveis públics i 
potser fins i tot convertint tota una generació jove en generació  perduda. És descoratjador 
comprovar com a la Unió Europea es segueixen aplicant les polítiques oposades a les que 
necessitem, consagrant l’austeritat a tota costa en la despesa pública com un mantra indiscutible i 
als mercats, opacs i anònims,  com els jutges de qualsevol política. En aquest context, el rescat 
d’Espanya acordat el passat 9 de juny no és més que un pegat temporal que ajorna la solució dels 
problemes i augmenta la submissió a unes polítiques errònies. 
 
Els resultats, cinc anys després de les primeres manifestacions de la crisi, són 
evidents: recessió econòmica i regressió democràtica. I, a sobre, la dreta aprofita per socialitzar 
la culpa –“hem estirat més el braç que la màniga”, “hem viscut massa bé”...- i per endegar una 
ofensiva en tots els àmbits en benefici d’un ajustament de comptes contra els drets socials i, 
també, contra aquells que els defensen, com ara els sindicats i la resta de moviments socials 
progressistes.  
 
Al maig del 2010 el govern espanyol va cedir a les pressions internacionals iniciant les 
retallades i altres reformes regressives per acabar munyint/acordant un pacte constitucional 
urgent que va limitar les capacitats públiques per respondre les crisis amb estímuls; l’any 2011, el 
govern català va endurir les retallades, sense respectar cap línia vermella i amb una agenda oculta 
destinada a dirigir la demanda de serveis sanitaris i educatius cap al sector privat; finalment, ja 
l’any 2012, el nou govern espanyol ha portat al paroxisme la reducció del sector públic, ha 
imposat la reforma laboral i ha generat o tolerat episodis vergonyants a àmbits tan diversos com 
les finances (Bankia i altres socialitzacions del deute privat), la justícia (cas Dívar i contrareforma 
Gallardón), la sanitat (copagament), els mitjans de comunicació (assalt a TVE), les autonomies 
(amenaça d’intervenció), el frau fiscal (premiat amb una amnistia) o fins i tot la monarquia (safari a 
Bostwana). Cadascuna de les mesures preses ha estat presentada com una ofrena al Déu-mercat i 
a la seva sacerdotessa Merkel per aplacar la seva ira. En canvi, ni els mercats ni les institucions 
europees ens han donat treva i, a sobre, la recessió ha fet més difícil –i més absurd- l’assoliment 
dels objectius proclamats de reducció del dèficit públic. 
 
Per diversos motius, el paper d’oposició de les forces d’esquerra a l’ofensiva de la 
dreta no ha estat prou reeixit. En canvi, les energies de progrés presents a la societat 
catalana han pres el protagonisme amb multitud d’iniciatives que van des de l’èxit del moviment 
15-M i de la vaga general del 29 de març fins la resposta social continuada contra les retallades i 
en defensa dels serveis públics i dels drets a l’ocupació i a l’habitatge. És precisament aquesta 
enorme vitalitat social la que ens encoratja a celebrar la 8a edició de la UPEC amb un programa 
que combina com sempre hem fet la denúncia i l’alternativa. No ens volem resignar a prendre 
acta dels retrocessos socials i democràtics i proclamem aquests cinc punts. 
 

 Les retallades no són el camí. Les evidències històriques dels darrers 90 anys, des de 
la gran depressió dels anys 30, mostren que la resposta a una caiguda en el nivell de 
producció i consum privats, és a dir, a una crisi, no sols no pot ser la contracció 
pressupostària sinó que aquesta pot retroalimentar la crisi. Si no hi ha prou amb aquestes 
evidències,  l’estudi de com evolucionen els Estats Units d’Obama i l’Europa actual ens 
indica que mentre a l’altra banda de l’Atlàntic l’acció pública ha generat ocupació, a la 
Unió Europea es destrueix. Cal doncs generar creixement i ocupació a través de la 
iniciativa pública i d’una fiscalitat suficient i justa. 
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 Més i millor Europa és la solució. La Zona euro sembla entestada en destruir la 

moneda única amb unes imposicions absurdes als països del Sud, especialment a una 
Grècia empobrida per les cotilles pressupostàries exigides pel rescat exterior sota 
l’amenaça d’una exclusió que considerem absurda. Cal sacsejar l’arquitectura institucional 
comunitària per assolir una major convergència fiscal i millorar els sistemes de benestar 
social, proveint a curt termini els seus països dels mecanismes per recuperar el 
creixement econòmic i la cohesió social. 

 
 La democràcia ha de defensar-se. L’ajustament de comptes social va acompanyat de 

la regressió democràtica derivada no sols de l’anonimat i el poder dels mercats 
internacionals, sinó també del programa gestat durant 35 anys de neoliberalisme. Això 
inclou actualment a Espanya des del control dels òrgans de justícia i dels mitjans de 
comunicació fins al menysteniment de la negociació col·lectiva i la reducció del 
finançament als moviments socials passant pel control policial de l’espai públic. Cal doncs 
defensar més que mai la democràcia real. 

 
 La joventut no pot ser una generació perduda. Les enormes magnituds de l’atur es 

multipliquen entre les noves generacions, privades de l’accés a un mercat de treball  al 
qual, si aconsegueixen entrar, ho han de fer a canvi d’acceptar alts graus de precarietat i 
sous baixos. Al mateix temps, es degrada la qualitat del sistema públic d’educació i 
s’apugen les taxes de la universitat i la formació professional, com si es volgués fer realitat 
el projecte d’una minoria elitista versus una majoria ni-ni, destinada al seu bloqueig o a la 
seva emigració massiva. El 15-M i els moviments estudiantils i dels treballadors joves 
marquen la pauta de les alternatives necessàries. 

 
 Catalunya ha de reaccionar. Per acabar-ho d’adobar, es centrifuga cap a les comunitats 

autònomes i els municipis la responsabilitat de la crisi, comptant en aquest propòsit 
deslegitimador paradoxalment amb la col·laboració deslleial dels governs autonòmics de 
dretes i generant una falsa necessitat d’intervenció en els graus de poder inferiors a 
l’estatal i amb el punt de mira a les nacionalitats històriques. No podem admetre aquesta 
proposta de desballestament dels índexs d’autogovern i, ben al contrari, caldrà insistir en 
la necessitat d’un finançament just per mantenir i ampliar el benestar social. 

 
 
Per tots aquests objectius, necessitem no sols de moviments socials forts, sinó també de polítics 
progressistes que es treguin els complexes i confirmin que per sortir de la crisi necessitem una 
altra forma de construir Europa, amb un sector públic fort i amb impostos justos. Polítics que no 
es pleguin als interessos de les entitats financeres. Polítics que no acceptin un únic centre de 
decisió a Europa. Recentment, els èxits electorals dels francesos Hollande i Mélenchon i de la 
coalició grega Syriza ens mostren que els pobles europeus poden reaccionar davant un discurs 
neoliberal hegemònic que semblava invencible. Ens cal demostrar que en una democràcia el futur 
és a les nostres mans. És per això que en aquesta 8a edició de la UPEC interpel·larem els 
líders de l’esquerra catalana reclamant aquesta resposta necessària i urgent. 
 
 
Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 
Barcelona, juliol de 2012 
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 1. Identificació 

Nom del Projecte:  VIII edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 2012 

Dates de realització:  Gener a desembre 2012 (jornades del 2 al 6 de juliol de 2012) 

Lloc: Barcelona 

 

 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 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  

Al llarg de les darreres edicions de la UPEC, el projecte d’Universitat d’Estiu Popular s’ha anat 

refermant.  La realitat política i econòmica del país ha donat un gir, reflex del que està passant a 

la resta de països d’Europa, amb la consolidació d’un discurs de desafecció política, por per la 

situació econòmica i el distanciament entre els valors promoguts i la realitat de les classes socials. 

Tot plegat, una situació que reforça la necessitat de mantenir i vetllar pels espais de debat i 

reflexió plural com el que representa la UPEC.  

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, des dels seus inicis, ha estat un dels pocs espais 

on ha quedat reflectida aquesta pluralitat de l’esquerra, però alhora, ha estat un espai d’unitat i 

propostes de futur. La qualitat dels programes de totes les jornades són una mostra de la 

importància de mantenir viva no només la relació entre els sectors progressistes i d’esquerres del 

país, sinó també la relació amb els sectors progressistes i d’esquerres d’altres països, que han 

viscut processos com el que actualment viu Catalunya, des de la vessant política, cultural i/o 

social, perquè les polítiques de progrés abasten un ampli ventall de sectors i iniciatives, que 

enriqueixen el programa de debat i acció.  
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L’edició del l 2012, la VIII edició de les jornades de la UPEC, ha etat un mirall del canvi:  un 

referent de la importància treballar per la unitat de les esquerres transformadores que han de 

trobar en la suma d’esforços l’equilibri per avançar , un altaveu dels debats que preocupen les 

classes populars i una porta d’entrada dels debats i els avenços d’altres sectors en els quals les 

esquerres progressistes  catalanes busquin els seus referents.   

Hem continuat fidelitzant el públic que ja ha assistit a alguna de les edicions anteriors, i malgrat la 

realitat d’incertesa del projecte hem demostrat la nostra capacitat de desenvolupar l’activitat 

objecte de la nostra fundació, així com seguir vetllant per la continuïtat del projecte.  
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 4. Òrgans de la UPEC 

Junta directiva 

Òrgan promotor, gestor i decisori, encarregat de portar a terme i complir les finalitats del 

projecte.  

 

President 

 Jordi Serrano 

 

Vicepresidència  

Albert Aixalà 

 

Vocals 

Laura Pelay i Bargalló 

David Minoves 

Xavier Domènech  

Laia Ortiz 

Javi López 

Josep Maria Romero 

Raimon Goberna 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari 

Luis Juberías 

 

Tresorer 

Ricard Fernández 
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Consell Rector  

Les persones que el composen ho fan a títol personal i no com a representants institucionals.  

 
Rector 
Jordi Serrano 
 
Rector Emèrit 
Vicenç Navarro 
 

Consellers  

Carme Porta 

Celestino Corbacho 

Celestino Sánchez 

Carme Valls 

Enric Majó 

Enric Pubill 

 

Eudald Carbonell 

Imma Mayol 

Joan Coscubiela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Dauder 

José Luís López Bulla 

Jose Saramago -in memoriam- 

Josep Fontana 

Josep Mª Álvarez 

Lluís Martí Bielsa 

Manuela de Madre 

Maria Salvo 

Marina Geli 

Marina Rossell 

Mercè Civit 

Oriol Junqueras 

Paco Ibañez 

Raimon Obiols 

Rosa Regàs 

Luís de Sebastián -in memoriam- 

 

Secretari 

Oriol Illa 
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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 – Sindicalistes 

Solidaris 

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 

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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Claustre 

Format per totes les persones que han intervingut en les taules programades al llarg de les 

diverses edicions de les jornades de la UPEC així com aquelles que han col·laborat en les tertúlies 

organitzades per la UPEC. 

 
Equip tècnic 

Direcció: Montse Alba (montsealba@upec.cat) 

Tècnic en comunicació i premsa: Joao França  

 

Col·laboradors/Voluntaris 

Per a les jornades de la UPEC es compta amb un conjunt de col·laboradors/voluntaris que donen 

un suport puntual i específic en el desenvolupament de les activitats que es porten a terme els 

dies de les jornades. 

A més comptem amb la col·laboració de professionals aliens al projecte (premsa, imatge gràfica) 

mitjançant  la contractació puntual de persones especialitzades en àmbits concrets.  

 

 

Voluntaris durant el desenvolupament de les VIII jornades:  

Agustina Ivorra Durban  -   Àngels Duran Clavero  -  Iban Arévalo -  Alba Gubert 
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 5.  Programa jornades UPEC 2012 

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

la Sala d’actes de Comissions Obreres de Catalunya. Fins divendres 6 

de juliol, escriptors, economistes, sociòlegs, metges, obrers, 

periodistes i sindicalistes reflexionarien en debats i taules rodones al 

voltant de la crisi de representativitat i les noves formes de protesta, 

Cap a on va Catalunya , la recuperació de la democràcia segrestada, 

canvi de paradigma econòmic  i la cultura de la crisi – la crisi de la 

cultura.  

 

El lema per aquesta edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ha estat El futur és 

a les nostres mans, un lema que recull la necessitat de seguir aportant iniciatives de canvi i 

defensa dels valors de l’esquerra en aquest moment de desestructuració i pèrdua de drets.  

 

La UPEC s’ha ressentit del canvi polític del país, 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  

 

Per les jornades de la UPEC han passat més de 2.000 persones, han col·laborat 47 ponents i  17 

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

sessions, quatre de les quals es van emmarcar en la 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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Vivim en un temps i un país convulsos, aprofitats per justificar l’ofec social en favor del 

sosteniment d’una estructura econòmica que engrandeix les diferències socials.  

Es respira la desaparició de l’oposició organitzada, creix la victòria de la retòrica que nega la 

possibilitat de l’aparició d’un nou discurs alternatiu. 

Es justifica el desmantellament del sistema democràtic, de l’estructura pública, de la pèrdua de 

competències i de l'ensulsiada nacional, en la por per l’endeutament promoguda per la dictadura 

dels mercats. 

Com va dir Henry David Thoreau “Les coses no canvien; canviem nosaltres”,  i és seguint aquest 

pensament que defensem la crida per salvaguardar els valors de l'ètica civil republicana, perquè és 

en la defensa de l’estat del benestar i de la llibertat que emergeixen noves formes de fer política i 

afloren nous representants, recordant però, com va dir Antonio Gramsci que "les idees no viuen 

sense organització". 

Com escriu el mestre Fontana El futur és a les nostres mans per seguir vetllant per una societat 

justa i democràtica. 

 

La conferència inaugural va comptar amb la participació de Joan Tugores, catedràtic d’economia 

de la UB i rector de la UB (2001-2005).  
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 Programa jornades  

EL FUTUR ÉS A LES NOSTRES MANS (2 a 6 de juliol de 2012) 
 

  INAUGURACIO EIX: CATALUNYA  
EIX: RECUPEREM LA DEMOCRÀCIA 

SEGRESTADA  
EIX : CANVI DE PARADIGMA 

ECONÒMIC  CLOENDA 

  9:30   Cap a on va Catalunya La democràcia en perill Per una alternativa al neoliberalisme 
La cultura de la crisi. La crisi de la 
cultura 

   Miquel Caminal i Badia Joan Manuel Tresserras Gaju Enric Tello Aragay Pere Pons  

    Joan Botella Corral Joan Subirats Humet Vicenç Navarro López Carles Vidal 

    Jaume López Hernández Gerardo Pisarello Prados Cristina Carrasco Bengoa Manel Barceló  
    Modera: Antoni Franco  Modera: David Miró  Modera: Siscu Baiges Modera: Pere Camps 
11:30 Inscripcions UPEC          

12:00 Inauguració  
Pacte fiscal, concert 
econòmic... Què fer per l'hegemonia de l'esquerra? 

Economia crítica: Sortida al model 
econòmic des de l'esquerra  PREMIS 2012 

  Jordi Serrano i Blanquer Maite Vilalta Ferrer Albert Aixalà Alberto Recio Andreu 
Conferència Cloenda: El futur de 
Catalunya  

  Joan Carles Gallego Herrera Muriel Casals i Couturier Ignasi Llorente Ivan Miro Acedo Oriol Junqueras Vies, ERC  

  Josep M. Àlvarez Suàrez Gemma Calvet i Barot  Marc Rius Antoni Domènech Figueres Pere Navarro Morera, PSC  

  Conferència Inaugural   Xavier Domènech  Joan Herrera Torres; ICV 
        Jordi Miralles Conte, EUiA 

  Joan Tugores     Presenta: Joan Rueda 
  Presenta: Albert Aixalà Modera: Jaume Reixach  Modera: Josep M. Romero Modera: Xavier Domènech Parlaments cloenda 
14:00           

16h 
Crisi de representativitat  i noves 
formes de protesta  Els nous altres catalans  La por  Una societat desigual    

  Simona Levi  Said el Kadaoui Moussaoui Josep M. Terricabras Nogueras Marina Subirats i Martori   

  Carlos Delclós Gómez Moran Fathia Benhammou Xavier Vinader Sánchez Oriol Estela Barnet   
  Esther Vivas Najat El Hachmi Buhhu Milagros Pérez Oliva  Eduard Jiménez Hernández   
    Pius Alibek Hermez       

  Modera: Josep Cabayol  Modera: Jordi Molet Modera: Laura Pelay Modera: Ricard Fernández    

18:00   Els vespres amb  Els vespres amb  Els vespres amb    

18:30 
Internet, tecnopolítica y revoluciones -  
Simona Levi i ’Jordi Carbonell   Diguem prou! - Arcadi Oliveres 

Por el bien del imperio. Una historia del mundo 
desde 1945, de Josep Fontana  La Torre de la arrogancia d'Antón Costas    

   Presenta: Luís Juberías Presenta: David Minoves  Presenta: Borja de Riquer Presenta: Ricard Fernández    
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Els ponents  

Dilluns, 2 de juliol ·  INAUGURACIÓ UPEC 2012 
  
A les 12.00 hores 

Parlaments inaugurals  

Jordi Serrano i Blanquer, Rector de la UPEC; Joan Carles Gallego Herrera, Secretari 

general de CCOO i Josep M. Àlvarez Suàrez, Secretari general de la UGT de Catalunya  
 

A les 13.00 hores 

Conferència inaugural 

A càrrec de Joan Tugores,  Catedràtic d'economia de la UB. Rector de la UB (2001-2005) 

Presenta Albert Aixalà, membre de la Junta directiva de la UPEC  

 

A les 16.00 hores 

Crisi de representativitat i noves formes de protesta 

Simona Levi, Activista cultural; Carlos Delclós Gómez Moran, Sociòleg. Professor associat a la 

UPF. Activista de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública i del moviment 15M  i 

Esther Vivas, Investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles i alimentàries 

Modera  Josep Cabayol, President de SICOM, Solidaritat i comunicació 

 

A les 18.30 hores 

Els vespres amb: Internet, tecnopolítica y revoluciones  

Simona Levi, Activista cultural i Jordi Carbonell, Icaria Editorial 

Modera Luis Juberías, membre de Junta de la UPEC  
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Currículum ponents Dilluns, 2  juliol del 2012 
 
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 

 

Joan Carles Gallego Herrera, Secretari general de CCOO de Catalunya 

 
 Nascut a Barcelona el 20 d'abril de 1954, és Llicenciat en Ciències Econòmiques i 

professor - catedràtic de l'Institut d'Ensenyament Secundari i de Formació 

Professional La Pineda de Badalona. Ha estat secretari general de la Federació 

d'Ensenyament de CCOO entre 1992 i 2001, secretari d'Economia i Formació per 

l'Ocupació i responsable de l'Àrea Socioeconòmica de CCOO de Catalunya des 

del juliol de 2001 fins el 2004. Ha ocupat el càrrec de secretari de Recursos i 

Serveis des de 2004 fins a ser escollit com a secretari general, el desembre de 2008. A més, també ha 

representat CCOO de Catalunya al Consell Escolar de Catalunya, al Consell Català de Formació 

Professional, al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i a la Mesa General de Negociació de 

la Funció Pública de Catalunya.  

 

Josep M. Àlvarez Suarez, Secretari general de la UGT de Catalunya 

 
Va cursar estudis de Formació Professional a Astúries. L’any 1975 es trasllada a 

Barcelona i comença a treballar a una empresa Maquinista Terrestre i Marítima. 

S’afilia a la UGT i el 1976 és escollit secretari d’Acció Sindical de la secció sindical 

de l’empresa. El 1980 esdevé secretari d’organització de la Federació del Metall de 

la UGT de Catalunya. A partir de llavors assumeix diferents càrrecs al sindicat i el 

maig de 1990 el VIII Congrés de la UGT de Catalunya l’elegeix com a secretari general de la UGT de 
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Catalunya i és reelegit fins a dia d’avui. És membre del Consell Social de la Llengua Catalana. Va rebre el 

premi d’Honor Jaume I en reconeixement de la seva tasca en l’impuls de la llengua i cultura catalana en 

l’àmbit sindical. El 1993 impulsa la creació de l’Associació Sindical Interregional dels 4 Motors per 

Europa. 

 

Joan Tugores, Catedràtic d’economia de la UB. Rector de la UB (2001-2005)  

 
Nascut a Palma de Mallorca (1953) Catedràtic d'economia de la UB Degà de la 

Facultat d'Econòmiques de la UB (1994-1998) Rector de la UB (2001-2005) 

Especialista en Economia Internacional i Globalització, entre les seves darreres 

publicacions. El lado oscuro de la Economía (Ed. Gestión 2000, 2009) Crisis: lecciones 

aprendidas...o no (Marcial Pons, 2010) Racionalidad versus intereses: hacia una 

economía política de la globalización + crisis (Revista de economía crítica, 2011) 

 

Presenta -  Albert Aixalà, Membre de la Junta Directiva de la UPEC 

 
Llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB, amb un any cursat a l'Institut d'Estudis 

Polítics de París (Sciences Po). Va seguir els cursos del doctorat en Integració Europea i 

Relacions Internacionals de la UAB i ha col·laborat en diverses publicacions de 

l'Observatori de Política Exterior Europea de la mateixa universitat. També va ser, 

durant l'any 2004, analista de la Fundació CIDOB.  En l'àmbit polític, és director de la 

Fundació Rafael Campalans des de 2005 i ha estat secretari d'organització del PSC de Barcelona entre 

2008 i 2012. Des d'aquestes responsabilitats, s'ha centrat en els àmbits de l'elaboració programàtica, 

l'anàlisi electoral i el canvi organitzatiu 

 

Simona Levi, Activista cultural 

 
Artista multidisciplinària nascuda a Itàlia i establerta a Barcelona des de 1990. 

Dirigeix el centre d’agitació cultural Conservas. És directora de teatre i 

organitzadora d’esdeveniments culturals. De 2000 a 2011 va dirigir la biennal d’arts 

escènics i visuals aplicades INn MOTION que es realitzava al Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona. Està implicada en diverses plataformes d’art i acció i 

activista dels moviments socials europeus. En els últims quatre anys, és una de les 

veus més reconegudes de les plataformes nacionals i internacionals de lluita per la defensa d’internet i 

dels drets de ciutadans i artistes en el context de l’era digital. 
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Carlos Delclós Gómez Moran, Sociòleg. Professor associat a la Universitat Pompeu Fabra. 

Activista de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública i del moviment 

15M  

 A més de donar classes de sociologia, demografia, relacions laborals i estructures 

socials, el seu treball a la UPF inclou investigacions sobre les migracions, la 

fecunditat, les desigualtats en salut i l'organització econòmica a la llar. Fill 

d'emigrants espanyols, té la doble nacionalitat nord-americana i espanyola. A més 

del seu treball com a docent, investigador i activista, Carlos escriu sobre 

moviments socials per  a ROAR Magazine i sobre la música diaspòrica per Dutty 

Artz. Ha estat convidat diverses vegades a programes de ràdio nord-americans, 

entre els quals  Mudd Up! a la WFMU de Nova York i Music Beyond Borders a la KPFT de Houston. 

 

Esther Vivas, Investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles i alimentàries 
 

Forma part del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) a la Universitat 

Pompeu Fabra. És llicenciada en periodisme i màster en sociologia. Les seves 

principals línies de recerca són l’anàlisi dels moviments socials alternatius i els 

impactes de l’agricultura industrial i les alternatives que es plantegen des de la 

sobirania alimentària i el consum crític. És autora de diversos llibres sobre aquestes 

temàtiques entre els quals destaquen Planeta indignado. Ocupando el futuro  (2012, 

Sequitur, coautora junt JM Antentas), Resistencias globales. De Seattle a la crisis de Wall Street (2009, 

Ed. Popular, coautora junt JM Antentas), Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución 

de alimentos (2009, Icaria ed, coautora amb X. Montagut), En pie contra la deuda externa (2008, El 

Viejo Topo), entre  altres. 

 

Modera: Josep Cabayol, President de SICOM, Solidaritat i 

comunicació 

 

 

 

Jordi Carbonell  

 

Presenta: Luís Juberías, Membre de la Junta Directiva de la UPEC  

 
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 i director de la revista Realitat i de la revista L'ESPURNA. Participa en el 

col•lectiu Inflexió. És Secretari de la UPEC. 
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Dimarts, 3 de juliol ·  Eix: Catalunya 

 

A les 9.30 hores 

Cap a on va Catalunya 

Amb Miquel Caminal i Badia, Catedràtic de Ciència Política de la UB; Joan Botella Corral,  

Catedràtic de Ciència Política de la UAB  i Jaume López Hernández, Professor del Departament de 

Ciències Polítiques i Socials a la UPF 

Modera  Antonio Franco, Periodista. Exdirector d’ El Periódico 

 

A les 12.00 hores  

Pacte fiscal, concert econòmic...  

Amb Maite Vilalta Ferrer, Professora Titular d'Hisenda Pública de la UB; Muriel Casals i 

Couturier, Presidenta d’Òmnium  Cultural. Professora d’Anàlisi Econòmica de la UAB. Departament 

d’Economia i Història Econòmica i Gemma Calvet i Barot, Advocada i consultora en dret, polítiques 

socials i drets humans 

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

 

A les 16.00 hores  

Els nous altres catalans   

Amb Said El Kadaoui Moussaoui, Psicòleg i escriptor. Autor de la novel·la Límites y Fronteras i del 

llibre Cartes al meu fill, un català de soca-rel, gairebé; Fathia Benhammou, Cap de programes de la 

Fundació Jaume Bofill. Mestra d’educació infanti; Najat El Hachmi Buhhu, Escriptora i Pius Alibek 

Hermez, Filòleg. Escriptor i restaurador 

Modera  Jordi Molet, Periodista 

 

A les 18.30 hores  

Els vespres amb: Diguem prou! 

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

la UAB  

Presenta  David Minoves, Membre de la Junta directiva de la UPEC  
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Currículum ponents Dimarts, 3 juliol del 2012 
 

Miquel Caminal i Badia, Catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona 

 

La seva especialització ha girat a l’entorn del catalanisme, els partits nacionals, i 

les teories polítiques del nacionalisme i del federalisme. Premi extraordinari de 

doctorat de la UB per la tesi doctoral sobre Joan Comorera i la revolució 

democràtica (1984), publicada per Editorial Empúries (1985).  Ha publicat 

diversos llibres i articles, entre els quals destaquem: El federalismo pluralista. 

Del federalismo nacional al federalismo plurinacional. Paidós, Barcelona, 2002. Nacionalisme i partits 

nacionals a Catalunya, editorial Empúries, Barcelona, 1998. “Una lectura republicana i federal de 

l’autodeterminació” Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 5, 2007. Editor i coautor de 

Pensamiento político en la España contemporánea (1800-1950). Teide, Barcelona, 1992. Editor i 

coautor de Manual de Ciencia Política, Tecnos, Madrid, 1996. Edició catalana 1998. 3ª edició castellana 

2006. Editor i coautor de  Sistema Polític de Catalunya, Tecnos- Edicions UB-Publicacions UAB, 1998. 

“Democràcia, federalisme i estats plurinacionals” a Requejo/Caminal: Liberalisme polític i democràcies 

plurinacionals, Institut d’Estudis Autonòmics. Generalitat de Catalunya, 2009 (edició anglesa per 

Routledge. 2010). “L’estat autonòmic espanyol: entre la resistència nacionalista i l’horitzó federal” a 

Caminal/Requejo: Federalisme i plurinacionalitat. Teoria i anàlisi de casos. Institut d’Estudis Autonòmics. 

Generalitat de Catalunya, 2009 (edició anglesa  per Routledge, 2012).  

 

Joan Botella Corral, Catedràtic de Ciència Política a la Universitat Autònoma de 

Barcelona  

 
Catedràtic de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona (i, 

actualment, Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia). S'ha 

especialitzat en anàlisi electoral, política comparada, govern local i polítiques de 

comunicació. Ha estat membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i 

president de la Plataforma Europea d'Autoritats Reguladores (EPRA). És autor o coautor d'una vintena 

de llibres i d'uns 30 articles professionals. 

 

Jaume López Hernández, Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials 

Universitat Pompeu Fabra  

 

 Doctor en Ciència Política i de l'Administració (2002) i Màster en Teoria Política i 

Social (1996) per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Filosofia de les Ciències 

Socials per la London School of Economics and Political Science (1997) i Llicenciat en 

Ciències Polítiques i Sociologia (1993) per la Universitat Autònoma de Barcelona.  



 

20 

Actualment és Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials (UPF), Consultor als estudis 

d'Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, i imparteix docència al màster en Comunicació 

Política i Social de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Recentment, ha 

estat el director dels estudis comparatius: Noves estatalitats i processos de sobirania (2010); Análisis de 

experiencias de democracia directa en el ámbito internacional (1995-2007) (2009); L'èxit dels partits. 

Estudi comparatiu sobre partits polítics amb experiències d'èxit (2008)  

 

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, 

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 

 

Maite Vilalta Ferrer, Professora Titular d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona 

 

Doctora en Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona. És professora 

Titular del Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia 

Espanyola de la mateixa Universitat. És autora de diversos estudis i publicacions 

sobre el federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals, 

entre les quals destaquen les que tracten el tema de l’anivellament dels recursos i el 

de la despesa no obligatòria dels ajuntaments. Imparteix la seva docència en 

l’ensenyament d’Economia i en el de Ciències  Polítiques i de l’Administració de la Universitat de 

Barcelona, així com en el Màster Interuniversitari de Gestió Pública (UAB-UB-UPF). També col•labora 

en altres Màsters com el d’Hisenda Autonòmica i Local (Universitat de Barcelona) o el “Máster en 

Hacienda y Finanzas Públicas” (Universitat del País Basc). És membre de l’ Institut d’Economia de 

Barcelona, ha estat vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa (2004-2008). Ha estat membre del 

Grup d’Experts nomenat pel Govern de la Generalitat pel càlcul de la balança fiscal de Catalunya, i ha 

estat representant de la Generalitat de Catalunya a  la Comissió Mixta de Transferències Estat-

Generalitat. 
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Muriel Casals i Couturier, Presidenta d’Òmnium  Cultural. Professora d’Anàlisi 

Econòmica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Economia i Història 

Econòmica  

 

Professora d’Economia de la UAB. Ha fet estades a universitats britàniques: 

Edinburg University,  London School of Economics, University of Wales at Bangor. 

Temes d’interès: Reconversions industrials, Història del Pensament Econòmic, 

Economia Europea. Fa tasques de divulgació a través de col•laboracions al 

setmanari “El Temps”, al programa “Economia i Empresa” de Catalunya 

Informació i en cursos d’extensió universitària. Ha estat vicerectora de Relacions 

Internacionals i Cooperació de la UAB (2002-2005) i representant de la Xarxa 

Vives d’Universitats (2002-2009). Va ser membre del Consell de CCRTV (1983-1988), de la Junta de 

l’Ateneu Barcelonès (2003-2007), presidenta de l’Opinió Catalana fins el 2009 i membre del Consell 

Català del Moviment Europeu.  Entre les darreres publicacions destaquem: “Solving the ‘national’ 

problems of Europe” a European Union, the Next Fifty Years (FT-LSE, 2007) i “Per una Europa Oberta” 

a Onze de Frankfurt (I.R. Llull, 2007)  

 

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

 

 Llicenciada en Dret per la UAB i Màster europeu en dret i polítiques socials. 

Exercici professional de l'Advocacia des de 1992, stage professional a París  

gabinet Cahen & Constanin. Especialitzada en dret penal, drets humans i polítiques 

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 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. 
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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 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. 

 

Said El Kadaoui Moussaoui, Psicòleg i escriptor. Autor de la novel•la Límites y Fronteras i 

del llibre Cartes al meu fill, un català de soca-rel, gairebé 

 

 Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en 

Psicopatologia i  en Psicoteràpia psicoanalítica per la Universitat Ramón Llull (Barcelona). 

Actualment treballa de psicòleg a l'Hospital de Dia d'Adolescents de Gavà. Col•labora 

com a docent en diversos postgraus i màsters de les universitats de Barcelona, Autònoma 

de Barcelona, Girona i Ramon Llull. Ha realitzat cursos d'estiu a la Universitat de Vic. Premi Huarte de 

San Juan l'any 1997 pel treball de recerca “El Laboratorio de Experimentación Psicológica del Grupo 

Benéfico”. Com a escriptor ha publicat la novel•la Límites y Fronteras (Ed. Milenio), el setembre de 

2008 (amb pròleg d'Ignasi Riera) i el llibre Cartes al meu fill, un català de soca-rel, gairebé (Ara llibres), 

el 2011. Col•labora de forma regular amb el diari Público i El Periódico de Catalunya, i ha col•laborat 

puntualment amb altres rotatius com El País, l’Ara i El Punt. 

 
Fathia Benhammou, Cap de programes de la Fundació Jaume Bofill. Mestra d’educació 
infantil  

 
Màster en exclusió social diversitat cultural i intervenció educativa. Participació 

activa en moviments de base entorn als drets de les persones immigrades  i,  

sobretot, als drets de dones immigrades. Assessorament a projectes amb 

perspectiva de gènere i immigració. Àmplia experiència en el treball social i 

educatiu amb adolescents d’origen immigrat. Imparteix cursos sobre la realitat 

social i educativa dels fills/es/ mitjans de comunicació i immigració etc.  Autora de diversos articles a 

premsa escrita i a revistes educatives o de divulgació com la coordinació del monogràfic Alumnado de 
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origen immigrado i éxito escolar de la revista Cuadernos de Pedagogia (Febrer 2012), Benhammou. F 

Trajectòries socials i educatives dels fills i filles de les famílies immigrades Revista AUSA del Patronat 

d’Estudis Osonencs 2006. (en vies de publicació) También son franceses. Article La Vanguardia. 2005. 

Des de 1998 a 2010 ha treballat a la Fundació Jaume Bofill (àrea d’immigració). Entre altres projectes, ha 

coordinat un programa de recerca sobre escolarització i acolliment educatiu dels fills i filles  famílies 

immigrades (anàlisi de les Polítiques educatives d’acollida, la relació família escola, els processos de 

socialització dels fills i filles dels col·lectius immigrats amb més presència a Catalunya, les condicions en 

les quals es dóna la transició de l’educació obligatòria a la postobligatòria).  

 
Najat El Hachmi Buhhu, Escriptora 

 
Va néixer al Marroc i als 8 anys va anar a viure a Vic amb la seva família on ha 

residit fins fa poc. Ha cursat Filologia Àrab a la Universitat de Barcelona. Publica 

articles a El Periódico i el suplement DOMinicial del mateix diari. Ha col·laborat 

en programes de ràdio com Mosaic a Catalunya Cultura, L’Oracle de Xavier 

Grasset o Júlia en la Onda d’Onda Zero. Escriu des del onze anys, al principi 

com un entreteniment i a poc a poc com una forma de canalitzar la inquietud de 

sentir-se de dos llocs i una via per apropar els móns als quals sent que pertany. 

El 2004 publicà Jo també sóc catalana. La seva primera novel·la, L’últim Patriarca 

(Planeta, 2008) va rebre el premi Ramon Llull 2008, va ser finalista al Prix Méditerranée Étranger 2009, 

va guanyar el Prix Ulysse a la primera novel·la i es va convertir en un èxit de vendes des de la seva 

publicació. Ha estat traduïda a deu llengües fins al moment. L’abril del 2011 va publicar la seva segona 

novel·la, La Caçadora de Cossos en català i castellà i actualment està en procés de traducció a l’anglès. 

 

Pius Alibek Hermez, Filòleg. Escriptor i restaurador 
 
Va estudiar Filologia Anglesa a Bagdad i posteriorment a Londres. Ha enfocat la 

seva carrera cap a la lingüística històrica comparada i l'origen i l'evolució de les 

llengües. Ha treballat en l'ensenyament d'idiomes i col·laborat amb diversos 

mitjans de  comunicació i ’administració europea. Des de 1997 regenta el 

restaurant Mesopotàmia, especialitzat en cuina de l'Iraq. És un defensor de la 

democràcia i el civisme com a formes i valors essencials per viure en societat. El 

2004 va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona i el 2012 el premi Pompeu Fabra.  Entre les seves 

traduccions destaquem: al català L'edifici Iaqubian i Chicago d’Alaa Al Aswani (Edicions 1984); poemes del 

poeta iraquià Saadi Iussuf (revista Reduccions núm. 56 pàg. 26-43) i a l’àrab, La meva Cristina i jo de 

Mercè Rodoreda encàrrec de l´Institut Català d´Estudis Mediterranis (1987), “Els caldeo-assiris, un 

poble no protegit i en vies d’extinció¨ (Revista de Catalunya núm. 60, pàg. 77-89). L’any 1993 publica el 

¨Manual de transcripció simplificada indirecta de l’àrab al català a traves de l’anglès, francès i castellà´, 

per utilitzar-lo als diferents mitjans d’informació  És autor d’Arrels nòmades (La Campana,  2010) i El Dol 

del Quetzal (Columna 2012) 
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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.  

 

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

 
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. 

 

Presenta: David Minoves, Membre de la Junta directiva de la UPEC  
 

Estudis de Belles Arts i Ciències Polítiques. Il·lustrador i humorista gràfic free-

lance. Vinculat al sindicalisme estudiantil  i activista del moviment d’objecció de 

consciència i insubmissió al servei militar. Col·laborador de diferents ONG, 

impulsor del Fòrum Social de Barcelona i de la Plataforma Aturem la Guerra, 

coordinador de la Fundació Josep Irla al Fòrum Social Mundial i al Fòrum Social 

Català. Militant d'ERC des de 1987, ha estat Secretari General de les JERC (1994-96), President de la 

Federació de BCN d’ERC (1996-2000), Responsable de Moviments Socials d’ERC (2001-

2004), i ocupant diferents responsabilitats a l'Executiva Nacional d'ERC durant el període 2008-2011. 

Ha estat assessor d’ERC a l’àrea Metropolitana de Barcelona (1999- 2004) i membre de la Junta del 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (2003-2004). Director de l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament (2004 -2006) i Director General de Cooperació al Desenvolupament i 

Acció Humanitària de la Generalitat de Catalunya (2006-2011). Fou membre de la Junta de Govern de 
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l’Institut Català Internacional per la Pau (2008-2011). En l'actualitat és Responsable de Nova Ciutadania 

a l'Associació Catalana de Municipis (ACM), soci d'Òmnium Cultural. 
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Dimecres, 4 de juliol ·  Eix:  Recuperem la democràcia segrestada 

 

A les 9.30 hores 

La democràcia en perill 

Amb Joan Manel Tresserras Gaju, Professor del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de 

la UAB; Joan Subirats Humet, Dr. en Ciències Econòmiques. Catedràtic de Ciència Política de la 

UAB i Gerardo Pisarello Prados, Professor titular de Dret Constitucional de la UB i vicepresident 

de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC). 

Modera Ferran Casas, Periodista 

 

A les 12.00 hores 

Què fer per l'hegemonia de l'esquerra?  
Amb Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans; Ignasi Llorente, escriptor i 

exsecretari d'imatge i comunicació d'ERC, Marc Rius, director de la Fundació Nous Horitzons, 

i Xavier Domènech, historiador i professor de la UAB. 
Modera Josep Maria Romero Velarde, membre de la Junta directiva de la UPEC  
 

A les 16.00 hores  

La por 

Amb Josep Maria Terricabras Nogueras, Catedràtic de filosofia. Director de la Càtedra Ferrater 

Mora de Pensament Contemporani de la UdG i Milagros Pérez Oliva, Periodista 

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

 

A les 18.30 hores 

Els vespres amb: Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945 

Amb Josep Fontana i Lázaro, Historiador. Professor emèrit de la UPF 

Presenta  Borja de Riquer, Catedràtic d’ Història Contemporània de la UAB 
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Currículum ponents Dimecres, 4 juliol del 2012 
 

Joan Manel Tresserras Gaju, Professor del Departament de Mitjans, Comunicació i 
Cultura de la UAB 
 

 
Doctor en Ciències de la Informació. Professor de la UAB, especialitzat en història 

de la comunicació,  indústries culturals i cultura de masses. Autor de El Regne del 

Subjecte (1987) i Cultura de masses i postmodernitat (1994), amb Enric Marín, i de La 

gènesi de la societat de masses a Catalunya 1888-1939 (1999), amb Francesc Espinet. 

També de D’Ací i D’Allà, aparador de la modernitat (1993), i de Polítiques de cultura i 

comunicació i construcció nacional (2010). Va coordinar el bloc “Cultura” de 

l’Informe per a la Catalunya del 2000 (1999). Director del Dpt de Periodisme i CC de la Comunicació de 

la UAB (1991-1993) i membre Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2000-2006), Va ser conseller de 

Cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya (2006-2010). 

 

Joan Subirats Humet, Dr. en Ciències Econòmiques. Catedràtic de Ciència Política de la 
UAB 
 

Investigador i responsable del Doctorat de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 

de la UAB. Ha estat professor visitant a diverses universitats. Especialista en temes 

de governança, gestió pública i en l’anàlisi de polítiques públiques, temes en els que 

té publicats nombrosos llibres i articles. Col·labora habitualment a diversos mitjans 

de comunicació.  

 

Gerardo Pisarello Prados, Professor titular de Dret Constitucional de la UB. Vicepresident 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) 
 

Membre del Consell de Redacció de la Revista Sin Permiso. Ha estat professor 

convidat en diverses universitats americanes i europees. Ha publicat diversos 

treballs sobre constitucionalisme, drets socials, immigració, globalització i 

democràcia. Entre els seus treballs figuren: Vivienda para todos: un derecho en 

(de)construcción, Icaria, 2003; La Constitución europea y sus mitos. Una crítica al 

Tratado constitucional y argumentos para otra Europa, (amb Xavier Pedrol), Icaria, 2005; Los derechos 

sociales y sus garantías, elementos para una reconstrucción, Trotta, 2007; Un Largo Termidor. La ofensiva del 

constitucionalismo antidemocrático, Trotta, 2011; y No hi ha dret(s). La lluita contra ilegalitat del poder (amb 

Jaume Asens), Icaria, 2012.        

 

Modera:  Ferran Casas,  Periodista 
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Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans 

 
Llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB, amb un any cursat a l'Institut d'Estudis 

Polítics de París (Sciences Po). Va seguir els cursos del doctorat en Integració Europea i 

Relacions Internacionals de la UAB i ha col·laborat en diverses publicacions de 

l'Observatori de Política Exterior Europea de la mateixa universitat. També va ser, 

durant l'any 2004, analista de la Fundació CIDOB.  En l'àmbit polític, és director de la 

Fundació Rafael Campalans des de 2005 i ha sigut secretari d'organització del PSC de Barcelona entre 

2008 i 2012. Des d'aquestes responsabilitats, s'ha centrat en els àmbits de l'elaboració programàtica, 

l'anàlisi electoral i el canvi organitzatiu 

 
Ignasi Llorente, escriptor i exsecretari d'imatge i comunicació d'ERC  

 
 
Marc Rius, director de la Fundació Nous Horitzons  

 
 
 
 
 

 
 
Xavier Domènech, historiador i professor de la UAB 
 

Ha desenvolupat diversos treballs, en llibres, articles, exposicions i projectes 

memorials, relacionats amb la història dels moviments socials, les classes 

populars, la guerra civil, el franquisme i la democràcia. Entre les seves 

publicacions destaquen els llibres Quan el carrer va deixar de ser seu, Temps 

d’interseccions, Quan plovien bombes. Els bombardeigs i la guerra civil, Clase obrera 

antifranquismo y cambio político i, recentment, Lucha de clases, dictadura y 

democracia (1939-1977). A la vegada ha produït una reflexió constant sobre el 

nostre present, la crisi, els moviments socials i les noves realitats polítiques en forma de articles i textos 

de reflexió.  
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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 altres associacions. Forma part de la junta directiva de 

la UPEC i és patró de la Fundació Cipriano García – CCOO 

 

Josep Maria Terricabras Nogueras, Catedràtic de filosofia i director de la Càtedra Ferrater 
Mora de Pensament Contemporani de la UdG 
 

 
Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha estat becari de la Universitat de 

Münster (Alemanya), del St. John's College (Cambridge) i de la Universitat de 

Berkeley (Califòrnia). Ha treballat temes de filosofia contemporània, particularment 

de lògica, filosofia del llenguatge, teoria del coneixement i ètica. També és: membre 

de The New York Academy of Sciences; membre del Comitè del Centro Filosofico 

Internazionale Karl-Otto Apel (Acquappesa-Coseza/Itàlia); membre de la Leibniz-Sozietät der Wissenschaften 

zu Berlin (Societat Leibniz de Ciències, de Berlín); col·legiat d'Honor del Col·legi de Metges de Girona 

(1999), membre del Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 

Trueta i  president del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional. L'any 2000 va 

rebre la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, concedida pel Departament 

d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Té obert el portal de 

filosofia http://www.terricabras-filosofia.cat 

  

 
Milagros Pérez Oliva, Periodista 
 

Actualment és membre del equipo d‘editorials i Opinió del diari El País. Va ser 

Defensora del Lector des del febrer de 2009 al febrer de 2012. Col·laboradora 

com analista dels programes “Hora 25” i “El Balcó”, de la Cadena Ser, “Els 

Matins” de TV3 i “El Debat” de TVE a Catalunya. És professora del Màster del 

Periodisme del País- Universitat Autònoma de Madrid. Membre del Comitè de 

Bioètica de Catalunya, Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, Consell de 
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Ciències de l'Ajuntament de Barcelona, Observatori Infantil 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 

Nacional de Cultura en la modalitat de Periodisme de la Generalitat de Catalunya (2006), Medalla Josep 

Trueta al mèrit sanitari, també de la Generalitat de Catalunya (2010), premi de Bioètica de la Fundació 

Grifols (2007), premi “Valentia” del Foro Español de Pacientes, Premi Boeringer Ingelheim al 

Periodisme en Medicina 2009 i Premi Les Bones pràctiques professionals en Informació no sexista 

(2009).  

 
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). 

 

Josep Fontana i Lázaro, Historiador. Professor emèrit de la UPF 
  

Josep Fontana i Lázaro (Barcelona, 1931), deixeble de Ferran Soldevila, Jaume 

Vicens Vives i Pierre Vilar. Ha estat professor a les universitats de Liverpool, 

València, Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra, i és doctor Honoris Causa 

per les del Comahue (Argentina), Rovira i Virgili i de Valladolid. Autor d’una 

vintena de llibres d’història, el darrer dels quals és Por el bien del imperio (2011). 

 

Presenta: Borja de Riquer, Catedràtic d’Història Contemporània de la UAB 
 

Autor de Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme (1977), 

Epistolari polític de Manuel Duran i Bas: correspondència entre 1866 i 1904 

(1990), L’últim Cambó (1936-1947), La dreta catalanista davant la Guerra Civil i 

el primer franquisme (1996), Escolta Espanya: la cuestión catalana en la época 

liberal (2001) o Francesc Cambó entre la Monarquia i la República (2007). És co-autor del volum VII, El 

franquisme i la transició democràtica (1989), i dels volums IX i X, La Catalunya autonòmica (2003), de la 

Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar. Entre les seves distincions figuren la Medalla d’Honor de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la de “Investigador Reconegut” de la Generalitat de Catalunya.  És 

membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 
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Dijous, 5 de juliol del 2012 · Eix: Canvi de paradigma econòmic 

 

A les 9.30 hores 

Per una alternativa al neoliberalisme 

Amb Enric Tello Aragay, Historiador econòmic i ambiental de la UB. President d'Ecologistes en 

Acció de Catalunya; Cristina Carrasco Bengoa, Professora de Teoria Econòmica de la UB. Militant 

del moviment feminista. Temes d’estudi relacionats amb l’economia feminista i Vicenç Navarro 

López, Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. Professor de Polítiques Públiques a The 

Johns Hopkins University (Baltimore, EUA) 

Modera  Siscu Baiges, Periodista. Subdirector del programa Tots per tots de Com Ràdio 

 

A les 12.00 hores 

Economia crítica:  sortida al model econòmic des de l’esquerra 

Amb Alberto Recio Andreu, Doctor en Economia. Professor titular Departament d’Economia 

Aplicada de la UAB; Ivan Miró Acedo, Sociòleg. Investigador en economia cooperativa. Soci de la 

cooperativa La Ciutat Invisible, participa en diferents moviments socials des del barri de Sants  

Modera  Xavier Domènech, Membre de la Junta directiva de la UPEC  

 

A les 16.00 hores 

Una societat desigual 

Amb Marina Subirats i Martori, Sociòloga. Catedràtica emèrita de Sociologia de la UAB;  Oriol 

Estela Barnet, Professional del desenvolupament local i Eduard Jiménez Hernández, Economista i 

consultor en polítiques públiques. Director de Innovación y Consultoria en Políticas Públicas sl. Editor 

de P3T -Journal of Public Policies and Territory- 

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

Catalunya  

 

A les 18.30 hores 

Els vespres amb: La torre de la arrogancia  

Amb Antón Costas Comesaña, Catedràtic d’Economia Aplicada de la UB 

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

Catalunya  
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Currículum ponents Dijous, 5 juliol del 2012 
 

Enric Tello Aragay, Historiador econòmic i ambiental de la Universitat de Barcelona. 
President d'Ecologistes en Acció de Catalunya 

 
Doctor en història contemporània i catedràtic del Departament d'Història i 

Institucions Econòmiques de la UB que ha dirigit des de 2006. També és membre 

de la Junta Directiva de la Societat Espanyola d'Història Agrària i soci de 

l'European Society for Environmental History, l'Associació Hispano-Portuguesa 

d'Economia dels Recursos Naturals i Ambientals, l'Associació Espanyola d'Història 

Econòmica, la Fundació Nova Cultura de l'aigua, i del Consell de Redacció de la 

revista Global Environment. Journal of History and Natural and Social Sciences. És 

investigador principal del projecte sobre Història Ambiental dels Paisatges Agraris de la Mediterrània i 

membre del projecte internacional Sustainable Farm Systems: long-term socio-ecological metabolism in 

Western agriculture finançat per Canadà a les universitats de Saskatchewan, Michigan, Alpen-Adria a 

Viena, Nacional de Colòmbia, Pablo de Olavide a Sevilla, i la Fundación Antonio Núñez para el Estudio 

de la Naturaleza y el Hombre en Cuba. 

 
Cristina Carrasco Bengoa, Professora de Teoria Econòmica de la UB. Militant del 
moviment feminista. Els seus temes d’estudi estan relacionats amb l’economia feminista  
 

Els seus temes d’ investigació són el treball de les dones, l’economia feminista i els 

indicadors no androcèntrics, sobre els quals té diverses publicacions.   

Forma part de l’Institut d’Estudis de les Dones i el Gènere de les Universitats 

Catalanes, de l’equip de redacció de les revistes Feminist Economics i de la Revista 

d’Economia Crítica. Participa activament  a Ca la Dona, moviment feminista de 

Barcelona 

 
 
Vicenç Navarro López, 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) i 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 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 UC de Madrid i es va integrar a la vida acadèmica catalana com a Catedràtic d’Economia Aplicada 
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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.  

 
Modera: Siscu Baiges, Periodista. Subdirector del programa Tots per tots de Com Ràdio 

 
 Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i en Psicologia per la UB. S’ha 

especialitzat en la informació relacionada amb els temes socials i la solidaritat 

internacional. Ha estat president de l’associació “Solidaritat i Comunicació – SICOM”. 

És coautor del llibre Les ONGs de desarrollo en España. Los dilemas de la cooperación i ha 

dirigit una col·lecció de 8 llibres editats per Random House Mondadori i Intermón 

Oxfam, dedicats a la cooperació internacional i la solidaritat. L’any 2008 va rebre el 

premi Joan Gomis a la seva trajectòria personal com a periodista vinculat al món de la cooperació 

internacional. Aquest premi el concedeixen conjuntament la Fundació per la Pau, Justícia i Pau i les 

publicacions El Ciervo i Foc Nou. Ha treballat en nombrosos mitjans de comunicació com la revista El 

Món, El Diari de Barcelona, la revista El Triangle, i Ràdio 4, a més de Com Ràdio, i ha col·laborat a  La 

Vanguardia, l’Avui, Ràdio L’Hospitalet i diverses web.  

 

Alberto Recio Andreu 
Doctor en Economia. Professor Titular del Departament d’ Economia Aplicada a la UAB 
 

Professor Titular Dep Economia Aplicada UAB Recerca i publicacions en l'àmbit 

de l'Economia del Treball, institucions econòmiques, economia i poder. Membre 

de la redacció de  revistes com ara Mientras Tanto, Revista Economía Crítica, Ecologia 

Política Activista. Forma part del moviment veïnal (membre de la junta de la FAVB) 

 
Ivan Miró Acedo, Sociòleg. Investigador en economia cooperativa. Soci de la cooperativa 
La Ciutat Invisible, participa en diferents moviments socials des del barri de Sants 
 

Treballa a La Ciutat Invisible (www.laciutatinvisible.coop), cooperativa dedicada a 

la creació i difusió de pensament i imaginaris crítics vinculats al cooperativisme i 

als moviments socials urbans. Dinamitza el Projecte Barri Cooperatiu 

(www.sants.coop), amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i 

és docent en diferents universitats catalanes i en entitats socials sobre economia 
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cooperativa.  Entre els seus treballs, destaquen els articles "Ningú ens representa. La plaça com a 

metàfora de la nova societat" a Les Veus de les places, “El quart impuls. Cooperativisme_Treball 

immaterial_ Creativitat_Territori” a Nexe, Quaderns d’autogestió i economia social, i “Tesis per un 

municipalisme autogestionari” a Construint municipi des dels moviments socials.  Dels llibres, Les 

cooperatives obreres de Sants. Autogestió proletària en un barri de Barcelona; De la protesta al contrapoder; i 

Treball, valors i canvi. Les ruptures de la precarietat, premi Sociologia de la Joventut. 

  

Modera: Xavier Domènech, Membre de la Junta directiva de la UPEC  
 
Historiador i professor de la UAB. Ha desenvolupat diversos treballs, en llibres, 

articles, exposicions i projectes memorials, relacionats amb la història dels 

moviments socials, les classes populars, la guerra civil, el franquisme i la 

democràcia. Entre les seves publicacions destaquen els llibres Quan el carrer va 

deixar de ser seu, Temps d’interseccions, Quan plovien bombes. Els bombardeigs i la 

guerra civil, Clase obrera antifranquismo y cambio político i, recentment, Lucha de 

clases, dictadura y democracia (1939-1977). A la vegada ha produït una reflexió 

constant sobre el nostre present, la crisi, els moviments socials i les noves realitats polítiques en forma 

de articles i textos de reflexió.  

 

Marina Subirats i Martori, Sociòloga. Catedràtica emèrita de Sociologia de la UAB 
 

Ha estat directora de l’Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales 

(1993-1996), i regidora d’Educació i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 

(1999-2006). Actualment és membre del Consejo Escolar del Estado. Ha escrit 

diversos llibres i articles sobre temes d’educació, de gènere i d’estructura social de 

Catalunya. Els més recents, Balones fuera (amb A. Tomé, 2007),  Mujeres y hombres 

¿Un amor imposible? (amb M. Castells, 2007) i Barcelona: de la necessitat a la 

llibertat. Les classes socials al tombant del segle XXI. (2012). 

 

Oriol Estela Barnet, Professional del desenvolupament local 
 

Economista (UB) especialitzat en desenvolupament econòmic local i planificació 

estratègica territorial. Ha treballat 10 anys com a consultor privat i formador en 

aquests àmbits per a ens locals i regionals de tot Espanya. Actualment treballa a la 

Diputació de Barcelona com a Cap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al 

Desenvolupament Econòmic i participa com a docent en diversos Postgraus i 

Màsters. Col·labora també amb el Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano i n'edita el seu blog. 
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Eduard Jiménez Hernández, Economista i consultor en polítiques públiques, director de 
Innovación y Consultoria en Políticas Públicas sl i editor de P3T [Journal of] Public Policies 
and Territory 

 
Diploma en funció gerencial a les administracions públiques per ESADE, 

postgrau en direcció urbanística per la UAB. Membre de la Asociación 

Española de Ciencia Regional, la Asociación Española de Ciencia Política y de 

la Administración i de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Va ser 

responsable d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (1986-

1991). Cap de l’Àrea de Creació d’empreses i Coordinador de Programes de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Sabadell (1991-1996) i Director d’Investigació i Director del Centre de Barcelona de 

la Fundació CIREM (1996-2002). És Coautor dels llibres com ara: Els joves de la transició Vol IV. 

Barcelona, 2003, Edicions de la UB. En l’àmbit de les polítiques urbanes, ha estat consultor de 

projectes de la Llei de Barris i del programa de Barris de la Generalitat de Catalunya, director de 

l’estudi Identificació de Variables i Factors Rellevants pels processos de degradació de la cohesió socials als 

Barris i Àrees urbanes del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Autor de les col·laboracions 

Noves Polítiques de Barris a Nous Horitzons, núm. 195,  i de Ubi civis, ibi patria a Revista FRC, núm. 22. 

 Dirigeix l’assistència tècnica per la creació d’un Sistema integrat d’informació territorial sobre la 

renovació urbana, l’exclusió residencial i les polítiques públiques d’habitatge. 

 
 
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. 
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Antón Costas Comesaña, Catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona 
 

És catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona. Les seves  

publicacions se centren especialment en l’anàlisi del paper de les idees, els 

interessos i les institucions en la formació de la política; en particular, en els 

processos de reforma, liberalització, privatització i regulació dels serveis públics. 

Ha publicat una dotzena de llibres i nombrosos articles sobre aquestes matèries. 

Ha publicat dos llibres recentment sobre  les causes, efectes i respostes a la crisi 

actual: La Torre de la arrogancia. Políticas y Mercados después de la Tormenta, 

Editorial Ariel, 2011 (en col·laboració  amb Xosé C. Arias); i,   La crisis de 2008. 

De la Economía a la Política y más allá, Mediterráneo Económico, 2010. És columnista del diari “El País” i d’ 

“El Periódico de Cataluña”. En el món empresarial, és conseller de diverses empreses. En el campo 

institucional  i social és Vicepresident del Cercle d’Economia i membre de diversos patronats de 

fundacions i ONG. 
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Divendres, 6 de juliol del 2012 · Eix:  La cultura de la crisi. La crisi de la cultura 

 

A les 9.30 hores 

La cultura de la crisi. La crisi de la cultura 

Amb Pere Pons, Director de la revista Jaç; Manel Barceló , Actor, autor, guionista d’historieta i de 

televisió. Secretari General de l’AADPC (2001 – 2009) i Carles Vidal i Serrano, Baix elèctric i 

guitarra. Companyia Elèctrica Dharma 

Modera: Pere Camps, Director de Barnasants  

 

A les 11.45 hores 

Entrega de premis UPEC 2012 

Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB) en reconeixement  a la 

seva tasca fonamental de sensibilització, prevenció i educació de la societat en l'àmbit de la salut sexual i 

reproductiva i la dinamització de l'Observatori dels Drets Sexuals i Drets Reproductius (ODSiDR), un 

servei de referència per a persones professionals del sector, grups de recerca, entitats i administracions. 

 

Iniciativa Penal Popular en defensa del sistema públic de salut, promoguda per Dempeus per 

la Salut Pública, ATTAC-Acordem i la revista Cafè amb Llet, entre molts altres col·lectius, per la seva 

voluntat de denunciar i exigir responsabilitat penal als responsables de les retallades en sanitat, que 

representen un atac brutal a l'estat del benestar. 

 

A les 12.00 hores 

Conferència de Cloenda – El futur de Catalunya  

Amb Oriol Junqueras i Vies, President d’Esquerra Republicana de Catalunya; Joan Herrera i 

Torres, Secretari general d’Iniciativa per Catalunya Verds; Pere Navarro i Morera, Primer secretari 

del Partit dels Socialistes de Catalunya i Joan Josep Nuet, Secretari general d’Esquerra Unida i 

Alternativa 

Presenta Joan Rueda, Periodista 
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Currículum ponents Divendres, 6 juliol del 2012 
 
 
Pere Pons, Director de la revista Jaç 

 
 
Pere Pons és el director de Jaç, revista bimensual dedicada al jazz, el blues i les 

músiques improvisades. També és director del programa Un Tal Jaç (emès per 

Comunicàlia). Col·labora als diaris Avui i El Punt. 

 

 
Manel Barceló, Actor, autor, guionista d’historieta i de televisió. Secretari General de 
l’AADPC (2001 – 2009) 
 

Ha participat en nombroses obres de teatre entre les quals destaquem -Els 

dolents (Shakespeare’s Villains) de Steven Berkoff. Direcció: Ramon Simó -La lección 

d’Eugène Ionesco. Direcció: Joan Maria Gual- Ricard II de William Shakespeare. 

Direcció: Carme Portaceli. En el món de la televisió també compta amb una 

extensa carrera, darrerament ha participat en la sèrie Gran Nord a més de -23 F, 

El día más difícil del Rey -El pallasso i el Fhürer -Els contes del Sr. Nil. En el cinema 

l’hem pogut veure sota la direcció de Ventura Pons a Forasters Ventura Pons; o a Vicky, Cristina, 

Barcelona Woody Allen. Salvador Manuel Huerga. PREMIS. Què va passar quan la Nora va deixar el seu 

home. Premi Butaca al millor actor de repartiment.  Shylock Premi Ciutat de Barcelona a les Arts Escèniques 

(2.000)- Honra do Festival de Almada (Lisboa) i Aplaudiments Sebastià Gasch per Quatre i repicó (1981) i 

per Cabaret per la guerra de Bòsnia (1996). 

 
Carles Vidal, Baix elèctric i guitarra. Membre del grup de música Companyia Elèctrica 
Dharma 

 
Reconegut per la revista Enderrock com un dels 10 millors baixistes de la història 

de la música a Catalunya. Ha estat membre del grup de música Companyia Elèctrica 

Dharma, instrumentista: baix elèctric, guitarra i mandola.  Membre de la SGAE i 

l’Associació de Músics i Intèrprets. Amb 36 anys de carrera artística en actiu, va ser 

management nacional i internacional del grup CE Dharma durant 24 anys. Té una 

àmplia experiència en la gestió del sector cultural. Cofundador i soci  de l’empresa 

Produccions Musicals Tagomago SL per a la producció nacional i l’exportació de 

música catalana. Cofundador de l’associació MUSA a Catalunya per a l’exportació de música catalana. 

Ha participat en l’ensenyament musical de baix elèctric, guitarra, combos i a diferents tallers per a 

escoles  
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Modera: Pere Camps, Director de Barnasants  
 

Activista cultural des dels orígens de la democràcia. Arrenca la seva trajectòria de 

gestor cultural des de l’acció sindical i política, especialment amb la seva tasca al front 

de SOS Racisme. Sempre vinculat al món de la música, ha estat a més manager, 

promotor  de concerts i director de diverses iniciatives i programacions musicals del 

país. Fundador del Festival Barnasants l’any 1996, compta amb gran prestigi i credibilitat 

en l’àmbit de la cançó d’autor, i és segurament el principal impulsor de noves veus i 

formes d’expressió, i de nous formats del gènere 

 
 
Oriol Junqueras i Vies, President d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 

Llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del 

Pensament Econòmic i professor agregat del Departament d’Història Moderna a 

la UAB. El 2004 va presentar amb Toni Soler el programa de TV3 "El Favorit". 

Durant la temporada 2006/2007 va col·laborar al “Minoria Absoluta” de RAC1, a 

“Las mañanas” de RNE i al programa “A bona hora”, de Ràdio Sabadell. A més, 

amb Enric Calpena, a Catalunya 

Ràdio, ha participat a “El nas de Cleòpatra” i, des del 2001 fins a l’actualitat, a l’"En guàrdia!”. Ha 

treballat com a guionista i assessor en sèries documentals de televisió com “L’Onze de Setembre”; "Els 

Maquis: la guerra silenciada"; "Conviure amb el risc"; o “Barcelona sota el franquisme”, entre d’altres. És 

autor, coautor i prologuista de nombrosos llibres, entre els quals, Els catalans i Cuba (1998); La batalla 

de l’Ebre. Història, paisatge, patrimoni (1999); La presó model de Barcelona (2000); Manel Girona, el Banc de 

Barcelona i el Canal d’Urgell. Pagesos i burgesos en l’articulació del territori (2003); Guerres dels catalans 

(2003); Guerra, economia i política a la Catalunya de l’alta edat moderna (2005); o Economia i pensament 

econòmic a la Catalunya de l’alta edat moderna (1520-1630) (2006), en són els més destacats.  

 
Joan Herrera i Torres, Secretari general d’Iniciativa per Catalunya Verds 
 

És llicenciat en Dret per la UB, especialitzat en temes  de dret urbanístic i dret 

del medi ambient, i postgrau per la UPF. El 1991 inicia la seva militància a ICV. 

El març de 2004 és escollit diputat al Congrés dels Diputats, càrrec que ocupa 

fins a l’octubre de 2010. Ha estat portaveu del grup parlamentari d'IU-ICV al 

Congrés durant la VIII i IX Legislatura i titular en les comissiones de Medi 

Ambient, Economia, Energia, Foment, Habitatge i Cooperació durant aquest 

període. En la 9ª Assemblea Nacional d’ICV, celebrada el novembre de 2008, va 

ser escollit secretari general d’ICV. Va encapçalar la candidatura d’ICV-EUiA a 
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les eleccions autonòmiques de 2010. Actualment és president del grup d’ICV-EUiA al Parlament de 

Catalunya. Darrerament ha publicat un llibre titulat “Economia i Ecologia. Propostes per sortir de la 

crisi”. 

 
Pere Navarro, Primer Secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya 
 

Llicenciat en Biologia per la UAB. La seva trajectòria política dins el PSC, on milita 

des del 1977, va començar a l’Institut Arrahona i segueix a la universitat.  Va ser 

un dels fundadors de les Joventuts Socialistes de Terrassa.  El 1987 entra com a 

regidor de l’Ajuntament de Terrassa, adjunt a la regidoria d’Urbanisme amb 

dedicació especial a la rehabilitació i reordenació dels barris de la ciutat. L’any 

1994 esdevé Primer Secretari del PSC a Terrassa. A partir dels comicis del 1995 i 

ja amb dedicació exclusiva, assumeix la Regidoria de Participació Ciutadana i Joventut.  Abans d’acabar 

el mandat l’any 1998, comença una nova etapa al capdavant de l’Àrea de Cultura  Entre molts projectes 

endegats destaquem el seguiment i potenciació de la Restauració del Conjunt Monumental de les 

Esglèsies de Sant Pere i el Pla de Biblioteques. El 1999 va ser nomenat quart tinent d’alcalde. Va 

continuar com a Regidor de Cultura, mentre també es feia càrrec de l’Àrea de Solidaritat i Cooperació 

Internacional. L’abril de 2002 accedeix a l’alcaldia. L’any 2011 Pere Navarro  torna a encapçalar la llista 

socialista en les eleccions municipals i serà investit alcalde de Terrassa; Després de les eleccions 

municipals del maig de 2011, Pere Navarro va ser elegit president del grup del PSC a la Diputació de 

Barcelona i el desembre del mateix any és escollit Primer Secretari del PSC. Ha estat membre de la 

Comissió Executiva del PSC com a secretari d'Universitats i Recerca i membre del Comitè Federal del 

PSOE.  

 
Joan Josep Nuet i Pujals, Coordinador general d’Esquerra Unida i Alternativa 
 

 
Llicenciat en Geografia i Història per la UB. El 1986 ingressa al Partit dels 

Comunistes de Catalunya i a CCOO. Fou Secretari General dels Col·lectius 

de Joves Comunistes (CJC). Participa en la creació d’Esquerra Unida i 

Alternativa (EUiA) i és membre de la seva Comissió Nacional i Consell 

Nacional, ha desenvolupat responsabilitats de Política Municipal, Organització i Acció Política. Ha estat 

President de la Fundació l’Alternativa. Fou un dels artífex de la negociació i l’acord de Coalició entre 

EUiA i ICV l’any 2002. Actualment pertany al Consell de Govern de la Coalició ICV-EUiA. Ha treballat 

com assessor en temes de Solidaritat a l’Ajuntament de Badalona i en temes municipals al Grup d’ICV-

EUiA de la Diputació de Barcelona. És membre de la Direcció d’Izquierda Unida-Federal (IU). Ha estat 

responsable d’Extensió Electoral, Coordinador d’Àrees, Coordinador Executiu d’Organització i 

Coordinador de l’Àrea Interna. El desembre del 2006 és nomenat Senador pel Parlament de Catalunya i 

s’integra al Grup Parlamentari de l’Entesa Catalana de Progrés a les Corts de Madrid fins el febrer de 

2011. 
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Presenta: Joan Rueda, Periodista 
 

Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Redactor en cap de la 

secció de Catalunya d’El Punt Avui. Anteriorment havia estat redactor en 

cap de les seccions de Països Catalans i Societat d’El Punt de Barcelona.  

Abans de treballar al grup Hermes –editora d’El Punt i El Punt Avui-, ha 

treballat a El 9 Nou –on ha fet tasques de redactor en cap i subdirector- 

a l’Actualitat de Terrassa –redactor en cap- i a Ràdio Terrassa-cadena Ser –redactor. Des de l’any 1992, 

també ha col·laborat al Diari de Terrassa, Canal Terrassa TV, Diari de Barcelona, Europa Press, El País 

o la revista La Clave. Actualment col·labora al Bloc de l’Escacc. 
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 6.  Premis UPEC  

 
 
 

Cada any la UPEC porta a terme l’entrega de premis UPEC a persones, entitats o projectes, en 

reconeixement a la tasca i / o trajectòria que desenvolupen. Aquest reconeixement pretén ser una 

llavor més en el suport al creixement d’iniciatives en favor de les persones.   

 

Edició 2012: 

 

 

Premi atorgat a l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i 

Balears (APFCB), per la seva tasca fonamental de sensibilització, 

prevenció i educació de la societat en l'àmbit de la salut sexual i 

reproductiva. Com a part d'aquesta feina han impulsat l'Observatori dels 

Drets Sexuals i Drets Reproductius (ODSiDR), un servei de referència per a 

persones professionals del sector, grups de recerca, entitats i 

administracions;  

 

 

 

Iniciativa Penal Popular en defensa del sistema públic de salut, promoguda per Dempeus per la 

Salut Pública, ATTAC-Acordem i la revista Cafè amb Llet, entre molts altres col·lectius, per la seva 

voluntat de denunciar i exigir responsabilitat penal als responsables de les retallades en sanitat, que 

representen un atac brutal a l'estat del benestar. 
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7. Premsa i mitjans de comunicació 
 
7.1 Roda de premsa per a la presentació del Programa de les VIII Jornades de la UPEC  27 
de juny de 2012 
 

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 VIII Jornades i el manifest 

UPEC 2012. L’acte va ser conduït per Jordi Serrano, rector.  

 

7.2 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.  

 

7.3 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.  

 

7.4 Dossier de premsa  
 
Notes de premsa emeses per la UPEC 
 
Dilluns 2 de juliol de 2012:  

 La UPEC arrenca parlant de les causes de la crisi i del 15-m i les xarxes socials  
 Crisi de representativitat i noves formes de protesta 

 
Dimarts 3 de juliol de 2012: 

 La UPEC reflexiona sobre la sobre Catalunya  
 Els nous altres catalans  

 
Dimecres 4 de juliol de 2012:  

 La UPEC pensa com recuperar la democràcia segrestada 
 La por 

 
Dijous 5 de juliol de 20112:  

 La UPEC busca canviar el paradigma econòmic  
 
Divendres 6 de juliol de 2012:  

 Els líders de l’esquerra parlen d’unitat a la UPEC  
 Conferència de cloenda: El futur de Catalunya 
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Dilluns, 2 de juliol de 2012 
 
LA UPEC ARRENCA PARLANT DE LES CAUSES DE LA CRISI I DEL 15-M I LES 
XARXES SOCIALS  
 

Jordi Serrano, rector de la UPEC, Joan 

Carles Gallego, secretari general de CCOO 

de Catalunya, i Josep Maria Álvarez, 

secretari general d’UGT a Catalunya, han 

inaugurat avui les vuitenes jornades de la 

UPEC, El futur és a les nostres mans. 

Aquesta edició comença amb l’amenaça de 

poder ser la darrera, donada la falta de finançament de l’entitat, que aquest any ha pogut 

organitzar les jornades amb l’estalvi d’anys anteriors. A aquesta situació han fet referència els 

responsables dels dos sindicats. Gallego ha lamentat que “les retallades posen en perill 

institucions com aquesta, que ajuden a construir propostes i alternatives”, mentre que Álvarez 

ha desitjat que “aquesta sessió inaugural pogués servir perquè l’any que ve tornem a tenir sessió 

inaugural”. 

 

El discurs del rector, tan contundent com benhumorat, ha arrencat riures al públic, que ha 

omplert la sala d’actes de CCOO, mentre assenyalava els responsables de la crisi. Serrano ha 

citat la rockera Patti Smith per dir que “Jesús va morir pels pecats d’algú, però no pels meus”. 

Tot i que s’ha intentat culpabilitzar el conjunt de la població de l’actual situació de crisi, Serrano 

explica que “hi ha un grup de gent, els nous bàrbars, que volen acabar amb tot”. El rector ha 

parlat dels mantres que repeteixen fins que la gent els creu: “hem estirat més la mà que la 

màniga”, “hem de recuperar la cultura de l’esforç” o fins i tot allò de “ens hem de llevar ben 

d’hora ben d’hora”. Serrano ha remarcat la ironia del fet que això ho diguin banquers i 

futbolistes, mentre que els que cultiven la cultura de l’esforç i es lleven “ben d’hora ben d’hora” 

són aquells que surten de casa a les cinc de la matinada per treballar en polígons industrials 

 

Serrano ha repassat la trajectòria d’alguns d’aquests “bàrbars”, com Mario Monti, Mario Draghi, 

Rodrigo Rato o Luis de Guindos. Els llocs als que han arribat són mostra de l’hegemonia 

neoliberal en la gestió d’aquesta crisi. Mentrestant, es persegueix als més dèbils: als aturats, 

perquè cobren una prestació, als jubilats, acusats de comprar medicaments de més, als 

estudiants, als qual s’augmenta un 66% el preus de la matrícula. 

 

 

La conferència inaugural de la UPEC ha estat a càrrec del professor Joan Tugores, catedràtic 

d’economia i exrector de la UB. Tugores es pregunta quins són els canvis profunds provocats 
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pel binomi format per la crisi i la globalització. “La globalització va trencar un delicat equilibri 

entre mercat i polítiques públiques en favor de les grans empreses”, explica el professor.  

 

Tugores ha remarcat que aquesta crisi ha 

combinat el pitjor del capitalisme 

anglosaxó, amb el seu màxim afany de 

lucre i liberalització, amb el pitjor del 

capitalisme asiàtic, que no compta amb els 

serveis socials que tenim aquí. La conclusió 

que extreu de tot això és que “avui Europa 

és el malalt de l’economia mundial”. També 

ha analitzat l’evolució de les balances fiscals al nord i el sud d’Europa per mostrar com es van 

extremar les diferències a partir del 1999 i el 2001. “Hi ha una responsabilitat compartida, el 

dèficit dels uns i el superàvit dels altres són pràcticament bessons”. 

  

Tugores ha posat especial èmfasi en trencar amb els maniqueismes. El professor assegura que 

els mercats, quan no estan, com ara, capturats per les elits, són generadors de riquesa. Tenen 

una funció de canalitzar l'estalvi envers la inversió productiva i, si no l’estan complint, “potser 

cal una esmena a la totalitat”. Per tot això, Tugores ha remarcat la importància d’elements que 

permetin millorar tant la cohesió social com la competitivitat, i el millor exemple, diu, és 

l’educació pública. De fet, el professor ha explicat que en els països on han augmentat les 

desigualtats és on ha pujat la prima de risc. 

 

Crisi de representativitat i noves formes de protesta 

Per la tarda ha canviat el to de la sessió. La taula Crisi de representativitat i noves formes de 

protesta ha reunit els activistes Simona Levi, Carlos Delclós i Esther Vivas, moderats per Josep 

Cabayol. El debat s’ha centrat en el 15-M, el seu primer any d’experiència, i el canvi que ha 

representat en les formes de mobilització. 

 

Carlos Delclós, professor associat de la UPF i activista de la PUDUP, ha recordat la seva pròpia 

experiència pel que fa al 15-M, llegint algunes coses crítiques que va escriure durant els primers 

dies després de la manifestació i remarcant les virtuts del moviment. Ha remarcat la 

importància d’un moviment en xarxa i ha valorat la seva heterogeneïtat. “Que els indignats de 

tot el món no se centrin en un mateix tema és el que fa que siguin un moviment i no un lobby”, 

ha dit. També ha assenyalat qüestions que el preocupen. “Treballem gratis perquè el sistema 

compleix les seves funcions”, diu en referència al projecte #15MpaRato, que ha recollit diners 

per processar Rodrigo Rato. Encara que hi ha posat diners, assegura que “no és la nostra funció 

perseguir Rato i és vergonyós que haguem hagut d’arribar a aquest punt”. 
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A continuació ha intervingut Simona Levi, activista cultural vinculada a diversos moviments en 

defensa d’internet. Levi remarca que el 15-M és un moviment nadiu digital i que es va començar 

a preparar molt abans de la manifestació. Ha parlat extensament del paper dels moviments a 

internet, a on es marquen uns nous ritmes. Ha assegurat que hi ha una escletxa clara entre quan 

s’entén o no s’entén el procés que es dóna en el món digital, que no tenir tota la situació 

controlada és una cosa pròpia dels moviments a la xarxa i que això és positiu. 

Pel que fa a la situació actual, Levi ha assegurat que, mentre “el primer 15-M era un moviment 

de manada, el 15-M del 2012 és catalitzador”. Es treballa en grups petits, amb objectius 

concrets i capacitat de moure molta energia. Les assemblees s’han convertit en espai de difusió 

d’aquesta feina. Per acabar ha parlat de tàctiques i formes d'organització. És important pensar 

què volem ser i a qui ens volem dirigir. També ha parlat de l'horitzontalitat que, assegura, és una 

fal·làcia: “un 1% executa, un 9% ajuda i un 90% parasita”. Per això és important que cadascú 

parli del que sàpiga, ha clarificat, i cal una “meritocràcia” basada en la transparència i un resultat 

comú. 

L'última ponent de la taula ha estat Esther 

Vivas, investigadora en moviments social i 

polítiques agrícoles i alimentàries, que ha 

parlat de l'important paper que ha tingut el 

15-M en revifar altres moviments. “La crisi 

havia fet que molta gent se sentís derrotada 

abans de començar a lluitar”, ha afirmat. Ha 

parlat de la importància de petites victòries, com aturar desnonaments, que permeten fer la 

reivindicació tangible, i ha remarcat la importància del moviment en “generar una opinió pública 

alternativa”. “Fa 10 anys parlaves de nacionalitzar la banca i et miraven com un extraterrestre. 

Ara molta gent ho accepta”, ha dit Vivas. També ha considerat que “ara el repte és portar 

aquesta indignació a les empreses i defensar un sindicalisme combatiu”, un tema que ha tingut 

pes en el debat posterior amb alguns dels assistents que són delegats sindicals. 

 

La UPEC dedica els vespres a la presentació de publicacions i avui ha començat amb Internet, 

tecnopolítica y revoluciones, escrit per un col·lectiu d'internautes. L'han presentat Luis Juberias, 

membre de la junta de la UPEC, Jordi Carbonell, de l'editorial Icària, i la mateixa Simona Levi, 

una de les autores del llibre. El debat amb el públic ha servit per parlar de moltes qüestions 

relacionades amb la xarxa. Sobre l'escletxa digital, Simona Levi ha assegurat que, igual que abans 

s'ensenyava a escriure als companys que no en sabien, ara s'ha d'alfabetitzar la gent en el món 

digital. Davant d'algunes preguntes sobre el funcionament de l'activisme a la xarxa, Levi ha 

remarcat que “internet és la vida, no és un món diferent” i, per tant, és un altre camp de batalla. 
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Dimarts, 3 de juliol de 2012 

 
LA UPEC REFLEXIONA SOBRE CATALUNYA  
 

Catalunya ha estat el tema a debat del segon dia de les jornades de 

la UPEC. La primera taula Cap a on va Catalunya, ha comptat amb 

la presència de tres politòlegs moderats pel periodista Antonio 

Franco. El professor Miquel Caminal, catedràtic de la UB, ha 

assegurat que ens trobem en un final d’etapa amb “un marc 

nacional espanyol que impedeix tot desenvolupament d'un marc 

autonomista o federal com el que marca la Constitució”. Tot i 

refermar-se en el seu federalisme, Caminal reclama una Catalunya 

“amb més estat”. El professor ha afirmat que els federalistes estan “admetent que el federalisme inclou 

l'autodeterminació. El que busca el federalisme és una solució d’entesa”. 

 

En la línea de la intervenció de Caminal, Joan Botella, degà de la Facultat de Sociologia i Ciències 

Polítiques de la UAB, ha assegurat que “cap a on va Catalunya no depèn només de Catalunya; si només 

mirem què passa aquí no ho entendrem”. Botella ha fet al·lusió al govern actual per dir que tampoc sap 

cap a on va Catalunya, però tampoc sap cap a on la porta. Això va lligat a un desencís de la població 

amb la política oficial. “Estan apareixent uns referents morals catalans que venen tots de fora de la vida 

política: Pep Guardiola, Joaquim Puyal o fins i tot la monja Teresa Forcades”, afirma. Per Botella, l’opció 

federal “ha fracassat perquè no depèn només de Catalunya, però un divorci també requereix l’acord, no 

pots tancar la porta i marxar”. 

 

El professor Jaume López, de la UPF, ha adoptat una 

perspectiva més teòrica. Ha explicat que la mida dels 

estats es deu a un delicat equilibri entre els beneficis 

que proporcionen les economies d'escala i la integració 

de l'heterogeneïtat, proporcional a la mida del país. 

“Com més s'allunyen centre i perifèria, com menys 

possibilitat hi ha d'influir de tenir cert poder, més 

tendència centrífuga hi ha, més tendència de marxar”, 

ha explicat. En aquest sentit ha explicat que “cada cop resulta menys atractiu a Catalunya, Escòcia i 

altres seguir formant part dels seus estats tradicionals”. Analitzant enquestes ha remarcat que, tot i que 

la opció federalista recull més suports que la independentista, en un referèndum sobre la independència 

guanyarien els vots a favor. 

 

La segona taula s'ha centrat en el debat sobre pacte fiscal i concert econòmic, un tema en el qual les 

convidades hi han pensat molt, des de diferents àmbits. Maite Vilalta, professora titular d'Hisenda 
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Pública de la UB, s'ha proposat explicar com seria una hisenda descentralitzada des del punt de vista 

acadèmic. En aquest sentit ha afirmat que “si hi ha diferents governs que es reparteixen les funcions del 

sector públic han de tenir autonomia financera”. Una hisenda federalista, ha afirmat, reclama 

coordinació, transparència i lleialtat institucional, i els últims pactes assumits entre el govern de la 

Generalitat i el de l'Estat anaven en aquest sentit.. 

 

Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, s'ha referit a la sentència del Tribunal Constitucional 

sobre l'Estatut per dir que “des de l'estiu del 2010 una gran part dels ciutadans de Catalunya hem fet un 

canvi en el nostre imaginari”. Ha parlat de la importància de pagar impostos i ha afirmat que “els 

europeus tenim molt clar que tota una sèrie d'activitats no es poden deixar en mans de la iniciativa 

privada”. Per Casals, “si no hi ha la correlació entre els diners que paguem i els que ens retornen per 

finançar la sanitat i l'educació públiques posem en perill la cohesió social”. Per tot això, la presidenta 

d'Òmnium, ha tancat la seva intervenció amb una pregunta: “Es pot tenir Estat del benestar sense tenir 

Estat?”  

 
S'ha allunyat del concepte de pacte fiscal Gemma Calvet, advocada i consultora en dret, polítiques 

socials i drets humans, que afirma que “no podem caure en el parany de creure que hem de generar un 

nou pacte; s'ha de parlar de concert econòmic”. Calvet afirma que “hi ha dues realitats –Catalunya i el 

País Basc– que no van trobar l'encaix en la transició”. Està convençuda que el federalisme ara no és una 

resposta per l'Estat espanyol. Aquest ha estat una de les qüestions més polèmiques del debat, sobre la 

qual Maite Vilalta ha dit: “Jo sóc federalista per convicció, amb el desencís de saber que en el meu país 

el federalisme mai serà una realitat”. Muriel Casals ha defensat, a la seva manera, el federalisme: “l'hem 

de fer, però l'hem de fer amb Europa” 

 

Els nous altres catalans 

La primera taula de la tarda portava per títol Els 

nous altres catalans i hi han participat Said el 

Kadaoui, psicòleg i escriptor, Fathia Benhammou, 

cap de programes de la Fundació Jaume Bofill, Najat 

El Hachmi, escriptora, i Pius Alibek, filòleg, escriptor 

i restaurador. Moderats pel periodista Jordi Molet, 

tots quatre han abordat, amb una barreja de recerca 

i experiències personals, la situació les famílies 
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immigrades i els seus fills i filles a Catalunya. 

 

Fathia Benhammou s'ha preguntat “per què la nostra societat continua sense reconèixer els fills i filles 

de famílies immigrades com a propis?” I ha fet al·lusió al seu propi cas: “Jo no vaig tenir la nacionalitat 

espanyola fins el 2006. Porto a Catalunya des dels 6 mesos”. També ha expressat una crítica als 

discursos utilitaristes sobre la immigració, que la defensen en tant que beneficiosa per al conjunt de la 

societat. “Vam alertar que el discurs utilitarista era perillós perquè en moments de crisi podia girar-se 

contra la població immigrada”, ha dit, cosa que, amb l'actual crisi econòmica, s'ha provat certa. 

 

Said el Kadaoui ha abordat la qüestió des d'un punt de vista psicològic i ha parlat d'identitats. “Des de 

l'esquerra hem d'articular un discurs inclusiu i integrador, amb una identitat additiva”, ha dit. Considera 

que els sentiments d'identitat són un procés d'integració continua. En aquest sentit, assegura que 

“estem formats per diferents peces i som lliures de configurar en quin ordre les disposem”. Sobre el 

títol del seu darrer llibre, Cartes al meu fill, un català de soca-rel, gairebé, diu: “El gairebé m'agrada molt. 

No tenim perquè ser totalment res”. 

  

Najat El Hachmi ha mostrat la seva inquietud sobre la temàtica de la taula: “Porto des dels 17 anys 

participen en taules de debat sobre els nous catalans i arribaré als 80 i seguiré igual i potser li passa a la 

meva filla també”. Tot i que es valora la diversitat, no es fa res per ella, ha criticat El Hachmi. “El 

president Artur Mas no té cap problema en parlar anglès quan ve algú de fora, però no li he sentit mai 

cap paraula en amazic i és la tercera llengua del país”. 

 

“Molts catalans no volen que ningú més sigui català perquè viuen de l'elitisme de ser catalans”, ha 

afirmat amb contundència Pius Alibek. El filòleg ha parlat especialment de la seva experiència personal, 

quan pretenia entendre què era viure en democràcia i es va trobar que també havia d'entendre el fet 

nacional català. “Vam anar caminant a Montserrat i vam dormir tres dies en una cova per intentar 

descobrir què collons és ser català”, ha explicat arrencant riures al públic. Pel que fa a la relació del 

pensament d'esquerres amb les migracions, ha afirmat que “l'esquerra neix dels valors humans, que són 

universals, mentre la dreta es basa en valors morals, que són locals”, però ha matisat que no defensa 

“l'esquerra”, sinó “la ideologia d'esquerres”. Tot i que ja fa molts anys que va marxar de l'Iraq, conclou: 

“Jo continuo intentant entendre què és la democràcia”. 

 

Finalment, la segona jornada d'aquesta edició de la UPEC ha acabat amb la presentació del llibre 

Diguem prou! d'Arcadi Oliveres, professor d'economia, reconegut divulgador i president de Justícia 

i Pau. S'ha encarregat de presentar-lo David Minoves, membre de la Junta de la UPEC i amic de l'autor. 

Minoves ha remarcat que “l'Arcadi és un activista perquè no para, perquè és capaç d'estar a mil llocs a 

l'hora”. Oliveres ha repassat un llarg de coses a les que creu que hem de dir prou i ha posat en primer 

lloc la fam en el món, que, explica, causa la mort de 100 mil persones cada dia mentre al món sobren 
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aliments. El president de Justícia i Pau ha remarcat que amb els 4 bilions 600 mil milions de dòlars 

invertits en rescatar bancs des de l'inici de la crisi es podria haver acabat amb la fam al món 92 cops. 

 

Altres coses a les quals Arcadi Oliveres considera 

que cal dir prou són la financialització de 

l'economia, que no s'ha de correspondre amb les 

finances sinó satisfer necessitats, o les retallades, ja 

que, si falten recursos, és per un problema amb la 

captació. Sobre el rescat als bancs, Oliveres ha 

estat contundent i aplaudit pel públic de la UPEC: 

“Als bancs no se'ls ha de salvar. S'ha de deixar que 

s'enfonsin i jutjar els banquers immediatament”. 
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Dimecres, 4 de juliol de 2012 
 
LA UPEC PENSA COM RECUPERAR LA DEMOCRÀCIA SEGRESTADA  
 
El tercer dia d'aquesta edició de la UPEC s'ha centrat en l'eix Recuperem la democràcia 

segrestada, amb un debat molt ampli i divers. La primera taula del dia portava per títol La democràcia 

en perill i ha comptat amb la presència del professor i exconseller Joan Manuel Tresserras, de Joan 

Subirats, Catedràtic de Ciència Política de la UAB, i de Gerardo Pisarello, vicepresident de 

l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), tots tres moderats pel periodista Ferran 

Casas. 

 

Tresserras ha afirmat que “la democràcia sempre està en perill, estructuralment”, però ha matisat que 

“la característica de la nostra època és que el poder és el poder econòmic”. L'exconseller ha remarcat 

que “quan el capitalisme té noms i cognoms busca redimir-se, en canvi el capitalisme financer no té 

rostre ni tampoc responsabilitat”. Sobre els mitjans de comunicació –que ha estat un dels temes que ha 

suscitat més interès en el debat– el professor ha assegurat que “reclamen fets frescos, conflictius, 

excepcionals i espectaculars, deixant de banda la normalitat”, i que això ha contribuït al desprestigi de la 

política. Tresserras ha assegurat que les classes dominants no tenen cap projecte per Catalunya i que és 

el poble qui ha de construir un projecte català de futur, que no es pot construir sense un desplaçament 

de l'hegemonia. 

 
 

Joan Subirats ha parlat de les tensions entre llibertat i igualtat que es donen en democràcia. El professor 

afirma que avui en dia s'ha despullat la democràcia dels seus valors i es vincula únicament a les eleccions, 

en les que “es pot relacionar l'abstenció amb les desigualtats socials”, explica. El professor ha alertat 

sobre el trencament d'un pacte propi de la democràcia: “Els poders públics protegien els mercats a 

canvi d'una redistribució de la riquesa, que redueix el conflicte i estimula el consum, però ara els estats 

tenen menys mecanismes de redistribució i augmenta la conflictivitat”. 

 

El vicepresident de l'Observatori DESC, per la seva banda, ha optat per un enfocament més històric de 

la qüestió de la democràcia. Gerardo Pisarello ha remarcat que la democràcia no és un règim estàtic, 

sinó un moviment, i que, ja a la Grècia clàssica, “la democràcia no estava lligada només a reformes 

polítiques sinó també a reformes econòmiques, com l'eliminació de l'esclavatge per deute, que oprimia 

els pobres”. Pisarello ha insistit en que una cosa semblant passa ara, quan hi ha moviments que “volen 
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deixar clar que, com a l'antiguitat, amb el sobreendeutament no hi ha democràcia, que és una forma 

d'esclavatge i de negar drets socials”. “L'auditoria del deute ens ha de servir per portar a l'ostracisme 

els poders econòmics que ens han portat a aquesta situació”, ha conclòs el professor. 

A continuació s'ha celebrat un debat obert sota el títol Què fer per l'hegemonia de l'esquerra? Els 

ponents convidats han estat Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans, Ignasi Llorente, 

escriptor i exsecretari d'imatge i comunicació d'ERC, Marc Rius, director de la Fundació Nous 

Horitzons, i Xavier Domènech, historiador i professor de la UAB. Els principals temes del debat han 

estat el govern tripartit, que ha aixecat polèmica entre els assistents, els mitjans de comunicació i la 

qüestió de quina és l'hegemonia social i cultural de l'esquerra 

 

Sobre el govern d'esquerres, els tres convidats que 

hi havien estat vinculats han acceptat crítiques. “Les 

esquerres no hem sabut respondre a la crisi, però 

en els temps de bonança vam fer polítiques 

d'esquerres”, ha afirmat Albert Aixalà. Marc Rius ha 

remarcat que “no es pot dir –com ha fet un 

assistent– que és el mateix que el govern de CiU” i 

Ignasi Llorente ha valorat el context en el que es va donar: “El 2003 la gent va veure un projecte 

compartit i va votar aquell projecte més enllà de preocupar-se per de qui fos la papereta que van 

agafar”. En aquest sentit, Xavier Domènech ha criticat que “va ser més fàcil aliar les esquerres quan hi 

havia creixement econòmic que ara que és molt més necessari”. 

 

Pel que fa a l'hegemonia, Albert Aixalà ha explicat que 

un 54% dels catalans es declara d'esquerres o centre-

esquerra, tot i que finalment molts no votin a partits 

d'esquerra. Ignasi Llorente ha contestat dient que no 

confia en les majories demoscòpiques, “però si la gent 

quan la truquen a casa creu que és millor dir que és 

d'esquerres que de dretes és que no estem tan 

malament”. Llorente també ha criticat el curt 

terminisme que, assegura, ha fet molt mal a l'esquerra: “Si en quatre anys no tens un balanç positiu el 

mateix electorat et fa fora”. 

 

Marc Rius ha parlat força dels mitjans de comunicació. Ha assegurat que “l'esquerra és la principal 

perjudicada per la crisi del periodisme” i que “avui en dia no hi ha cap televisió progressista, només un 

presentador progressista, que té un programa progressista en una tele”, en al·lusió a Jordi Évole. Tots 

han coincidit en la importància dels mitjans, però Llorente ha afirmat que “donar la culpa als mitjans de 
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comunicació es com donar la culpa a l'àrbitre”, perquè algunes ideologies, com l'ecologisme, han avançat 

moltíssim sense el suport de cap mitjà; “el seu únic aliat era la ciència, que és un gran aliat”, ha dit. 

 

La por 

 

La tarda ha començat amb un debat molt especial 

sobre la por, amb el filòsof Josep Maria Terricabras 

i la periodista Milagros Pérez Oliva, fins fa poc 

defensora del lector del país, moderats per Laura 

Pelay. La rellevància dels dos ponents –així com la 

dels dos de la següent sessió– a omplert la sala amb 

200 persones. Pérez Oliva ha començat la seva 

intervenció recordant que la por és un sentiment 

necessari que “ha tingut la funció de garantir la supervivència de la humanitat”. La periodista ha 

remarcat, però, que “malgrat la societat actual és de les més segures de la història, vivim en un estat 

permanent de por”. Ha remarcat el paper que juga la inseguretat laboral –els joves, diu, ja no esperen 

trobar una feina per tota la vida– així com la pressió de cara al futur: “Les crisis d'ansietat s'han fet 

habituals entre joves de 16, 17 o 18 anys per la pressió que tenen d'estar-se jugant el seu futur”. Pel que 

fa al context polític, Pérez Oliva ha assegurat que “el desmantellament de l'estat de benestar ens ha 

agafat despullats ideològicament” i que “haver de lluitar pel que ja tens vol dir que alguna ja has perdut”. 

 

Terricabras ha volgut posar en relleu que, com deia Wittgenstein, “massa sovint confonem l'objecte de 

la por amb la causa de la por”. Els que tenen el poder “ens ensenyen a tenir por, ens fan descobrir 

quines coses ens han de fer por”, ha dit, i ha volgut remarcar que “no té cap sentit que una àvia de 

Madremanya tingui por d'un atac d'Al Qaeda, però també és sorprenent que la gent no tingui por a 

sortir a la carretera amb la quantitat de morts que hi ha cada dia”. Després de reflexionar sobre les 

desigualtats i injustícies de la societat actual, la conclusió de Terricabras ha estat contundent: “No em 

costa res d'imaginar un món millor. Aquest no és el millor dels móns possibles”. 

 

El vespre s'ha acabat amb dos grans historiadors: Josep Fontana, amb el seu llibre Por el bien del 

imperio. Una historia del mundo desde 1945, presentat per Borja de Riquer. 

 

En la seva presentació, De Riquer ha remarcat el compromís de Fontana en la seva obra, cosa que no es 

pot dir de tots els historiadors. Josep Fontana ha començat la seva presentació desmuntant el mite del 

progrés, que formava part de l'interès de la burgesia. L'historiador ha remarcat que un anàlisi 

antropomètric permet comprovar que el creixement econòmic de l'inici del capitalisme industrial va fer 

baixar el nivell de la població. Apropant-se a l'actualitat, Fontana ha assegurat que “és evident que no hi 

ha un repartiment equitatiu entre empresaris i treballadors” i que “quan la majoria de treballadors no 
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milloren la seva situació està clar que la cosa no va 

bé”. L'historiador no ha passat per alt la repressió, 

que en el seu moment també va haver de viure, i 

afirma que “la vigilància sobre els ciutadans ha 

esdevingut una gran amenaça per les llibertats 

públiques”. 

  

La tecnologia també posa les coses més difícils, ja 

que, explica, ja s'està parlant d'armar drons amb gasos lacrimògens i pilotes de goma per reprimir 

manifestacions. Sobre el títol de les jornades ha dit: “això de que el futur és a les nostres mans vol dir 

que és a les vostres. Les meves ja no serveixen, però sento una gran angoixa per aquesta sensació que 

sembla que no té un futur”. 
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Dijous, 4 de juliol de 2012 
 
 
LA UPEC BUSCA CANVIAR EL PARADIGMA ECONÒMIC  
 

L'economia ha estat el tema principal de la quarta 

jornada d'aquesta edició de la UPEC amb l'eix 

Canvi de paradigma econòmic. El dia ha 

començat amb una taula en la que tres experts ens 

han plantejat que un altre paradigma econòmic és 

possible i, sobretot, desitjable. Moderats pel 

periodista Siscu Baiges, Enric Tello, historiador 

econòmic i ambiental de la UB i president d'Ecologistes en Acció de Catalunya, Cristina Carrasco, 

professora de Teoria Econòmica de la UB i militant del moviment feminista, i Vicenç Navarro, 

Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i rector emèrit de la UPEC, han estat els ponent de 

la taula Per una alternativa al neoliberalisme. 

 

Enric Tello ha plantejat que ens trobem davant d'una crisi financera,  energètica i ambiental i de la cura. 

Sobre el sistema financer, Tello ha explicat que el neoliberalisme no ha aconseguit augmentar els 

beneficis mitjans de la inversió real, la que es fa en les empreses, mentre que ha disparat els ingressos 

de l'1% més ric. Pel que fa a les inversions ecològiques, el professor ha explicat que generen molts més 

llocs de treball que les tradicionals, mentre que el capitalisme els destrueix, i s'ha preguntat si no és 

precisament per això pel que no es duen a terme. El president d'Ecologistes en Acció ha dit que hem de 

posar en dubte la necessitat de tornar a créixer i ha conclòs que “hem de posar límits al nostre sistema 

energètic, reconfigurar el model econòmic i canviar la lògica social” 

 

Cristina Carrasco ha presentat l'economia des d'un punt de vista feminista i ha posat èmfasi en totes 

aquelles activitats que es donen fora del circuit econòmic tradicional, a l'àmbit domèstic, les activitats 

vinculades a la cura. “Tradicionalment només es considera treball el treball industrial, ignorant tota la 

resta de treballs de la societat”, ha dit. Ha remarcat que fins i tot les formes de mesurar l'economia 

estan dins d'aquesta lògica: “El PIB té en compte un plat de menjar que preparar un cuiner en un 

restaurant, però no el que prepara una dona a casa, i igualment és un plat de menjar que s'ha produït”. 

Per Carrasco és fonamental reivindicar el treball domèstic, perquè és imprescindible: “Hem dedicat 

moltíssim temps i força de treball a educar els nostres fills i això el mercat no ho està pagant. El sistema 

té accés a una força de treball baratíssima que no pot reproduir”. Fruit d'aquesta reivindicació és el seu 

parer sobre la igualtat, que considerar que no s'ha de mesurar segons la presència de la dona en l'espai 

públic sinó segons la presència de l'home en l'espai privat. 

 

Vicenç Navarro s'ha centrat en la situació actual de Catalunya i Espanya per insistir en que hi ha 
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alternatives a les retallades. Pel rector emèrit és fonamental reivindicar l'existència de les classes socials, 

per més que es digui que no. Una prova, explica, és el fet que hi hagi 10 anys de diferència d'esperança 

de vida entre rics i pobres a Espanya. Pel que fa a la situació de Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya, 

Navarro assegura que és un problema polític. Són països on ha governat la dreta durant un període de 

temps important i ara l'estat està empobrit, ja que són dels països de l'Europa dels 15 que menys 

impostos recapten. 

 

 

La segona taula del matí portava per títol Economia crítica: Sortida al model econòmic 

des de l'esquerra. 

 

Hi han participat l'economista Albert Recio i el 

sociòleg i cooperativista Ivan Miró, moderats pel 

professor Xavier Domènech. Recio ha recordat 

algunes de les alternatives plantejades per Carrasco i 

Tello i ha assegurat que “els números que quadren 

deixen de quadrar quan tens en compte els recursos 

naturals, que són limitats” i que “dediquem moltes 

més hores al treball domèstic que al mercantil”. El professor ha fet un repàs a diferents visions crítiques 

de l'economia i ha explicat que “aquest sistema a més d'injust és molt inestable, periòdicament hi ha 

crisis, i això genera un malestar social”. També ha reivindicat el paper que ha de tenir l'acadèmia en un 

canvi de model, on assegura que hi ha una batalla a lliurar perquè, “si tu arribes al govern et trobaràs 

que el 90% dels teus assessors serà de dretes”. Per Recio, “un dels grans gols que ens han colat és 

aconseguir que confonguem capitalisme amb mercat". 

 

Ivan Miró ha parlat des de la seva experiència com a investigador de l'economia cooperativa i també 

com a soci de la cooperativa La Ciutat Invisible. Per a Miró és essencial la distinció no equiparar allò 

públic amb allò estatal, ja que, assegura, “l'Estat és la palanca que el capital utilitza per mercantilitzar les 

relacions socials”. El cooperativisme obrer va assentar les bases per l'Estat de benestar, ja que va ser el 

primer en implantar uns serveis socials, i per això ara creu que és important reivindicar-lo. “Segurament 

s'expulsaran de la universitat totes les ments crítiques menors de 40 anys, i això no ho podem admetre, 

hem de buscar alternatives”, ha dit, i ha posat exemples semblant en altres àmbits com la sanitat, els 

transports o la producció energètica. 

 

Una societat desigual 

 

La tarda ha començat amb un debat sobre les desigualtats socials. Hi han participat Marina Subirats, 

Catedràtica emèrita de Sociologia de la UAB, Eduard Jimenez, economista i consultor en polítiques 
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públiques, i Oriol Estela, professional del 

desenvolupament local, moderats per Ricard 

Fernández, exsecretari d'habitatge de la 

Generalitat. Subirats ha centrat la seva intervenció 

en parlar de les classes socials a Barcelona i 

Catalunya en els darrers anys. La professora ha 

explicat que, tot i que la gran majoria de persones 

es consideren de classe mitjana, la nostra societat 

està composada per un 60% de classe treballadora, un 40% de classe mitjana i menys d'un 1% de classe 

corporativa. Mentre que l'anomenada classe professional, un 30% de la població –de classe mitjana–, són 

els que més s'associen i s'involucren en política. En canvi, la classe treballadora no ho fa. Subirats explica 

que, com que la gran majoria de la classe treballadora es troba en el sector serveis, es consideren classe 

mitjana. Sobre el conflicte, la catedràtica assegura que “avui més que una lluita de classes hi ha una 

ofensiva de classe brutal, tant que l'anomenem crisi” 

 

Eduard Jiménez ha parlat de la desigualtat urbana i afirma que hem patit tres grans xocs interelacionats: 

el desmesurat creixement demogràfic, el consum excessiu del sòl i la bombolla immobiliària. “Estem 

consumint el sòl a raó de 100 metres quadrats per habitant nou”, ha explicat. A part de ser una situació 

insostenible, el repartiment de les persones és desigual. Jiménez ha mostrat que analitzant les dades, 

entre el 2001 i el 2011 hi ha hagut un important augment de la concentració humana de diverses 

problemàtiques socials.  

 

Oriol Estela s'ha concentrat en donar motius per preocupar-se per la desigualtat. Aquests motius van 

des dels més individuals, ja que pot ser un problema per les nostres butxaques, fins als més globals, com 

és la sobreexplotació dels recursos naturals. En aquest sentit ha afirmat que si s'ha de trencar la 

desigualtat igualant el nivell de consum de tots els països amb els que més consumeixen tindrem un 

problema. El nivell de desigualtat en un país està directament relacionat amb la felicitat de la població, 

que serà inferior si veu més diferències socials. La inversió en serveis socials permet corregir 

desigualtats. En aquest sentit, Estela ha afirmat que “a més aportació que han de fer les famílies en 

despeses en educació, més desigualtats hi ha”. 

 

La quarta jornada de la UPEC s'ha acabat amb l'última sessió dels vespres, a la qual ha acudit el 

Catedràtic d'Economia Aplicada Antón Costas, que ha presentat el seu llibre La torre de la 

arrogancia, escrit juntament amb Xosé C. Arias. Costas s'ha preguntat què va passar als anys 90 i 

principis del 2000 que expliqui la confiança desmesurada que es tenia en el futur. “Fins el 2008 vam 

creure que els mercats sempre sabrien on posar els nostres diners per treure'n rendibilitat” El 

professor ha parlat dels desequilibris propis del sistema, ja que el superàvit desmesurat d'alguns països 

es correspon al dèficit d'altres. Sobre el mercat financer, ha explicat que fins els anys 80, “els mercats” 
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tenien noms i cognoms i hi podies arribar a “pactes de cavallers”, que en diu. La informàtica i les 

telecomunicacions han permès, però, crear nous tipus de mercat. “Ara, el senyor Emilio Botín tremola 

més que abans, perquè els seus beneficis depenen de les decisions d'un jove que fa les inversions davant 

d'una pantalla a qualsevol lloc del món”, ha conclòs. 
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Divendres, 6 de juliol de 2012 
 
ELS LIDERS DE L'ESQUERRA PARLEN D'UNITAT A LA UPEC  

 

L'última taula d'aquesta edició de la UPEC ha estat 

dedicada a la crisi de la cultura i la cultura de la 

crisi. Pere Camps, director del festival Barnasants i 

moderador del debat, ha introduït la qüestió 

afirmant que “el món de la música ja era precari 

abans de la crisi”. A la taula hi han participat el 

crític Pere Pons, director de la revista Jaç, Manel 

Barceló, actor, autor, guionista i Secretari General 

de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya entre el 2001 i el 2009, i Carles Vidal, 

baixista i mànager de la Companyia Elèctrica Dharma. 

 

 

Pere Pons ha assegurat que “la crisi no existeix, és un 

canvi cap a un nou model, un feudocapitalisme basat 

pràcticament en l'esclavatge”. També ha dedicat una 

critica important al periodisme actual: “El periodisme 

es va crear com a vigilant del poder i s'ha convertit en 

una eina de transmissió del poder”, ha dit. Sobre la 

crítica cultural, ha afirmat que “ja no té cabuda en els 

mitjans de comunicació, la majoria s'han convertit en 

un catàleg de productes”. “Això no és crisi, això és una broma de mal gust permanent”, ha sentenciat al 

final de la seva intervenció. 

 

Carles Vidal ha parlat de “la companya crisi” que, assegura, “no és una paraula gens nova per mi”. El 

baixista ha parlat de la dificultat de dedicar-se a la música en el nostre país, tant des del punt de vista de 

l'artista com del gestor. “Els músics joves que comencen ja accepten que si s'hi volen dedicar no hauran 

de fer només música, sinó moltes altres coses; passem més hores gestionant que creant”, ha afirmat. 

Per altra banda, considera que “la intervenció dels ajuntaments, que van començar a oferir concerts 

gratuïts habitualment, va crear la idea que la música es pot sentir sempre i gratuïtament, i va enfonsar 

promotors privats que teixien una xarxa”. Per això ha presentat un reclam: “Parem de fer sonar la 

música sempre i per tot arreu, li traiem el seu valor i la fem formar part de l'estrès actual”. 

  

Manel Barceló ha fet al·lusió al seu treball multidisciplinar: “La meva faceta d'autor m'ha permès crear 

projectes propis quan m'he quedat sense feina”, ha explicat. L'actor ha parlat de la vinculació dels 



 

60 

moviments socials amb el món de la cultura, però ha assegurat que “la cultura viu acomplexada, no ens 

atrevim a fer les nostres pròpies reivindicacions professionals”. Barceló ha lamentat, en relació a les 

retallades, que “la cultura és el primer dret al qual la gent accepta renunciar” i ha assegurat que, en 

canvi, “el desmantellament de la cultura és molt interessant pels que provoquen la crisi, perquè sense 

cultura no hi ha reacció ni debat”. 

 

Després del debat, Laura Pelay i David Minoves, membres de la Junta de la UPEC, han fet entrega dels 

Premis UPEC 2012. La primera iniciativa premiada enguany ha estat l'Associació de 

Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB), per la seva tasca fonamental de 

sensibilització, prevenció i educació de la societat en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva. Com a 

part d'aquesta feina han impulsat l'Observatori dels Drets Sexuals i Drets Reproductius (ODSiDR), un 

servei de referència per a persones professionals del sector, grups de recerca, entitats i administracions 

 

El segon guardó ha estat atorgat a la Iniciativa Penal Popular en defensa del sistema públic de salut, 

promoguda per Dempeus per la Salut Pública, ATTAC-Acordem i la revista Cafè amb Llet, entre molts 

altres col·lectius, per la seva voluntat de denunciar i exigir responsabilitat penal als responsables de les 

retallades en sanitat, que representen un atac brutal a l'estat del benestar. 
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Conferència de cloenda: El futur de Catalunya 

 
La conferència de cloenda de la vuitena edició de la UPEC ha comptat amb la participació dels líders 

dels quatre grans partits d’esquerra de Catalunya: Pere Navarro, primer secretari del PSC, Joan 

Herrera, secretari general d’ICV, Oriol Junqueras, president d’ERC, i Joan Josep Nuet, secretari general 

d’EUiA. El rector de la UPEC, Jordi Serrano, ha remarcat la importància d’un projecte unitari 

d’esquerres, perquè “la gent el reclama a crits i si no el fem podrem acabar per desesperació a 

l’extrema dreta”. 

  

 
 

Els responsables dels diferents partits han estat d’acord en què cal una alternativa. “Construirem 

l’alternativa des d’accents diferents, i això és legítim”, ha dit Herrera. En la mateixa línia, Nuet ha 

assegurat que “les coses que ens uneixen són més que les diferències”. Navarro va coincidir amb 

Herrera en reivindicar el llegat del govern catalanista d’esquerres, “tot i que m’ha caigut més d’una 

destralada”, ha dit el líder del PSC en referència a les intervencions dels altres convidats. “Vam fer molt 

bona feina però no vam saber explicar que aquella feina es basava en tota una sèrie de valors socials”, 

ha afirmat. 

 

Junqueras ha declarat que “hem de decidir què fem amb els nostres impostos per defensar els nostres 

drets socials”. En aquest sentit ha defensat que “l’Estat espanyol no és una bona eina per ajudar la 

nostra gent”. El responsable d’EUiA ha coincidit en la reivindicació de la sobirania del poble de 

Catalunya, però ha matisat que “la Catalunya que cerca constantment l'enemic exterior és un ideal 

segrestat”. Joan Herrera ha admès que la sentència del Tribunal Constitucional va suposar un canvi en la 

relació amb l’estat i que “ja no podem canviar Espanya des de l’acord”, diu, però reclama que per davant 

de tot hi hagi la cohesió social. Pere Navarro, per la seva banda, ha reivindicat el pacte entre el tripartit 

i el govern del PSOE, que va representar una millora substancial pel finançament català. 

 

“La resposta al capitalisme no pot ser només resistir, sinó repensar”, ha dit el líder d’ICV. Pere 

Navarro, per la seva banda, ha reivindicat que “les esquerres hem d'aixecar la bandera de la revolta de 

les classes populars contra les més poderoses". Nuet assegura que “ha entrat en crisi tot un model que 

no fa possible la felicitat de les persones ni la llibertat dels pobles”. No obstant això,  Junqueras afirma 

que “sabem el que hem de fer i generem prou recursos per fer-ho, però hi ha algú que ens en priva”. 
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També ha intervingut a l’acte de cloenda Joan 

Carles Gallego, com a amfitrió de les jornades, que 

s’han celebrat a la seu de CCOO. Gallego ha 

afirmat que “el sindicalisme està a l'esquerra, i a 

l'esquerra social”. “Volem fer avançar drets que 

alliberen a les persones”, ha dit. En nom tant de 

CCOO com d’UGT ha mostrat la seva preocupació 

per la continuïtat de la UPEC, que davant la manca 

de recursos, ha anunciat que les que avui s’han acabat segurament siguin les darreres jornades. Els 

sindicats, però, revaliden el seu compromís en fer possible la seva continuïtat. 

  

El rector de la UPEC, Jordi Serrano, ha mostrat la seva preocupació perquè “estem en aquesta ofensiva 

neoliberal a punt de perdre les conquestes de segles de lluita” i ha citat Antonio Gramsci, molt present 

en les jornades, per dir que “les idees no viuen sense organització” i iniciatives com la UPEC són 

necessàries. L’acte de cloenda s’ha finalitzat amb els líders dels quatre partits d’esquerres cantant Els 

Segadors juntament amb el rector i tots els assistents a la UPEC. 



 

63 

 
Impactes en els mitjans  de comunicació escrits de la vuitena edició de la 
Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) 

 

- El futur és a les nostres mans, del 2 al 6 de juliol de 2012, anunci El Periódico, 27 de maig de 2012 

- S’inicia la inscripció a la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya,  Lluita digital CCOO núm. 148, 

1 de juny de 2012 

- UPEC: o socialisme o barbàrie!: Jordi Serrano, El Nou 9, 22 de juny de 2012 

- La UPEC presenta la VIII edició de les jornades de debat d’estiu: Marc Toro, Ara, 27 de juny de 2012 

- La unitat de les esquerres i la fi de la UPEC; Jordi Serrano, El Punt – Avui, 27 de juny de 2012 

- Les vuitenes i últimes jornades de la UPEC; Jordi Serrano, Diari de Girona, 29 de juny de 2012 

- La UPEC i les cruïlles de l’esquerra catalana, Jordi Serrano, Ara, 2 de juliol de 2012 

- El futur “negre” de la UPEC, A.S Barcelona, El Punt – Avui, 2 de juliol de 2012 

- Álvarez y Gallego defienden la UPEC por ser un espacio para el pluralismo, noticias EFE, 2 de juliol 

de 2012 

- CCOO i UGT defensen la UPEC per ser un espai per al pluralisme, Agencia EFE DdG, 3 de juliol de 

2012 

- Joan Tugores a la UPEC. I potser l’última?; El blog d’en Pere, Més Vilaweb, 2 de juliol de 2012 

- CCOO També dóna suport a un “concert econòmic solidari” per a Catalunya; Òscar Palau, El 

Punt – Avui, 3 de juliol de 2012 

- Els dubtes del concert econòmic; Òscar Palau. El Punt – Avui, 4 de juliol de 2012 

- Rip per la UPEC? La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya no té finançament per continuar;  e-

notícies 

- Els líders de l’esquerra busquen com tornar a ser alternativa; Ferran Casas, Ara, 6 de juliol de 2012 

- El tripartit fa el seu últim monòleg. Els líders de l’esquerra catalana abaixen la persiana de la UPEC 

sense exhibir química entre ells; Ferran Casas, Ara, 7 de juliol de 2012 

- Cap a la Syriza catalana; José Rico, El Periódico, 7 de juliol de 2012 

- Hacia la Syriza catalana, José Rico, El Periódico, 7 de juliol de 2012 

- El tripartito busca la vía para volver a ser alternativa; Maiol Roger, El País, 7 de juliol de 2012 

- Les esquerres retreuen a CIU que voti PP i parli d’un estat propi; El Punt- Avui, 7 de juliol de 2012 

- La izquierda catalana busca ser alternativa; Josep Gisbert, La Vanguardia, 7 de juliol de 2012 

- La UPEC analitza el canvi de paradigma econòmic; Barcelona O.P, Diari de Girona, 8 de juliol de 

2012 

- Navarro prioritza el no a les retallades; E. Ansola, El Punt – Avui, 8 de juliol de 2012 

- La UPEC i Gramsci; Jordi Serrano, El Triangle núm. 1074, 27 de juliol de 2012 

-  

- El futur és a les nostres mans, del 2 al 6 de juliol de 2012, anunci L’Independent de Gràcia, 1 de 

juny de 2012 
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- El futur és a les nostres mans, del 2 al 6 de juliol de 2012, anunci L’Independent de Gràcia, 8 de 

juny de 2012 

- El futur és a les nostres mans, del 2 al 6 de juliol de 2012, anunci Lluita digital CCOO núm., 149, 

15 de juny de 2012 

- El futur és a les nostres mans, del 2 al 6 de juliol de 2012, anunci L’Independent de Gràcia, 15 de 

juny de 2012 

- El futur és a les nostres mans, del 2 al 6 de juliol de 2012, anunci Ara, 17 de juny de 2012 

- El futur és a les nostres mans, del 2 al 6 de juliol de 2012, anunci L’Independent de Gràcia, 22 de 

juny de 2012 

- El futur és a les nostres mans, del 2 al 6 de juliol de 2012, programa  L’Independent de Gràcia, 29 

de juny de 2012 
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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 Jaume Tenas qui ha sabut captar 

l’essència del lema i l’ha plasmat en la tipografia, la imatge i els colors.  

 

Posteriorment des de la UPEC, amb el suport de Quim  Franco (estudi QuimRoom) i 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  

 Banner  per a les webs dels col·laboradors i del Consell Social  

 Anuncis de publicitat per a mitjans de comunicació  

 8.  Altres activitats  

Publicacions 

En el marc de les VIII jornades vam presentar l’edició del Manifest UPEC 2012 en format paper i en 

format digital el recull de les ponències que corresponen a les jornades del passat 2011. Aquestes 

publicacions i la resta de materials que hem anat editant al llarg dels anys -que es van poder aconseguir 

del 2 al 6 de juliol en els espais de desenvolupament de les  jornades-  actualment  es poden consultar a 

la web: 

www.upec.cat/ca/documentacio/publicacions.html o sol··licitar-les directament a: info@upec.cat  

 
Publicacions  

Publicació ponències 2011 Barcelona, maig 2012 

46 - Manifest UPEC 2011 - Resistències  

47- Concita de Gregorio – Conferència inaugural: La primavera de las conciencias 

48 - Antoni Gutiérrez-Rubí – "La distància entre pensar, dir i fer està només a un 

cop de ratolí” – La xarxa, nova via de resistència 

49 - Ferran Espada – “Res comença ni acaba amb Facebook”-  La xarxa,  nova via de 

resistència 

50 - Oriol Illa Garcia – Resistències a la xarxa 

51 - Juan Ramón Capella Hernández – Sobre la tradició de l’esquerra  

52 - Marina Geli i Fàbregas – Els serveis públics en perill: Salut pública i mútues? Escola pública - privada? 

Pensions públiques - privades? 

53 - Pau Serracant – Atur, joves i model productiu 
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54- Pedro Arrojo – La crisi global de l’aigua 

55 - Rosa Massagué – La democratització dels recursos primaris:  la crisi alimentària, energètica i de 

l'aigua 

56 - Dolors Clavell – Famílies hipotecades i desnonades: qui paga la festa? 

57 - Anton Gasol – Què n’hem de fer, de les caixes? 

58 - Agustí Colom – El debat sobre les caixes d'estalvi en el marc de la crisi financera 

59 - Antonio Gutiérrez Vegara - Els mercats financers i la reforma laboral (versió en castellà) 
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Publicacions 2012:  

60 – Manifest 2012: El futur és a les nostres mans  
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