
MEMÒRIA D’ACTES DE LA DOTZENA EDICIÓ DE LA UPEC: 

“ENTRE PLACES I PALAUS” 

Els passats 29, 30 de juny i 

1 de juliol es va celebrar, a 

la Sala de Brigades 

Internacionals d’UGT de 

Catalunya, la dotzena 

edició de la Universitat 

Progressista d'Estiu de 

Catalunya (UPEC) 2016, 

sota el lema "De la protesta 

a la proposta". 

En aquesta darrera edició 

van passar per les taules 

de debat més de 25 

ponents de gran 

rellevància intel·lectual 

com Teresa Crespo, Dani 

Raventós, Juli Fernàndez, 

Joan Carles Gallego, Camil 

Ros, Xavier Domènech, 

Dolors Sabater, Borja de Riquer, Montserrat Duch, Javier Pérez Royo, Vicenç Navarro, 

Miquel Iceta, Anna Gabriel, Daniel Raventós o Oriol Junqueras entre d’altres. 

Prop de 2.000 persones van participar en aquestes jornades que van estar plenes de 

reflexió, debat i propostes. Es va fer balanç municipal amb els alcaldes del canvi, es va 

parlar de canvi climàtic, del projecte europeu i fins i tot es va fer un anàlisi de les eleccions 

del 26J.  

En aquesta edició els premis UPEC 2016  van ser per l’entitat “Refugiats. Stop Mare 

Mortum” i pel col·lectiu “Kellys”.  

En el següent informe es presenten les cròniques que es van escriure després de cada 

taula que resumeixen el contingut d'aquestes. A més de les cròniques es va fer seguiment 

2.0 (Twitter i Facebook) a la xarxa. 

Tots els debats es van poder seguir en directe per Internet gràcies al servei d’streaming 

ofert. 

Així mateix es poden recuperar tots els vídeos de les diferents sessions al canal de 

YouTube de la UPEC. 

 

 

 



Dimecres 29 de juny  

  

Inaugura una nova edició de l’UPEC amb el lema “entre les places i els palaus” 

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) ha començat aquest 

dimecres al matí i durarà fins al pròxim divendres a les dues de la tarda.   

  

Aquest dimecres al matí s’ha inaugurat una nova edició de La Universitat Progressista 

d’Estiu de Catalunya (UPEC) sota el lema “Entre les places i els Palaus”. Fins divendres que 

ve al migdia passaran per l’UPEC diversos analistes per parlar de diferents temes 

d’actualitat.  

En aquest acte d’inauguració, conduït pel periodista del diari Ara Roger Tugas, han 

participat representats sindicals, membres de l’UPEC, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada 

Colau.  

L’alcaldessa ha fet un repàs a tot allò que els ha portat fins a l’ajuntament de la capital 

catalana. Colau ha recordat les lluites del 15 M com aquell moment en què es va donar una 

“pèrdua de por massiva”. Aquest teixit de diferents forces que es manifestaven en contra 

de l’austeritat i la crisi és, segons ella, un dels trets més diferencials de Catalunya.  

“A les eleccions municipals de fa poc més d’un any va passar una cosa inimaginable. Vam 

saber unir-nos per objectius per transformar no només les institucions o les polítiques 

públiques sinó totes les formes de fer polítiques”, ha manifestat.  

Colau ha destacat com la cosa més positiva d’ençà que estan a les institucions 

l’empoderament de la ciutadania, fent que la ciutadania, sigui com sigui, se senti més 

propera a les persones que hi ha a les institucions. “Que la gent et pari pel carrer i t’abraci i 

t’ho digui crec que és un pas. És un procés ampli d’empoderament ciutadà”, ha assegurat. 



Per altra banda però ha lamentat que molta d’aquesta gent que estaven al carrer ara 

estiguin a les institucions. “Els canvis democràtics es produiran quan siguin canvis 

culturals, canvis del conjunt de la ciutadania i per això necessitem una ciutadania més 

exigent”, ha dit. 

Per últim ha confessat que té un sentiment ambivalent respecte el resultat de les eleccions 

del diumenge passat. Però ha assegurat que les coses no canvien radicalment.  

Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya ha aprofitat l’ocasió per recordar que 

els drets es conquereixen i es defensen. “Aquesta és la lluita constant històricament de la 

gent treballadora i compromesa”, ha assegurat. Per això ha defensat aquest espai, el de 

l’UPEC, com un element positiu de debat per “transformar la societat”.  

Per la seva banda Juan Carlos Gallego, secretari General de CCOO de Catalunya ha basat el 

seu discurs en la reivindicació del treball i el sindicalisme confederal de base. “Tenim una 

classe treballadora desarmada, la precarietat genera aïllament i per tant elements 

d’insolidaritat”, ha denunciat. Per això ha reivindicat recuperar la centralitat del treball, ja 

que segons ell, el treball condiciona la posició de les persones.  

Per la seva banda, el rector de l’UPEC, Jordi Serrano, ha fet un repàs a les últimes edicions 

de l’UPEC realitzades i ha recordat que l’any anterior van participar-hi més de 300 

persones i van visualitzar els enregistraments dels actes unes 15.000 persones.  

A banda d’això, Serrano ha volgut recordar que les victòries cal saber veure-les i cal 

reconèixer-les si existeixen. És per això que ha celebrat el canvi hegemònic que s’ha donat 

a Catalunya en les últimes eleccions del 26 de juny. Per seguir amb aquesta transformació 

Serrano ha reivindicat seguir treballant al carrer per educar políticament a la gent. “Les 

persones volem recuperar el control sobre els nostres destins col·lectius”, ha manifestat.  

Javier Perez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla ha tancat 

aquest acte d’inauguració parlant de la relació entre Espanya i Catalunya des d’un punt de 

vista constitucional. Royo ha fet un repàs al procés de creació constitucional del 1931 i del 

1978, i ha recordat que en cap cas es va tractar el problema territorial. “Es va reconèixer 

que aquest era un problema essencial però es va decidir no abordar-lo”, ha dit. 

D’aquesta manera la constitució va deixar només una via oberta perquè els territoris 

poguessin constituir-se en regions autònomes dins un estat integral. “No hi ha un pacte 

constituent, sinó que a través de normes infracosntitucionals, com els estatus d’autonomia, 

es va creant l’estructura d’estat”, ha manifestat.  

 

 

 

 

 



La pobresa a Espanya: més severa, més profunda i més extensa 

Teresa Crespo, portaveu de la Plataforma Pobresa Zero, Eduard Jiménez, 

economista i consultor en polítiques públiques i Daniel Raventós, professor 

d’economia de la Universitat de Barcelona (UB) han parlat sobre la situació social i 

econòmica del país  

La crisi no ha passat, 

i la prova més 

palpable de què 

encara fa estralls a 

tot el país són les 

conseqüències a 

nivell social que 

pateix la població. 

Un 28% dels 

espanyols, segons 

l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE) 

es troba en risc 

d’exclusió social. 

L’atur encara és 

molt elevat, i aquells que tenen feina sovint treballen en condicions precàries i a canvi 

d’uns sous que han caigut molt.  

En la primera taula de debat de l’UPEC els convidats han parlat de treball, precarietat i 

pobresa, fent una anàlisi de la situació viscuda als últims anys. Teresa Crespo, portaveu de 

la Plataforma Pobresa Zero ha volgut deixar clar que el mercat laboral cada vegada explota 

més als treballadors i a més ja no garanteix feina a tothom. “El treball era un element per 

les persones per participar en la societat, avui ja no tenim treball per tothom, el treball ja 

no és la via de participació ciutadana i inclusió”, ha manifestat.  

Més enllà de la davallada en les condicions laborals, aquesta experta ha volgut posar 

èmfasi en les diferències que hi ha entre els diferents perfils de persones. “La bretxa 

salarial per gènere representa un 23% entre homes i dones. La taxa d’atur també afecta 

més a les dones i el temps que estan a l’atur és més llarg en el cas de les dones”, ha 

remarcat. També ha recordat que els estrangers pateixen més atur i cobren un 1,5% 

menys de sou en comparació amb el salari mitjà.  

 “La pobresa és cada cop més severa, més profunda i més extensa”, ha dit. I ha denunciat la 

falta de voluntat per part dels governs per posar fi a aquesta situació. “L’ajuda de 100 

euros al més a famílies amb problemes que està estudiant l’Ajuntament de Barcelona, 

resoldria gran part del problema”, ha assegurat.  

En el debat també ha participat Eduard Jiménez, economista i consultor en polítiques 

públiques, qui ha fet una anàlisi sobre la relació entre territori i societat en termes de 

pobresa i desigualtat. “Les polítiques socials són aterritorials, focalitzades en determinats 

nivells de necessitat. S’han oblidat les fronteres de restricció i oportunitat que suposa 

l’espai”, ha denunciat.  



“El principal augment de la segregació urbana no ha estat un fenomen intramunicipal sinó 

intermunicipal. La segregació no s’ha produït dintre de les ciutats sinó entre municipis”, ha 

afegit.  

Per la seva banda Daniel Raventós, professor d’economia de la Universitat de Barcelona 

(UB) ha recordat que amb la crisi hi ha un 50% més de grans rics i al mateix temps hi ha 

hagut un increment de la pobresa. Per aquest expert la causa principal d’aquest fenomen 

ha estat les polítiques econòmiques que s’han fet durant els últims trenta anys. “La 

pobresa és una manca de llibertat, per definició un pobre no pot ser lliure”, ha denunciat. 

Per ell la solució seria aplicar una renda bàsica incondicional per tota la població.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Què podem fer contra el canvi climàtic?  

El meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, el vicepresident de Som Energia, Pep Puig i el 

President de l’Autoritat catalana de la competència, Marcel Coderch, han fet un 

repàs a les causes d’aquesta problemàtica i han parlat de projectes de millora 

 

El 23% de les morts al món estan relacionades amb el deteriorament del mediambient, 

segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Entre el 2030 i el 2050 el canvi climàtic 

provocarà 250 mil morts addicionals, segons aquesta organització internacional. Què 

podem fer contra el canvi climàtic?  

El meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, el vicepresident de Som Energia, Pep Puig i el 

President de l’Autoritat catalana de la competència, Marcel Coderch, han fet un repàs a les 

causes d’aquesta problemàtica i han senyalat projectes de millora, de la mà de la 

periodista Isabel Martínez que ha moderat el debat.  

Picó ha parlat durant la seva intervenció en aquest acte de l’UPEC de l’augment de les 

temperatures del planeta. El motiu, ha recordat, és la intromissió de l’home en l’atmosfera 

a partir del segle XX. Ha senyalat a més alguns dels efectes més rellevants que ha tingut 

aquest canvi climàtic pel planeta, com la contaminació del mar.  

Feta aquesta introducció Pep Puig ha recordat que tots aquests fenòmens no són la causa 

sinó el símptoma de què alguna cosa no va bé. “Hem d’associar el progrés amb el foc. 

Cremar produeix residus perillosos”, ha recordat. Segons aquest expert avui dia per 

obtenir qualsevol tipus d’energia necessitem cremar, i això vol dir produir emissions de 

CO2. “Mentre no siguem capaços d’enginyar-nos-ho per tenir energia sense necessitar el 

foc no resoldrem el problema”, ha conclòs. Segons ell aquest és el gran repte al qual 

s’enfronta la civilització. Per fer-ho ha recordat que es poden recuperar tecnologies que ja 

existien en el passat i que permeten produir energia sense cremar, com ara els molins de 

vent.  

Coderch també ha fet una relació entre aquesta problemàtica i el sistema econòmic 

existent. “El sistema econòmic ha caigut en un error fonamental. Hem fixat un preu a 



l’energia molt barat”, ha denunciat. Segons ell aquest preu no incorpora els costos de 

substitució d’aquesta energia. I ha posat un exemple: “un litre de gasolina val gairebé el 

mateix que un litre d’aigua, però aquesta gasolina la gastarem i desapareixerà sense 

possibilitat de recupera-la”, ha dit. “L’error és no posar un preu correcte a uns recursos 

que no són infinits”, ha emfatitzat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política” 

Ignacio Sánchez-Cuenca, director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias 

Sociales presenta su libro junto con el periodista Sergi Picazo  

¿Hasta dónde puede 

llegar la rebaja de 

los niveles de 

autoexigencia que 

algunos 

intelectuales se 

ponen a sí mismos? 

¿Cómo estructura 

sus opiniones la 

clase intelectual 

española?  

Ignacio Sánchez-

Cuenca, director del 

Instituto Carlos III-

Juan March de Ciencias Sociales, analiza en su libro “La desfachatez intelectual. Escritores 

e intelectuales ante la política” el discurso que genera una clase formada por intelectuales 

y escritores en sus opiniones y argumentaciones. “Lo que llama la atención es que hay 

muchos intelectuales que se han dejado contaminar por el estilo de las tertulia”, ha 

empezado diciendo el escritor en la presentación del libro durante un acto en la UPEC. 

El periodista de Crític Sergi Picazo, que ha protagonizado junto con el escritor este acto, ha 

recordado que opinar no es solo dar una opinión y ya está, sino que se trata de 

argumentarla, usando una estructura lógica y datos. “Haciendo periodismo al final, no 

tertulia de bar, sino ordenando las ideas”, ha manifestado.  

Para Sáncehz-Cuenca uno de los problemas es que las tertulias han generado una fórmula 

de debate público. “Consiste en decir la mayor burrada con la mayor fuerza posible”, ha 

descrito. Una de las principales críticas de este sociólogo es la forma que han adoptado 

estos escritores para escribir en prensa y en libros, una forma para él “poco civilizada”.  

El autor también analiza en este libro la manera en que estas personas contestan a las 

críticas recibidas. “Si me critican me lo tomo como descalificación personal y respondo 

insultando, así lo hacen”, ha dicho. De hecho es así, tal y como ha contado, como algunos de 

los lectores que se han sentido aludidos han respondido a la publicación de este libro.  

La publicación no habla de cualquier tipo de tertulianos ni de personalidades mediáticas 

sino de intelectuales consolidados. “El libro es una crítica a la clase intelectual acomodada 

española, hablas de Vargas Llosa o de Javier Cercas, entre otros. Gente consolidada. Gente 

que viene de la izquierda y hoy están en el ámbito de la derecha”, ha puntualizado el 

periodista.  

Respeto a la tendencia ideológica de estas personalidades Sánchez-Cuenca ha explicado 

que llegó un momento en el que les quedó pequeña la social democracia, por parecerles 



cutre y entonces empezaron a sumarse al liberalismo. “Los principios intelectuales 

políticos de esta gente son volubles y muy débiles, practican la frivolidad intelectual”, ha 

criticado.  

Otro de los aspectos que analiza en el libro y que ha salido en el debate es la obsesión de 

estos intelectuales por opinar sobre cuestiones nacionales. “En el momento en que ellos se 

desenganchan de sus convicciones izquierdistas empiezan a oponerse a la actividad 

terrorista de ETA y llegan al convencimiento de que el nacionalismo tiene una 

responsabilidad última en el terrorismo. Entonces, empiezan a pensar que la cuestión de la 

izquierda ha de ser secundaria y el objetivo ha de ser acabar con el nacionalismo”, ha 

dicho. 

Con todo Sergi Picazo ha señalado que el éxito del libro es la crítica a esta casta cultural 

que nadie se había atrevido a analizar hasta ahora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dijous 30 de juny 

  

La Unió Europea, entre l’utopia i la troika  

Vicenç Navarro, catedràtic de ciències socials de la Universitat Pompeu Fabra, Pablo 

Sánchez, director de relacions internacionals de l’Ajuntament de Barcelona i Ricard 

Bellera, secretari d’internacional, migració i cooperació de CCOO han analitzat la 

situació d’Europa avui, durant la segona jornada de l’UPEC  

Dissabte un dels països amb més pes dins de la Unió Europea decidia trencar la relació 

amb aquesta unió. Regne Unit ha decidit marxar i ningú sap encara les conseqüències que 

tindrà aquesta decisió. Europa està en crisi i no només pel tema britànic. Entendre el què 

està passant passa per fer un recorregut per la construcció d’aquesta Unió Europea.  

El professor Vicenç Navarro, catedràtic de ciències socials de la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) ha encetat el debat d’avui de l’UPEC apuntant que és necessari fer un repàs a allò 

que ha passat des dels anys 80 fins el dia d’avui per entendre la situació per la qual 

travessa Europa i també Espanya. “El que està passant ara és l’última expressió del que ha 

estat succeint al llarg dels últims anys” ha manifestat.  

 

Entre els anys 90 i el 2007 es va patir una baixada salarial, un descens que es va donar 

independentment del cicle econòmic. “Malgrat això però la força de treball va 

incrementar”, ha remarcat Navarro. El treball augmentava però la despesa social anava 

baixant.  

La baixada de despesa pública social va anar acompanyada d’un creixement dels ingressos 

de capital, una reducció dels ingressos de treball, una dispersió dels sous, un augment de 

la regressivitat dels impostos i tot plegat va articular, segons ha explicat Navarro, les 

desigualtats socials.  



“Una baixada de rentes del treball vol dir una baixada domèstica. En baixar les rentes del 

treball baixa la demanda domèstica i, per tant, l’estímul econòmic i, per tant, l’economia 

baixa i es destrueixen llocs de treball”, ha reflexionat.  

Segons Navarro aquesta classe treballadora afectada per aquest context es va oposar a la 

constitució de la Unió Europea de la manera en què es va fer. “La classe treballadora 

d’alguns països europeus es va mostrar en contra de la Constitució europea, és totalment 

lògic, això demostra que aquesta no és la nostra Europa”, ha dit.  

I ha posat el focus en el perill provocat pel creixement del feixisme i el nazisme a Europa. 

“El feixisme mai havia tingut la classe treballadora al seu costat i ara podria haver-hi un 

feixisme amb classe treballadora, aquest és el tema clau a Europa”, ha dit.  

El director de relacions internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, Pablo Sánchez, pensa 

que s’ha perdut la visió crítica sobre què ha significat la Unió Europea per la gent.   

“Si no articulem una visió diferent de l’Europa que hem tingut fins ara seguirem amb 

aquesta dictadura d’unes institucions que tenen una política econòmica que no canvia, 

hem de sortir d’això”, ha manifestat.  

Per aquest especialista el somni europeu continua existint però s’ha desvinculat de la 

realitat política econòmica dels governs. “L’esquerra té un repte important, que és tornar a 

guanyar els bastions sociològics. Si no són les forces vives socials que plantegen una 

sortida de la crisi que benefici als que ho estan patint, aquest buit l’ocuparà un altre”, ha 

denunciat.  

Per la seva banda, Ricard Bellera, secretari d’internacional, migració i cooperació de CCOO 

ha parlat del vincle utòpic que ens uneix amb la Unió Europea. “La persecució de l’utopia 

és allò que ha construït Europa”, ha reflexionat.  

“El model d’Unió Europea que estem veient el que intenta és no permetre que el treball es 

pugui organitzar més enllà però tenir el capital ben organitzat”, ha denunciat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els alcaldes del canvi fan balanç municipal del seu primer any de govern 

Geardo Pisarello, tinent alcalde de Barcelona, Dolors Sabater, alcaldessa de 

Badalona, Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell i Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi 

analitzen aquest primer any de govern municipal en una taula rodona a l’UPEC 

 

El maig del 2015 canviaria el transcurs municipal de molts pobles i ciutats. Els anomenats 

governs del canvi s’imposaven en alguns territoris trencant amb la tradició política que 

havia imperat fins al moment. Alguns grups provenien de la política d’esquerres i feia 

temps que no governaven, però altres eren activistes socials que passarien a ocupar un 

lloc a les institucions per primera vegada. Una mica més d’un any després d’aquest canvi 

quatre alcaldes d’aquestes ciutats fan balanç municipal durant la jornada de l’UPEC, de la 

mà del periodista Quico Sallés. 

Com no podia ser d’altra manera Dolors Sabater, l’alcaldessa de Badalona, la tercera ciutat 

més gran a Catalunya, ha encetat aquestes reflexions fent un balanç positiu del què han fet 

fins ara. De fet, tots els alcaldes presents en el debat han fet una lectura optimista i positiva 

del que ha passat durant aquest primer any.  

“És un balanç positiu no només del què sinó també del com”, ha manifestat Sabater. No és 

difícil observar diferències governamentals en una ciutat que havia estat governada pel 

partit popular de Garcia Albiol. “Hem passat de ser una ciutat que es projectava en negatiu, 

amb polítiques xenòfobes, a un concepte de reconstrucció de la política”, ha manifestat 

l’alcaldessa.  

A la dreta de Sabater s’hi ha assegut un dels personatges més coneguts dins d’aquest nou 

moviment d’esquerres. Gerardo Pisarello, tinent alcalde de Barcelona, que com Sabater ha 

fet un balanç positiu del canvi. “El que hem demostrat en aquest any aquestes ciutats és 

que sí que hi ha alternativa. Hem demostrat que les coses es podien fer diferents i es 

podien fer millor”, ha dit convençut.  



“Havíem de demostrar que era possible canviar les prioritats de la ciutat. El primer que 

vam fer va ser aplicar un pla de rescat social per demostrar que es podien revertir les 

prioritats i donar suport a les classes populars”, ha afegit.  

Malgrat tot Pisarello s’ha mostrat conscient de què les desigualtats i la pobresa segueixen 

afectant alguns ciutadans de la capital catalana. Per això ha dit que s’ha de seguir frenant 

aquesta problemàtica i revertir la situació. Però per fer-ho, ha assegurat, és necessari 

revertir el model econòmic. “Hem de pensar què podem fer les ciutats per canviar la forma 

de distribuir la riquesa. Com podem fer una transició cap a un altre model econòmic des de 

les ciutats?”, ha dit. 

De fet, ha assegurat que aquest és un debat que el consistori barceloní ja està duent a 

terme a través de debats com el de la remunicipalització de serveis o canviant els criteris 

de contractació pública.   

També ha participat en aquesta taula l’alcalde de l’ajuntament de Sabadell, Juli Fernàndez, 

qui ha assegurat que des que són al capdavant del consistori han donat veu i capacitat 

d’incidència real als ciutadans, i han impulsat les polítiques públiques i les auditories 

d’aquestes polítiques per veure que ha funcionat i que no.  

Fernàndez també ha posat de relleu les avantatges de treballar en xarxa conjuntament 

amb altres ajuntaments. Ha recordat que des que són al govern i juntament amb altres 

consistoris han generat xarxes sobre temàtiques específiques, com la xarxa de LGTBI o la 

xarxa d’economia social o cooperativa. “Són espais on hem de compartir coneixements i 

hem de sumar esforços, són els espais on hem d’obrir el camí davant d’estructures que no 

tenen intenció de què això passi”, ha dit.  

Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi també ha estat present en aquesta taula rodona. 

Moret, tot i que ha recordat que les eleccions de 2015 no van suposar un canvi ideològic a 

la seva ciutat ja que van consolidar un govern d’esquerres que ja havia governat durant 

l’anterior legislatura, ha fet també balanç positiu del que s’ha fet fins ara.  

“Aquest govern és sensible a totes les realitats que estan passant a la nostra ciutat i l’acció 

de govern s’ha de construir en funció d’aquestes realitats i des d’una lògica col·lectiva”, ha 

manifestat.  

Moret està convençuda de què una bona manera de recuperar la confiança dels ciutadans 

és que els veïns els vegin i els persegueixin com a útils per garantir drets i millorar 

realitats. I ha assegurat que durant aquest temps han fet una aposta clara per la proximitat 

real, amb un projecte de carrer on s’apropen a les realitats dels barris.  

 

 

 

 

 



Transicions: fa quaranta anys (1976-2016) 

Borja de Riquer, catedràtic d’Història de la Universitat de Barcelona (UB), 

Montserrat Duch, catedràtica d’Història de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 

Manuel Cruz, filòsof analitzen la transició espanyola en un acte a la UPEC  

Estem vivint avui una nova transició? Què va passar a partir de l’any 1976? Borja de 

Riquer, catedràtic d’Història de la Universitat de Barcelona (UB), Montserrat Duch, 

catedràtica d’Història de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Manuel Cruz, filòsof han fet 

un repàs als esdeveniments més 

destacats de la transició espanyola 

durant un debat a la UPEC 

moderat pel periodista Roger Palà.  

Borja de Riquer ha reivindicat no 

confondre la transició amb l’etapa 

posterior. “No es pot 

responsabilitzar la transició d’allò 

que no li pertoca, la transició 

s’acaba el novembre del 1982”, ha 

dit.   

Segons aquest historiador la transició es va donar de forma molt ràpida, molt improvisada 

i en una etapa plena de tensions, de dubtes polítics i de canvis d’orientació. “La transició va 

ser un pacte entre febleses i forces. L’oposició no tenia força per dirigir el procés, el podia 

condicionar però no dirigir-lo”, ha afegit.  

Per la seva banda la catedràtica Montserrat Duch ha volgut posar èmfasi en la diferència 

entre la narrativa de la transició i la historia real d’allò que va passar. “Hi ha coses que no 

es refereixen a la transició sinó a una narrativa hegemònica que ha estat construïda per 

seguir uns interessos polítics”, ha manifestat.  

Duch ha traçat paral·lelismes entre la transició espanyola, la portuguesa i la italiana, 

ressaltant quatre aspectes que aquests models de transició van compartir: renuncia a 

demanar venjança, consens, programes pragmàtics i aposta per l’estabilitat, ha destacat.  

Per últim el filòsof Manuel Cruz ha fet un repàs al relat i a la tonalitat d’aquest relat que va 

intentar explicar el que va passar durant aquests anys. “Durant molt de temps l’adjectiu 

que acompanyava inevitablement a la transició era “modèlica”, i en poc temps hem 

començat a parlar de la transició d’una altra manera, amb una connotació negativa”, ha dit.  

Cruz està convençut que s’han polaritzat dues valoracions i que, igual que defensa la 

Montserrat Duch, això s’ha fet des del poder polític.  

 

 

 

 



Periodistes i politòlegs analitzen els resultats electorals del 26J 

David Miró, Anna Serrano, Jordi Matas, Arturo Puente, Berta Barbet i Oriol 

Bartomeus analitzen el resultat del 26J 

El 26 de juny els 

ciutadans de l’estat 

van acudir a les 

urnes. En contra del 

que indicaven la 

majoria d’enquestes i 

del que havien 

vaticinat alguns 

partits polítics durant 

la campanya els 

resultats van 

sorprendre a més 

d’un. Un grup de 

periodistes i 

politòlegs analitza els 

resultats en una taula rodona de la UPEC moderada per la periodista del Diari Ara Sara 

González.  

El periodista del Diari Ara David Miró creu que el resultat electoral demostra l’èxit “rotund 

i doble de l’estratègia del partit popular”. Això és així ja que el PP, segons Miró, ha 

aconseguit mobilitzar els seus i desmobilitzar els altres. Pel periodista la pregunta ha fer-

se ara és perquè es van desmobilitzar les esquerres. Segons ell perquè estaven 

desinformades. “Pensaven que el pacte d’esquerres tindria poques possibilitats”, ha 

comentat. I per altra banda per la infra informació que hi havia. “El votant estava 

desmotivat perquè no hi havia hagut canvi el 20D i a la segona els van castigar”, ha 

apuntat.  

Miró també ha recordat que tot i el gir a la dreta a tot Espanya a Catalunya els resultats 

demostren un gir a l’esquerra.  

Per la seva banda la periodista del Punt Avui Anna Serrano ha recordat que el resultat 

demostra no només que el canvi culmina sinó que acaba amb un mapa encara més 

conservador. “L’immobilisme, l’escàndol del ministre de l’interior, la corrupció, etc. no li ha 

passat factura al PP i això és dramàtic”, ha denunciat.  

El catedràtic de ciència política Jordi Matas ha destacat dues coses positives d’aquests 

resultats. “Les eleccions no han donat majoria absoluta i tampoc tenim unipartidisme, hi 

ha més pluralisme al Congrés, és una victòria per la salut democràtica”, ha dit. Segons 

aquest expert els resultats ofereixen una aritmètica parlamentària que permet fer canvis, 

però el problema, diu, és que les “forces polítiques l’endemà de les eleccions ja plegaven 

veles”.  

El periodista Arturo Puente pensa que tots aquells partits que han fet una campanya des 

d’una perspectiva de nínxol, intentat conquistar un sector de votants concret, els hi ha 



anat millor. “Rajoy ho ha fet així”, ha dit. Una cosa que precisament Unidos Podemos no ha 

fet, sinó que ha utilitzat la “volatilitat ideològica”, ha defensat el periodista. “Unidos 

Podemos ha anat a conquistar un altre votant que no és el seu”, ha reflexionat. “El seu 

electorat no tenia por i ells apel·laven a què passarien coses però no tantes”, ha sentenciat.  

Per la seva banda la politòloga Berta Barbet ha comentat que durant la campanya el gran 

enfrontament l’havien protagonitzat PSOE i Unidos Podemos i en algunes ocasions “amb 

sobre teatralització”. Barbet assegura que és difícil saber amb les dades que es tenen ara 

qui ha anat a votar i qui no i en tot cas assegura que el canvi no s’ha donat en allò que han 

votat sinó en qui ha acudit a les urnes i qui no.  

Per últim el politòleg Oriol Bertomeus ha posat en el centre del seu discurs el tema de les 

enquestes. “Les enquestes no són un instrument per predir el futur. Són instruments per 

veure els espais, per veure com es mouen els electorats, les tendències”, ha dit. Per això 

defensa que no ens hauríem de sorprendre tant pels resultats obtinguts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 de juliol 

 

Els representants polítics catalans d’esquerres “somien truites” a la UPEC 

Xavier Domènech, Marta Rovira, Miquel Iceta i Benet Salellas participen a l’última 

taula rodona de la UPEC  

 

Els resultats electorals d’aquest passat 26 de juny donen peu a moltes interpretacions. A 

Catalunya, en contra del que va passar a tot l’estat, les forces d’esquerra es van imposar. 

S’ha donat realment el canvi a Catalunya? És la independència l’única possibilitat de canvi? 

Quatre representants polítics d’esquerres analitzen el tema durant l’última taula rodona 

de la UPEC, amb el periodista Jordi Molet com a moderador.  

Xavier Domènech, líder d’En Comú Podem, ha fet una reflexió sobre el que ha estat passant 

aquests darrers anys. Per Domènech durant el període 2014-2016 es va obrir un cicle 

polític d’una “immensitat inaudita”. “El bipartidisme tal com l’havíem conegut s’ha acabat, 

entrem en una nova era política, on emergeixen noves formacions polítiques”, ha 

manifestat.  

Ha recordat a més que en Comú Podem, el partit que ell lidera, no existia dos mesos abans 

de les eleccions del 20 de desembre, i tot i així es va alçar el guanyador dels comicis. “La 

victòria d’En Comú Podem expressa un canvi molt profund”, ha assegurat. 

Amb tot però ha reconegut que els resultats de les eleccions a Espanya deixen a 

entreveure que no tot el que es proposava s’ha aconseguit. “Hem de tornar a repensar on 

estem”, ha dit. La causa d’aquests resultats pensa que es podria deure a què Unidos 

Podemos s’ha convertit en la proposta principal de la campanya. “S’ha jutjat més la nostra 

proposta que l’actuació del PP”, ha dit.  

Per la seva banda, la secretaria general d’ERC, Marta Rovira ha dit que aquest canvi va 

començar amb les últimes eleccions europees, moment en què a Catalunya va guanyar les 



eleccions ERC, i mostra, segons ella, el final del bipartidisme català representat per CIU i 

PSC. “Identifico el canvi molt abans”, ha dit.  

Per ella el canvi passa per exercir la sobirania des de Catalunya. “L’exercici de sobirania al 

nostre país passa per nosaltres. Aquest canvi l’hem d’empènyer amb responsabilitat, molta 

honestedat i hem de generar un punt de trobada de tots que faci fluir el canvi”, ha 

manifestat.   

Aquest canvi, aquesta recuperació de la sobirania, té un nom clar per Marta Rovira, i es diu 

Procés Constituent, així ho ha expressat durant la seva ponència. “O comencem el canvi 

nosaltres identificant aquest espai ampli on els ciutadans de peu puguin començar a 

decidir en quin país volen viure o no començarà en cap lloc”, ha reflexionat.  

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que el seu somni és la constitució d’un 

estat federal amb una Catalunya més pròspera i més justa. “Amb un projecte que només 

pensa amb la sobirania d’una part no hi creiem, perquè no conjuga amb el món en el què 

vivim”, ha confessat.  

Per Iceta el canvi es va donar molt abans del que han assenyalat Domènech o Rovira, per 

ell el canvi es va patir el 1977 o el 1982, o si es vol, ha dit, el 2003, amb el triomf del 

tripartit. “Canvis crec que se n’han anat produint. Alguns que ara es postulen com a canvi 

penso que és massa aviat per dir-ho”, ha senyalat. 

El que manifesten els resultats electorals per Iceta és la “bona notícia a Catalunya per 

poder fer majories d’esquerres que transformin la realitat per fer-la més pròspera i més 

justa”. “Ara això s’ha de posar en marxa i no és tan senzill com sembla, tots ens movem en 

determinats límits de tipus institucional i social”, ha afegit.  

Per últim, el diputat de la CUP Benet Salellas ha assegurat que les dues forces del canvi a 

Catalunya, CIU i PSC han quedat devastades per aquest procés nacional. “L’obligació de 

l’esquerra és que aquest procés sigui de canvi cap a l’emancipació de les classes populars”, 

ha manifestat. I ha afegit que si no són les esquerres les que lideren el procés es podrien 

tenir conseqüències imprevisibles en tots els sentits.  

“Hem de fer un exercici de sobirania per recuperar nosaltres la capacitat de prendre les 

nostres pròpies decisions i superar la situació de bloqueig institucional”, ha afegit.  

 

 

 

 

 

 



Acaba la UPEC amb un discurs del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras  

Finalitza la darrera edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) 

amb l’entrega de premis i un discurs del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras 

Finalitza la UPEC 2016. 

En l’acte de cloenda, com 

ja és tradició, s’ha fet 

entrega dels premis de la 

UPEC a dues entitats 

rellevants. Aquest any 

s’ha premiat al col·lectiu 

Kellys, que cada vegada 

s’ha fet més conegut, un 

col·lectiu de 

treballadores que lluiten 

per la seva dignitat i 

igualtat davant d’una 

situació de desavantatge.   

Per altra banda s’ha donat el premi també a l’entitat Refugiats, Stop Mare Mortum. Pel 

treball realitzat durant la greu crisi de refugiats que s’està vivint i que tantes morts ha 

produït. Per la seva feina de visualització del problema i d’ajuda a les persones migrades.  

Després de l’entrega de premis el rector de la UPEC, Jordi Serrano ha fet un repàs a les 

jornades d’aquest any, celebrant la participació i la multitud de debats i qüestions que 

s’han abordat durant aquest tres dies. Seguidament ha donat pas a Oriol Junqueras, que ha 

fet el discurs de cloenda.  

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras ha estat l’encarregat de fer l’últim discurs de 

la UPEC de 2016. Junqueras ha començat el seu discurs parlant dels refugiats. Ha recordat 

que el món és més petit del que sembla, i ha senyalat que els segles VII i VIII les decisions 

que afectaven al nostre territori es prenien a Damasc. “Si parlem de filosofia grega, de 

geometria, matemàtiques, això ens va arribar perquè els textos van ser traduïts del grec a 

l’àrab i després de l’àrab al llatí”, ha puntualitzat donant importància a la cultura àrab que 

comparteixen molts dels refugiats que estan arribant a Europa.  

“Està bé plantejar aquestes qüestions des d’aquests termes perquè s’observen els vincles 

que són molt estrets”, ha dit. Respecte a aquesta crisi ha confessat que es poden fer coses 

des de l’àmbit municipal. “Si la diversitat és tractada com un problema de gestió és difícil 

percebre-la com a fortalesa, però en veritat és un element de riquesa de la nostra societat”, 

ha reflexionat.  

L’ajuntament pot fer coses com potenciar que les escoles ensenyin la llengua àrab, per així 

percebre aquesta llengua com un element de prestigi de les famílies que la tenen com a 

llengua familiar, i és una manera de reconèixer la diversitat de la societat, ha explicat. 

“Aquesta diversitat nosaltres l’estimem”, ha assegurat.  



Ara bé, ha recordat que la Unió Europea no està fent res per aquesta crisi i que està clar 

que no volen fer-hi res. “Hi ha canvis que només es poden fer a escala europea”, ha 

recordat.  

Tot i així ha dit que seria interessant que Catalunya pugues assumir totes les eines per 

poder assumir responsabilitats. I ha ampliat aquesta idea a altres camps polítics i socials. 

“Ens agradaria poder ser jutjats per la nostra societat no per allò que podem fer ara sinó 

per allò que voldríem poder fer”, ha expressat. “Voldríem poder fer-ho tot, fer tot allò que 

qualsevol estat pot fer i que ens jutgessin i ens reclamessin per això”, ha dit.  

La UPEC tornarà l’any que ve amb més propostes, nous debats i altres convidats.  

 


