Dijous 18 de Juny a les 19:30h
Tertúlia a l’Ateneu Barcelonès (C/ Canuda, 6. Barcelona)

Les Universitats catalanes d’estiu
per primer cop a debat
Modera:


Anna Simó, diputada al Parlament de Catalunya per ERC i ex-

Consellera de Benestar i Família
Ponents:


Jordi Sales, Vicerector de la UCE i degà de la Facultat de Filosofia
de la UB



Jordi Serrano, Rector de la UPEC i llicenciat en Història
Moderna i Contemporània per la UAB

Els responsables de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) i la Universitat
Progressista de Catalunya (UPEC), dos espais de referència del pensament crític
català, debatran per primera vegada sobre els models que inspiren les institucions
que encapçalen. Fins ara han estat percebudes com a dues entitats rivals i en
competència; el proper dijous podrem sentir als seus dos responsables en un acte a
l’Ateneu Barcelonès i comprovar què comparteixen i què les separa.
L’11 de novembre de 2004, un grup de persones compromeses amb les polítiques vinculades
als àmbits social, intel·lectual, polític i acadèmic funden la UPEC amb l’objectiu de promoure
un espai de trobada de les diferents expressions de l’esquerra catalana. Està integrada per una
multitud d’organitzacions socials i les fundacions dels principals partits polítics d'esquerres
(PSC, ERC, ICV i EUiA) i els dos grans sindicats de treballadors (CCOO i UGT). La UCE, amb
seu a la Catalunya Nord, va sorgir 35 anys abans, passat el Maig del 68, a partir de les diades
que aquell any organitzaren a Prada (Conflent) el Grup Cultural de la Joventut Catalana i el
Grup Rossellonès d'Estudis Catalans (GREC). Va ser fruit de la necessitat de la gent del
Principat, les Illes i el País Valencià per trobar un espai de debat en un moment que el
franquisme encara era viu. El 1969 va celebrar la seva primera edició. Més informació a la
nota adjunta, a www.upec.cat i a www.uce.cat.

