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UPEC 2009 �  Del 6 al 10 de juliol de 2009 Més enllà de la crisi 

Facultat de Geografia i Història de la UB. C/ Montalegre, 6, 4a planta. Barcelona �  www.upec.cat  
 

 

La Catalunya d’esquerres analitza la crisi a la UPEC  
  
 

� Jean Bricmont, Carlos Taibo, Michael R. Kratke, Juan Torres, Muriel Casals, Jaume 
Roures, Florence Gauthier i Xosé Manuel Beiras són alguns dels convidats 
d’enguany 

  
� La conferència inaugural serà a càrrec del físic Jean Bricmont i portarà per títol 

‘Què se n’ha fet de la Il�lustració?’ 
  

� Les ‘Nits de la UPEC’ convocaran Lídia Pujol, Gerard Quintana i David Castillo, 
entre d’altres 

  
� La UPEC produeix un documental amb una entrevista al filòsof francès i fundador 

de la Universitat Popular de Caen Michel Onfray  
  

� Els Premis UPEC 2009 reconeixeran la tasca del Comitè d’Empresa de Nylstar i del 
Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)  

 
�  Josep Lluís Carod–Rovira i Jordi Serrano clouran les jornades el 10 de juliol 

 

Barcelona, 1 de juliol de 2009 � Sota el lema Més enllà de la crisi, l'edició d'enguany de la UPEC (Universitat 

Progressista d’Estiu de Catalunya) aprofundirà entre el 6 i el 10 de juliol a la Facultat de Geografia i Història de la UB 

(Montalegre, 6) en l'anàlisi i la recerca de sortides davant els reptes que la crisi planteja als ciutadans. Oferint un espai 

de reflexió crítica entre les esquerres i donant veu a sociòlegs, economistes, historiadors, treballadors, artistes, 

metges, periodistes i escriptors, la UPEC 2009 centrarà els debats en els canvis que suposa aquesta crisi, les sortides 

que es poden donar, els efectes i els aspectes propis a Catalunya, així com en els canvis imprescindibles que ha 

d’implicar en el model productiu. 

  

La conferència inaugural Què se n’ha fet de la Il.lustració?, a càrrec de Jean Bricmont -físic de la Universitat de Lovaina i 

coautor amb Alan Sokal d’Impostures intel�lectuals (Empúries, 1999)-, donarà el tret de sortida el 6 de juliol a una 

programació que convocarà, entre d’altres, el professor de Ciència Política i de l’Administració, Carlos Taibo; la 

catedràtica d’Història de la Revolució Francesa, Florence Gauthier; el secretari general de CCOO de Catalunya, Joan 

Carles Gallego, i el secretari general de UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez. A més, passaran per la UPEC el 

secretari de l’Associació per a l’Estudi dels Recursos Energètics i vicepresident de la Comissió del Mercat de les 

Telecomunicacions, Marcel Coderch; l’exdirector general d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Ricard 

Fernández; el director d’Estudis Superiors de la Universitat de Lancaster, Michael R. Krätke; el director general de 

Mediapro, Jaume Roures, l’exdirector de El Periódico de Catalunya, Antonio Franco; el catedràtic de Filosofia Moral, 

Antoni Doménech; l’economista Muriel Casals, i el catedràtic d’Economia Aplicada, Juan Torres. La conferència de 

cloenda, el 10 de juliol, serà a càrrec del polític i economista gallec Xosé Manuel Beiras.  
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Jordi Serrano, rector de la UPEC, i Josep Lluís Carod–Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, clouran les 

jornades el 10 de juliol. La cloenda també inclourà el lliurament dels Premis UPEC 2009, que enguany reconeixeran el 

Comitè d’Empresa de Nylstar - per liderar la lluita per fer possible la viabilitat de l’empresa - i el Centre d’Anàlisi i 

Programes Sanitaris (CAPS) - per la llarga trajectòria i compromís amb la salut de les dones. 

  

A través del cicle Artistes i Política, la UPEC donarà veu a com es percep la política des del món artístic. Hi participaran 

els actors Enric Majó, Manel Barceló i Jordi Dauder; els cantautors Gerard Quintana, Lídia Pujol i Yacine Belahcene, la 

cantant Big Mama i el músic Cesk Freixas. Les Nits de la UPEC convocaran a la cloenda de cada jornada un espectacle 

diferent i gratuït amb la companyia de circ Los 2Play, la banda de carrer Always Drinking o la companyia de teatre 

Planeta Impero. El recital poètic En el Tròpic, a càrrec de Gerard Quintana i David Castillo, completa la proposta 

cultural de la UPEC 2009. 

  

La UPEC vol ser un gran espai de trobada, reflexió i estudi sobre aquells temes que preocupen els sectors socials 

democràtics i d'esquerres, com ara la immigració, l’abstenció electoral, la memòria històrica, el canvi climàtic, 

l’habitatge, la perspectiva de gènere, etc. Està integrada per les fundacions de tots els partits polítics i sindicats de les 

esquerres de Catalunya i multitud d’organitzacions socials1. El seu programa docent vol contribuir al desenvolupament 

de la cultura democràtica d’esquerres, i com a tal s’inspira en la tradició de les Universitats Populars pels obrers que 

van existir a Catalunya durant la II República.  

Els membres de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya reunits per tal de donar cos i forma a 

aquest projecte, volem deixar patent també el que ens ànima en el mateix. Fills i nets de les aspiracions 

de les classes populars catalanes del S.XIX, plasmades en el seu vell lema Instruïu-vos i sereu lliures, 

associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços, fills i nets de l’esforç de la primavera republicana dels 

anys trenta on s’anunciava que Per damunt de tot, cultura. Res no quedarà de l’esforç cívic dels nostres dies 

sense la pressió d’un ambient que ens porti a tots pels camins més càlids de la intel�ligència i fills i nets de 

l’antifranquisme social i polític que aconseguí reconstruir la raó democràtica en el nostre país, volem que 

el llegat del passat també teixeixi el nostre present cap el futur. És per això que des de la vella i nova Rosa 

de Foc, establim el següents principis per tal que regeixin els nostres passos.   

Fragment dels Estatuts de la UPEC 

                                                 
1 Acció Escolta de Catalunya, Acció Jove - Joves de CCOO, Associació d'Estudiants Progressistes – AEP, Associació de Joves Estudiants 
de Catalunya - AJEC, Associació Catalana d’Investigacions Marxistes, Associació Catalana per la Pau, Ateneus Laïcs i Progressistes, Avalot, 
Casals de Joves de Catalunya, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, Col�lectiu Artístic Suburbe, Col�lectius de Joves Comunistes 
- CJC-Joventut Comunista, Comissions Obreres – CCOO, Cooperacció, Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de 
Catalunya, Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya, Entorn SCCL, Escola Lliure El Sol, Esplais Catalans, Estudiants en Acció, 
Fundació Cipriano García, Fundació Catalunya Segle XXI, Fundació Ferrer i Guàrdia, Fundació Josep Comaposada, Fundació Josep Irla, 
Fundació l'Alternativa, Fundació Pere Ardiaca, Fundació Rafael Campalans, Fundació Terra, Fundació Nous Horitzons, Joves d'Esquerra 
Verda – JEV, Joventut Socialista de Catalunya, Món-3, Moviment Laic i Progressista, SOS Racisme i Unió General de Treballadors – UGT.  
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Programa UPEC 2009 

 

 6 de juliol 

INAUGURACIÓ 

UPEC 2009 

7 de juliol 

CRISI AL MÓN, 

ANÀLISI 

8 de juliol 

CATALUNYA EN 

CRISI 

9 de juliol 

PROPOSTES A LA 

CRISI 

10 de juliol 

SOLUCIONS A LA 

CRISI 

MATÍ 

09.30    

Crisi i canvis en la 

geopolítica mundial  

Amb Jordi Vaquer, 

director de la Fundació 

CIDOB, i Carlos Taibo, 

professor de Ciència 

Política i de 

l’Administració a la 

Universitat Autònoma de 

Madrid. 

MODERA: Oriol Illa. 

 

 

Efectes socials de la 

crisi i l’atur 

Amb Inma Cortès, 

metgessa – coordinadora 

de Salut Laboral de 

Barcelona; Natalia 

Rosetti, doctora en 

Ciències Polítiques per la 

UAB i investigadora de 

l’IGOP, i Matthew Tree, 

escriptor. 

MODERA: Francesc 

Freixa. 

  

 

 

El sindicalisme 

confederal vers la crisi: 

propostes de futur 

Amb Joan Carles 

Gallego, secretari 

general de CCOO de 

Catalunya, i Josep Maria 

Àlvarez, secretari 

general d’UGT a 

Catalunya. 

MODERA: Isabel Ribas. 

 

 

Empreses i sectors en 

crisi. La veu dels 

treballadors i 

treballadores   

Amb Maribel Navarro, 

membre de CCOO i del 

Comitè d’Empresa de 

Frigo; Raúl López, 

membre de CCOO i del 

Comitè d’Empresa de 

Nissan; Òscar López, 

treballador d’El Corte 

Inglés i secretari general 

de la Federació de 

Comerç de la UGT, i  

Matías Carnero, 

membre d’UGT i del 

Comitè d’Empresa de 

SEAT. 

MODERA: Pere 

Aragonès. 

 

12.00    

Crisi de les memòries 

europees 

Amb Filippo Focardi, 

professor d’Història de la 

Università di Padova; 

Manuel Loff, professor 

d’Història de la 

Universidade do Porto, i 

Xavier Domènech, 

professor d’Història de la 

UAB. 

MODERA: Jordi Guixé. 

 

 

Davant la incertesa: 

ètica civil republicana 

Amb David Casassas, 

doctor en Sociologia i 

professor de la UB; 

Florence Gauthier, 

catedràtica d’Història de 

la Revolució Francesa a la 

Universitat Paris VII, i 

Pere Gabriel, catedràtic 

d’Història Contemporània 

de la UAB. 

MODERA: Javi López. 

 

Els biaixos ideològics 

dels mitjans de 

comunicació a 

Catalunya 

Amb Antonio Franco, 

exdirector d’El Periódico; 

Jaume Roures, director 

general i soci de 

Mediapro, i Ferran 

Espada, director d’El 

Punt Barcelona. 

MODERA: Vicenç 

Navarro. 

  

 

Sortides / alternatives 

a la crisi 

Amb Antoni 

Domènech, catedràtic 

de Filosofia Moral a la UB 

i editor de la revista Sin 

Permiso; Carles 

Navales, director de La 

Factoría (revista de 

pensament social), i Juan 

Torres, catedràtic 

d’Economia Aplicada a la 

Universidad de Málaga. 

MODERA: Jordi 

Vilardell. 
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TARDA 

16.30   Excessos neoliberals o 

canvi de paradigma? 

Amb Joaquim Novella, 

catedràtic de Ciències 

Econòmiques de la UAB; 

Michael R. Krätke, 

director d’Estudis 

Superiors de la 

Universitat de Lancaster i 

investigador de l’Institut 

Internacional d’Història 

Social d’Amsterdam i 

Muriel Casals, 

Professora d’Economia de 

la UAB. 

MODERA: Albert 

Aixalà. 

 

Estalvi energètic, 

sobirania alimentària i 

dret a l’habitatge 

Amb Marcel Coderch, 

secretari de l’Associació 

per a l’Estudi dels 

Recursos Energètics i 

vicepresident de la 

Comissió del Mercat de 

les Telecomunicacions; 

Joan Caball, 

coordinador nacional 

d’Unió de Pagesos; 

Ricard Fernández, 

economista i exdirector 

general d’Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya 

(2004 – 2006), i Gustavo 

Duch, exdirector de 

Veterinaris Sense 

Fronteres i expert en 

alimentació i sobirania 

alimentària. 

MODERA: Josep Mª 

Romero. 

Quin canvi de model 

productiu cal? 

Amb Gustavo Búster, 

analista polític i membre 

del Consell Editorial de 

Sin Permiso; Jordi 

Cañas, exdirector 

general de Polítiques 

Ambientals del 

Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat 

de Cataluña, i Marcel 

Prunera, director 

general de Promoció 

Econòmica de la 

Generalitat de Catalunya. 

MODERA: David Miró. 

 

Projecció de 

l’entrevista – 

documental a Michel 

Onfray. Entrevistat per 

Sébastien Bauer, 

director de l'Alliance 

Française de Sabadell, per 

a la UPEC 

 

  

 

18.00  Parlaments 

Jordi Serrano, rector de 

la UPEC; Dídac 

Ramírez, rector de la 

UAB, i Carles Martí, 

primer tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament de 

Barcelona. 

    

Conferència de 

cloenda 

Xosé Manuel Beiras, 

polític i economista gallec. 

PRESENTA: Joan 

Puigcercós, president 

d'ERC 

18.45  Conferència inaugural 

Què se n’ha fet de la 

Il�lustració? Amb Jean 

Bricmont, físic de la 

Universitat de Lovaina i 

coautor d’Impostures 

intel�lectuals. 

PRESENTA: Antoni 

Domènech, Catedràtic de 

Filosofia Moral de la UB i 

editor de SinPermiso. 

Artistes i política 

Amb Lídia Pujol, 

cantautora; Enric Majó, 

actor, i Manel Barceló, 

actor, director i autor 

teatral. 

MODERA: Luis 

Juberías. 

  

Artistes i política 

Amb Yacine Belahcene, 

músic i cantant del grup 

Nour; Big Mama, 

cantant de blues i swing, i 

Gerard Quintana, 

lletrista i cantant. 

MODERA: Carme 

Colomina. 

Artistes i política 

Amb Cesk Freixas, 

cantautor amb projecte 

politicomusical, i Jordi 

Dauder, actor, director 

de doblatge i escriptor. 

MODERA: Àngel Casas. 

Lliurament de premis i 

parlaments 

Jordi Serrano, rector de 

la UPEC, i Josep Lluís 

Carod – Rovira, 

vicepresident de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 NITS DE LA UPEC �  PROGRAMACIÓ CULTURAL 

20.30  Concert acústic de 

Lídia Pujol 

Els amants de Lilith 

Cia. Circ Los 2Play 

Comeback 

  

 

Recital poètic “En el 

Tròpic”: Gerard 

Quintana i David 

Castillo 

Cia. Teatre Planeta 

Impro 

Impro-fighters a l’Ateneu 

Barcelonès 

Banda de carrer 

Always Drinking 

Marching Band amb La 

calle es nuestra 

 


