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Antecedents
El projecte UPEC sorgeix d’un grup de 
persones clarament compromeses amb les 
polítiques d’esquerres i representetives 
de la pluralitat dins del progressisme 
que, vinculades als àmbits social, 
intel·lectual, polític o acadèmic, l’11 
de novembre de 2004 van constituir 
l’associació 19 de Juliol, promotora d’una 
universitat: Europea, Laica i Progressista. 

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

Progressista d’Estiu de Catalunya (la UPEC).
La iniciativa de la UPEC sorgeix de la 
necessitat d’omplir un buit pel que fa als 
escenaris de debat plurals dels sectors 
progressistes a Catalunya amb la voluntat 
de ser un gran espai de trobada, reflexió i 
estudi dels temes que preocupen els 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.
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Descripció
Al llarg de les darreres edicions de la UPEC, el 
projecte d’Universitat d’Estiu Progressista 
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 la por i del retorn de l’extrema dreta 
política, por per la situació econòmica i el 
distanciament entre els valors promoguts i 
la realitat social.

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 és 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.

L’edició del 2018, la XIV edició de les 
jornades de la UPEC, s’ha realitzat en un 
any trepidant. Ha estat difícil abstreure’s 
de les conjuntures ineludibles per intentar 
fer debats d’alçada, que transcendeixin el 
curt termini. Creiem que ens n’hem sortit 
força bé. 

Estem assistint a una hegemonia dels valors 
de l’esquerra en el poble de Catalunya, com 
només havia passat a la transició. Cal que 
l’esquerra actuï amb intel·ligència per passar 
de l’hegemonia dels valors a les polítiques 
pràctiques des de les institucions. Encara 
hi ha dificultats. Pel que fa als continguts, 
cal dir que hi ha hagut espai per a la 
reflexió de molts temes i molts àmbits. Aquest 
any ens hem centrat en el món del treball.  

Hem consolidat el gran salt realitzat l’any 
anterior pel que fa a l’organització i pel 
que fa a la difusió i abast dels debats 
i conferències de la UPEC. Hem continuat 
fidelitzant i consolidant el públic que 
ja ha assistit a alguna de les edicions 



anteriors. La quantitat de persones que hi han assistit ha estat la més important en la 
llarga història de la UPEC, a més cal sumar-hi l’streaming, molt millorat. Hem continuat 
retransmetent en diferit en les dues setmanes posteriors, en obert pel PuntAvuiTV, senceres 
totes les jornades. En fi, l’abast de les XIV jornades de la UPEC ens ha de fer necessàriament 
una valoració molt positiva.

Volem destacar una anomalia que ens ha envoltat. No hi ha cap dret en democràcia de 
detenir els adversaris polítics; fa dos anys la conferència de cloenda la va fer Oriol 
Junqueras, en fa quatre Carme Forcadell va participar en una taula rodona. Aquest any estava 
prevista l’assistència de gent que està a l’exili. Com escrivia Marc Bloch crec que la 
història a voltes ens ha enganyat. És difícil mantenir el cap clar pel debat i la reflexió 
serena amb aquest entorn. Ho hem aconseguit. Potser és l’any de més complexitat amb què ens 
hem enfrontat en tota la nostra història. 

L’any passat a la UPEC vam fer un debat, “Els feminismes d’ara”; intuíem que alguna cosa 
estava movent-se. Al cap de pocs mesos, el 8 de març del 2018, hem assistit a la més gran 
manifestació feminista de la història de Catalunya. 

Hem consolidat la idea d’editar un llibre inèdit per les jornades. Raül Aguilar ens ha tornat 
a fer un gran llibret Narcís Monturiol i el submarí que posaria fi a totes les guerres. En 
ell Monturiol diu: “La societat té elements poderosos de malestar, qui no desitja reformar-
la? Si ser reformista és ser sediciós, revolucionari, admeto la qualificació”. Fa 150 anys, 
fa estremir la seva actualitat.
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El cartell de les Jornades 2018 és obra de l’artista
sabadellenc Werens



Manifest UPEC 2018
“El futur del treball: utopia o distopia?”
Un punt comú a totes les esquerres ha estat, 
històricament, la lluita per l’emancipació 
de la classe treballadora, i del treball 
en si mateix. El treball, activitat en què 
l’ésser humà se sotmet a les lleis de la 
natura per tal de transformar-la, és una part 
essencial de la nostra pròpia naturalesa com 
a espècie. Sense el treball la vida humana 
és impossible, cosa que és particularment 
certa en l’esfera del treball més ignorada 
i invisibilitzada: el treball de cura. Per 
això, qui controla el treball controla la 
vida. I és obvi que, en el nostre món, la 
immensa majoria de la humanitat té cada cop 
menys control sobre el seu treball i, per 
tant, sobre les seves vides.

L’herència de la contrarevolució conservadora 
dels anys 1980 és que l’Estat democràtic ha 
abdicat, en bona mesura, de la seva funció com 
a regulador de la vida econòmica en benefici 
de la majoria i ha tornat a ser, com al segle 
XIX, una eina de dominació al servei d’un 
capitalisme financer cada cop més depredador. 
El trencament del pacte social posterior 
al 1945 ha comportat la precarització del 
treball i de la vida, així com l’augment de 
la desigualtat, agreujades ambdues pels anys 
de crisi econòmica i per les polítiques de 
retallades.

Així, els enormes avenços tecnològics 
del nostre temps (Internet, la telefonia 
intel•ligent, la robotització), en comptes 
d’alliberar la humanitat de feines alienants, 
estan servint en bona mesura per a precaritzar 
encara més el treball i, amb ell, la vida de 
milers de milions de persones. Com va passar 
durant la Revolució Industrial, innovacions 
tecnològiques amb el potencial per a fer 
les persones més lliures estan servint, en 
canvi, per a reduir-les a formes cada cop més 
abjectes de servitud. Un mal que no es troba 
en aquestes innovacions en si mateixes, sinó 
en el fet que les institucions públiques que 
les haurien de posar al servei del bé comú 
estan, cada cop més, segrestades per grans 
poders privats com més va més independents 
de tot control democràtic.

A les velles formes de precarització del 
treball s’han afegit les seves noves 
expressions, que per la transversalitat 
que han adquirit estan afectant el conjunt 
de la classe treballadora. Per si fos poc, 
aquesta precarització creixent del treball 
interactua, en un cercle viciós, amb els 
altres eixos de dominació presents encara 
a la nostra societat, en particular: ètnia, 
gènere i generació. La resposta d’una part 
important de les poblacions treballadores 
del Primer Món està sent, per desgràcia, un 
tancament ètnic promogut per la dreta: “el 
problema no és com es reparteix el pastís 
entre el patró i tu”, venen a dir, “sinó com 
es reparteix entre tu i el treballador que 
ve d’un altre país, té un altre color de pell 
o parla una altra llengua”.

La inquietud generada per aquests canvis i 
la por a un retrocés, que ja s’està notant, 
en les condicions laborals i de benestar 
poden promoure la temptació de caure en el 
reforçament de les fronteres enfront de la 
solidaritat entre els pobles. Aquest és el 
discurs del populisme d’extrema dreta de 
Trump, Le Pen i Farage. Un populisme que fa 
que els pobles d’arreu de la Terra perdin 
de vista que l’única manera de recuperar la 
sobirania enfront de les elits econòmiques 
globals és, precisament, debilitant la dels 
Estats nació per baix (a favor del control 
local i la democràcia participativa) i per 
dalt (a favor d’estructures supranacionals 
sotmeses a control democràtic).

Aquest ressentiment té també la seva expressió 
en el gènere: els nuclis promotors de la 
xenofòbia solen ser ferotgement masclistes i 
misògins, acusant el feminisme de promoure 
una espècie de conspiració antimasculina que 
seria una de les autèntiques arrels de la 
inseguretat vital que viuen els treballadors 
del Primer Món. Arreu d’Internet proliferen 
fòrums, webs i usuaris anònims que promouen 
aquesta visió conspiradora i paranoica de la 
realitat social, oferint un pou on abocar 
les frustracions creixents d’unes poblacions 
treballadores amenaçades per la marxa d’un 
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món sobre el qual cada cop tenen menys 
control.

Si tot això és, efectivament, el resultat 
del segrest de la democràcia per part de 
grans poders econòmics privats, la recepta 
a mitjà termini hauria de ser el clàssic 
“organitza’t i lluita”. El problema és que 
la lluita pacífica i democràtica depèn, de 
forma crucial, de l’existència d’un cos 
robust de drets i llibertats que, avui en 
dia, es troben sota amenaça. Arreu del món, 
l’autoritarisme s’està arrelant i enfortint. 
Al si de la pròpia UE ens trobem amb règims 
en caiguda lliure cap a l’autoritarisme, 
com ara Hongria i Polònia. Fins i tot a 
l’Estat espanyol, sense arribar encara a 
aquests nivells de regressió democràtica, 
ens trobem cantants condemnats a presó per 
lletres “injurioses” contra la monarquia, 
tuitaires acusats de “delicte d’odi” per 
criticar algun cos policial, artistes i 
activistes processats per “ofendre sentiments 
religiosos”, més de 300 sindicalistes 
encausats o condemnats simplement per 
manifestar-se o per participar en un piquet 
informatiu, moviments de protesta sotmesos 
a una violència policial desmesurada, 
dirigents civils com els Jordis empresonats 
sota acusacions que la pròpia Amnistia 
Internacional ha demanat que es retirin, o 
polítics com els imputats en la causa general 
contra el procés sobiranista sotmesos a 
mesures cautelars desproporcionades i a 
acusacions draconianes.

Malgrat totes les dificultats, organitzar-se 
i lluitar és el que ha fet, en un context 
advers, el sindicalisme, una de les més actives 
i combatives barreres al neoliberalisme 
rampant. Organitzar-se i lluitar és també el 
que estan fent les persones afectades per la 
bombolla especulativa de l’habitatge o per 
la pobresa energètica. És el que estan fent 
les persones refugiades, els pensionistes 
i el precariat. És el que estan fent les 
feministes davant la violència masclista, la 
desigualtat salarial i els sostres de vidre.

I és que perquè els treballadors i les 
treballadores recuperin el control sobre el 
treball, i sobre les seves vides, no queda 
més remei que organitzar-se i lluitar. I 
per a tal fi són imprescindibles, també, la 
reflexió i el debat. No per a contemplar 
en abstracte les idees que en sorgeixin, 
sinó precisament per tal que la lluita per 
l’emancipació del treball no estigui guiada 
per prejudicis i inèrcies heretades, sinó per 
propostes, estratègies i tàctiques adaptades 
a la realitat dels nostres temps.

Davant la desigualtat, la precarietat i 
l’autoritarisme, necessitem que la raó guiï 
les idees, i que aquestes guiïn l’acció. No 
només hem de lluitar contra la distopia, sinó 
saber cap a quina utopia ens volem dirigir, 
i com ens hi podem atansar. Aquest és el fil 
de reflexió i debat que proposem des de la 
XIVa edició de la UPEC.

Barcelona, juliol del 2018
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Programa 
DIMECRES 4 DE JULIOL

INAUGURACIÓ
Camil Ros. Secretari general de la UGT.
Javier Pacheco. Secretari general de CC OO. 
Gerardo Pisarello. Primer tinent d’alcaldia. Ajuntament de Barcelona. 
Oriol Lladó. Diputació de Barcelona. 
Jordi Serrano. Rector de la UPEC. 

CONFERÈNCIA INAUGURAL
Diàleg des dels Miralls Trencats entre John Carlin, escriptor i periodista de La Vanguardia, 
i Sara González, periodista de Nació Digital.

FUTBOL, L’OPI DEL POBLE DE LA DEMOCRÀCIA?
Alena Arregui. Periodista del digital Panenka. 
Carles Santacana. Historiador i professor de la UB. Assessor del Centre de Documentació i 
Estudis del FC Barcelona.
Oleguer Presas. Exjugador de futbol. Llicenciat en Economia per la UAB.
Moderació: Marga Lluch (RNE).

COM SEGUIM TREBALLANT? 
Bruno Estrada. Economista de CC OO. Membre d’Economistas Frente a la Crisis. 
Sara Berbel. Doctora en Psicologia Social per la UB. Directora general de Barcelona 
Activa. 
Lamine Sarr. Portaveu del Sindicat de Manters. 
Moderació: Mariana Vilnitzky (Alternativas Económicas).

DIJOUS 5 DE JULIOL

TREBALL AMB DRETS
Joaquín Pérez Rey. Professor titular de Dret del Treball i la Seguretat Social a la UCM. 
Cristina Santos. Membre del comitè d’empresa de Serveis a Bord de l’AVE (Ferrovial). 
Mònica Clua-Losada. Professora al Departament de Ciències Polítiques de la Universitat
de Texas. 
Moderació: Laia Soldevila (Crític).

I ARA, QUÈ CAL FER?
Eduard López. ERC. Vicesecretari general d’acció política. 
Salvador Illa. PSC. Secretari d’organització. 
Paola Lo Cascio. Membre de la direcció de Catalunya en Comú. 
Mireia Vehí. Exdiputada al Parlament de Catalunya per la CUP-Crida Constituent. 
Moderació: Quico Sallés (El Món).

ELS FEMINISMES D’ARA
Natza Farré. Periodista
Laia Serra. Advocada
Fina Virules. Professora de Filosofia de la UAB
Moderació: Laia Soldevila (Crític).
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JOVES I EL MUR INFRANQUEJABLE
Berta Barbet. Politòloga per la UPF. Doctora en Ciències Polítiques. 
Arantxa Tirado. Politòloga. Doctora en Relacions Internacionals per la UAB i Doctora en 
Estudis Llatinoamericans per la UNAM. 
Juan Carlos Monedero. Professor de Ciència Política a la UCM. 
Albert Martín. Sociòleg. Doctor en Sociologia per la UAB. 
Moderació: Anna Pacheco (Playground).

DEMOCRÀCIA EN PERILL?
Diàleg entre Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de 
Sevilla, i Montserrat Tura, exdiputada al Parlament de Catalunya i exconsellera d’Interior. 
Moderació: Neus Tomàs (eldiario.es).

DIVENDRES 6 DE JULIOL

REPARTIM LA RIQUESA I EL TREBALL
David Casassas. Professor de Teoria Social i Política a la UB. 
Núria Lozano. Advocada, activista sindical i especialista en riscos laborals. 
Vicenç Navarro. Catedràtic de Ciències Socials a la UPF. Rector emèrit de la UPEC. 
Moderació: Laia Altarriba (La Jornada).

Conferència de cloenda
Catalunya: de l’oasi al tsunami a càrrec d’Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor en comunicació. 
Presentat per Xavi Tedó (ARA). 

PREMIS UPEC
Sindicat de llogaters i llogateres
IRIDIA
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Malgrat tots els nostres invents, sota l’actual sistema cap obrer treballa una hora menys 
a causa de l’estalvi d’una d’aquestes màquines “estalviadores de treball” tal com les 
anomenen.

William Morris el 1883

Ramon Puig i Artigas (Barcelona, 1967), més conegut pel seu nom artístic, Werens, és un 
grafiter, pintor, il•lustrador i dissenyador gràfic. Concep el grafit com una manera d’acostar 
l’art a la gent, de millorar el paisatge visual i l’entorn urbà, en oposició a les ciutats 
grises, buides i sense vida. La seva obra ha evolucionat d’una temàtica punk, passant pel 
món dels djs, fins a projectes on representa de manera seriada elements del món natural i 
vegetal com les abelles o, sobretot, les flors, un tema recurrent des del 2006. Werens ha 
treballat altres camps com la il•lustració, el disseny gràfic, les projeccions audiovisuals.

Wererns és un home trencador que ens ha fet la imatge gràfica d’enguany, inspirat en el lema: 
“El futur del treball: utopia o distòpia?” on ens dibuixa un món diatòpic amb persones que 
fan funcionar màquines i robots que fan funcionar altres màquines. Esperem que un dia els 
robots no facin funcionar persones.

Cartell UPEC 2018 
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Resum jornades
Inauguració

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ha inaugurat a la sala Brigades Internacionals 
de la UGT de Catalunya aquest dimecres la seva XIV edició, sota el lema “El futur del 
treball: utopia o distopia?”. La inauguració ha anat a càrrec dels secretaris generals 
de la UGT i CCOO, Camil Ros i Javier Pacheco, respectivament, el responsable de cultura 
de la Diputació de Barcelona, Oriol Lladó, el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament 
de Barcelona, Gerardo Pisarello, i el rector de la UPEC, Jordi Serrano. Els ha seguit la 
conferència inaugural del periodista i escriptor John Carlin i la primera taula de debat 
d’enguany, amb el futbol com a tema central.

Jordi Serrano, rector de la UPEC, ha desenvolupat el perquè de la temàtica d’aquesta 
edició. “Hi ha el perill que torni a passar el que va passar a la part important revolució 
industrial, que tres generacions van viure pitjor que abans que s’introduís la mecanització”, 
ha apuntat, i ha citat l’artista i escriptor William Morris, que el 1883 deia: “Malgrat 
tots els nostres invents, sota l’actual sistema cap obrer treballa una hora menys a causa 
de l’estalvi d’una d’aquestes màquines ‘estalviadores de treball’ tal com les anomenen”.

Sobre l’actual situació política, Serrano celebra que “aquests dies estem contents perquè 
ens estem tret una gran llosa de sobre, teníem un govern d’extrema dreta i corrupte i 
l’hem fet fora”, i amb un suport fonamental dels diputats catalans, “sense Catalunya avui 
Espanya tindria Rajoy al govern”, ha remarcat. El rector és crític amb el fet que es parli 
de fractura a la societat catalana. “Hi ha una part dels catalans que volen lícitament 
pertànyer a Espanya, i aquests han d’acceptar que hi ha una altra part important que vol 

La UPEC inaugura les XIV jornades amb el focus sobre el futur del treball
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lícitament deixar de pertànyer a Espanya, i això ha vingut per quedar-se i no hem de parlar 
de fractura”, ha afirmat. La democràcia, assegura, “no és conviure amb la gent que pensa més 
o menys com nosaltres, és conviure amb gent que pensa coses que ens semblen al•lucinants”.
La fractura, segons Serrano, “es crea quan hi ha presos i exiliats, perquè creus que la
persona amb què estàs parlant pensa que hauries d’anar a presó”.

El secretari general de la UGT de Catalunya, amfitrió de l’edició d’enguany, ha emfatitzat el 
simbolisme del lloc en què se celebra la UPEC: “Estem a la sala de les Brigades Internacionals, 
i ara nosaltres hem de fer la nostra mostra d’internacionalisme i de solidaritat quan rebem 
vaixells amb immigrants que ens mostren les desigualtats que hi ha en aquest món, i les tenim 
molt a prop, al Mediterrani.
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Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya

Javier Pacheco, secretari general de la CONC



Des de CCOO, Javier Pacheco ha volgut posar èmfasi en el tema de les jornades, i concretament en 
l’economia “de plataformes”, que organitzen el treball a través de plataformes digitals. “En 
una economia financeritzada, aquesta nova realitat econòmica té un camí per desregularitzar 
les relacions de la classe treballadora”, ha assegurat, i ha apuntat que en resposta “cal 
començar a restaurar els equilibris trencats en el marc de la crisi”.

Oriol Lladó, en nom de la Diputació de Barcelona, ha volgut felicitar la UPEC “per haver 
estat des de la seva creació el 2005 un espai de llibertat, que ha permès la interacció 
entre moltes persones diferents”. “Aquest moment d’acceleració màxima que vivim com a país, 
com a societat, i aquesta dolorosa acceleració que veiem a les xarxes, afavoreix ben poc els 
debats que necessitem com a país, i són d’agrair espais com aquests”, ha afegit.

Per Gerardo Pisarello, “estem arribant a nivells de precarietat que no havíem vist en 
aquestes quatre dècades, i també ens està posant nous exemples de feixisme social, veiem 
noves formes de barbàrie que estan directament vinculades a com considerem el treball”. 
El número dos de l’Ajuntament de Barcelona ha reivindicat les aliances d’esquerres com 
a respostes. “Barcelona és la ciutat de l’Estat que més està fent inversió social, i no 
gràcies als onze regidors del partit majoritari, sinó gràcies als acords que podem fer entre 
les esquerres”, ha declarat.
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Oriol Lladó, diputat de cultura de la Diputació de Barcelona



Resum jornades
Diàleg des dels miralls trencats

La conferència inaugural, sota el títol “Diàleg dels miralls trencats”, ha anat a càrrec 
del periodista i escriptor John Carlin, presentat per la també periodista Sara González, 
de Nació Digital. “Sentir la paraula diàleg quasi m’irrita, però cal seure a dialogar 
arguments, si no es parla de nazis i de cops d’estat podem començar un diàleg”, assegura 
Carlin. El periodista afirma que “sense cap mena de dubte un referèndum és la solució, però 
políticament ho veig molt difícil”. Tot i això, considera que si Pedro Sánchez convoqués 
un referèndum per d’aquí un any l’opció de romandre a Espanya tindria més possibilitats 
de guanyar. “Pel simple fet de mostrar aquesta cortesia, de reconèixer que podeu fer un 
referèndum, canvien molt els ànims”, ha apuntat.

Trobareu la conferència inaugural de John Carlin en aquest enllaç.
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John Carlin, periodista, i la presentadora Sara González

https://upec.cat/videos-2018/


Resum jornades
Futbol, l’opi del poble de la 
democràcia?

Santacana ha plantejat que el debat és “trampós”. “Aquí no s’ha preguntat a ningú si la literatura 
és l’opi del poble, perquè l’esquerra ha sacralitzat els llibres, però uns llibres concrets, i 
la gent després llegeix Corín Tellado”, ha apuntat. L’historiador destaca que “si l’hegemonia és 
del mercat hi haurà un tipus de futbol i, si no, hi haurà un altre tipus de futbol; el futbol no 
és res que estigui al marge de la societat, és la societat mateixa, amb allò bo i allò dolent”. 
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El primer debat d’aquesta edició de la UPEC ha estat “Futbol, l’opi del poble de la democràcia?” 
i ha comptat amb la participació de Carles Santacana, historiador i assessor del Centre 
d’Estudis i Documentació del FC Barcelona, Alena Arregui, periodista del digital Panenka i 
exjugadora de futbol, i Oleguer Presas, exjugador de futbol i llicenciat en Economia per la 
UAB, moderats per la periodista Marga Lluch, del programa Més que esport de RNE.

Carles Santacana, Alena Arregi i Oleguer Presas presentats per Marga Lluch (esquerra)



Oleguer Presas, que ha passat per aquesta primera divisió masculina, ha afirmat que “l’oci 
és necessari, no ens ha de distreure de la militància, sinó que és una part més de la vida 
i també ha d’incorporar aquests valors que tenim en altres àmbits de la vida”. “El futbol 
és així perquè qui mana vol que sigui així, i si abandonem aquest terreny i considerem que 
nosaltres com a esquerres no tenim res a dir-hi estem abandonant un terreny que té una gran 
influència sobre molta gent”, ha conclòs.

Trobareu el debat “Futbol, l’opi del poble de la democràcia?” en aquest enllaç.
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Arregui ha explicat la seva experiència personal i com per l’imaginari existent a la in-
fància pensava que havia de ser un noi per poder arribar a ser jugadora professional. “No 
volem ser heroïnes, només volem ser jugadores de futbol”, assegura, “totes les entrevistes 
que em feien era sobre que era dona i jugava a futbol, i al principi bé, però al final és una 
mica avorrit, ningú mai s’ha interessat per com jugo, com va aquesta lesió…”, recorda. Ha 
remarcat que es diu que el futbol femení no ofereix el mateix espectacle que el masculí, però 
se’ls està exigint a les dones que ofereixin el mateix quan no se les permet dedicar-s’hi 
a temps complet ni amb les mateixes condicions laborals que els homes.

Carles Santacana, historiador

Alena Arregi, periodista, i Oleguer Presas, exfutbolista

https://upec.cat/videos-2018/


Resum jornades
Com seguim treballant

Sara Barbel ha partit de la seva experiència 
a l’administració per explicar que “ja fa 
temps que s’està fent un canvi de paradigma en 
l’administració pública, estem passant d’una 
administració que tenia tot el saber i era 
paternalista, s’està passant a facilitar els 
processos comunitaris de la societat civil”.

La directora de Barcelona Activa ha destacat 
que “el 40% dels contractes que es van fer 
l’any passat a la ciutat de Barcelona van 
ser inferiors a un mes”, i ens trobem avui la 
realitat de persones treballadores en situació 
de pobresa. “Abans teníem una exclusió que es 
donava amb factors únicament econòmics, però 
avui l’exclusió es dóna amb diversos factors 
i tothom ens hi podem trobar en algun moment 
determinat”, ha assenyalat.
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Els canvis tecnològics i l’exclusió social marquen el debat sobre el futur 
del treball

La primera jornada de la XIV edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 
(UPEC) ha finalitzat amb un debat sobre el futur del treball. Sobre la qüestió “Com seguim 
treballant?” han debatut Bruno Estrada, economista de CCOO i membre d’Economistas frente a 
la crisis, Sara Berbel, directora general de Barcelona Activa, i Lamine Sarr, portaveu del 
Sindicat Popular de Venedors Ambulants, moderats per la periodista Mariana Vilnitzky, de la 
revista Alternativas económicas.

Bruno Estrada ha iniciat la taula negant un efecte directe del canvi tecnològic sobre la 
precarietat laboral. “No hi ha una clara relació entre la robotització dels processos pro-
ductius i l’increment de l’atur”, ha conclós després de comparar dades de la Federació In-
ternacional de Robòtica i el Banc Mundial. L’economista ha destacat que “cada any es creen 
40 milions de llocs de treball assalariat al món, no estem en un procés de fi del treball, 
això que es diu no té res a veure amb la realitat”. Ha recordat, però, que “en la revolució 
industrial qui decidia els canvis tecnològics eren els empresaris, que no veien els efectes 
sobre les vides de les persones més enllà de la productivitat”.

 Bruno Estrada, economista, i Lamine Sarr, portaveu del Sindicat de Manters

 Sara Berbel, directora general de Barcelona Activa
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Sobre aquestes formes diverses d’exclusió ha incidit Lamine Sarr. “Quan creuem la frontera, 
de manera legal o il·legal, no som ningú, els que tenen papers poden trobar feina, però sem-
pre de la classe més baixa”, ha dit per assenyalar el racisme. “Així funciona el capitalisme, 
necessita sempre una classe social més baixa que ho pateixi tot”, ha afegit. El portaveu del 
Sindicat de Manters ha estat molt crític amb la manca de suport i ha volgut desmentir rumors 
existents sobre la població migrant en situació irregular: “Aquí a Espanya no tenim cap aju-
da, l’únic company fidel que tenim és la manta; en 12 anys que porto aquí mai he cobrat res 
d’un servei social, tots els diners que he cobrat aquí els he guanyat al carrer o al camp”.

Trobareu el debat “Com seguim treballant” en aquest enllaç.

https://upec.cat/videos-2018/


Resum jornades
Treball amb drets

La segona jornada de la UPEC ha començat aquest dijous amb la taula “Treball amb drets”. Joaquín 
Pérez Rey, professor titular de Dret del Treball i la Seguretat Social a la UCM, Mònica Clua-
Losada, professora al Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Texas, i Cristina 
Santos, membre del comitè d’empresa de Serveis a Bord de l’AVE (Ferrovial), han debatut sobre 
drets i condicions laborals moderats per la periodista Laia Soldevila, del digital Crític.

Joaquín Pérez Rey ha plantejat “el contracte de treball com la màscara que oculta el 
poder de l’empresari, que fa bilateral quelcom que és autoritari”. Tot i això, destaca 
que és un mecanisme jurídic que dóna al treball un sistema de drets. El professor de 
Dret del Treball i la Seguretat Social assegura que a la nostra societat “el treball es 
constitueix com la peça central de construcció de ciutadania, és l’accés al treball el
que dóna accés als drets de ciutadania”, però en canvi en els últims anys “el Congrés no 
ha dictat cap norma sobre treball, s’ha fet tot a base de decrets llei, s’ha destrossat la 
negociació col·lectiva”.
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La desregulació converteix la defensa dels drets laborals en un repte cada cop 
més complex

Mònica Clua-Losada ha remarcat la necessi-
tat de situar el treball en el seu context 
històric: “Als anys 90 hi havia molts debats 
acadèmics perquè el capital s’havia allibe-
rat de nosaltres, si no els agradaven les 
condicions laborals es traslladaven, i això 
era una manera de regular el treball força 
efectiva”. Més enllà d’això, destaca que “el 
capital als anys 70 va començar a fer una cosa 
molt estranya, que és que és que es va començar 
a reproduir a si mateix, es va alliberar de 
la productivitat, fins llavors havia neces-
sitat transformar un producte per créixer”. 

Joaquín Pérez Rey, professor titular de Dret del Treball i la Seguretat Social a la UCM 

Mònica Clua-Losada, professora de
Ciències Polítiques de la Universitat de Texas 
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Per la professora de Ciències Polítiques “els 
drets existeixen en la mesura que es poden 
garantir públicament, i la globalització el 
que fa és erosionar aquells que ens poden 
garantir els drets, erosionar l’estat, 
que també es converteix en víctima”. Per 
això, Clua-Losada crida a una “solidaritat 
internacional perquè el capital no pugui 
alliberar-se de nosaltres, sinó que algun 
dia nosaltres ens alliberem del capital”.

Cristina Santos ha destacat el paper de 
les empreses multiserveis en l’erosió de 
drets. Ferrovial, l’empresa per a la qual 
treballa, a més dels serveis de bord dels 
trens espanyols, té contractes “tan dispars” 
com la neteja d’edifics, la construcció 
d’edificis, carreteres o vies ferroviàries, 
l’atenció d’urgències o el trasllat de 
reus de presons a jutjats, apunta la 
sindicalista. Santos ha assegurat que “els 
agents sindicals hem patit una campanya 
constant de menyspreu”, tot i que “ens els 
últims temps hem encapçalat les protestes més 
importants per a la defensa de drets, com la 
Marea Blanca, la Marea Verda o ara la lluita 
per les pensions”, ha dit. 

“Molts treballadors avui en dia tenen por 
d’estar sindicats”, ha lamentat.

Trobareu el debat “Treball amb drets” en 
aquest enllaç.

 Cristina Santos, comitè d’empresa
de Serveis a Bord de l’AVE (Ferrovial)

https://upec.cat/videos-2018/


Resum jornades
I ara, què cal fer?

Com cada any, la UPEC ha reunit aquest dijous representants de les principals formacions 
d’esquerres de Catalunya. Eduard López, vicesecretari general d’acció política d’ERC, 
Salvador Illa, secretari d’organització del PSC, Paola Lo Cascio, membre de la direcció de 
Catalunya en Comú, i Mireia Vehí, exdiputada de la CUP-Crida Constituent, han provat de 
respondre a la pregunta que donava títol a la taula, “I ara, què cal fer?”, moderats pel 
periodista Quico Sallés, del digital El Món.

La situació política a Catalunya i el canvi al govern de l’Estat han centrat el debat. Per 
Eduard López, d’ERC, “l’escenari obert el mes d’octubre a Catalunya és un escenari per al 
qual no hi ha terceres vies per tornar a l’esquema anterior; ja ho vam provar, ja ho teníem, 
i això fa que aquesta tercera via no sigui possible”.
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Les forces d’esquerres posen sobre la taula aliances i diferències davant un 
canvi d’escenari a Catalunya i al govern de l’Estat

Per Salvador Illa, del PSC, el nou executiu de 
Pedro Sánchez obre un nou escenari: “El que 
cal fer és aprofitar entre tots aquest temps 
d’esperança que s’ha obert dins el govern 
de l’Estat, hi ha quatre àmbits en què el 
nou govern ja ha aportat maneres de fer molt 
diferents: migració i drets humans, millora del 
poder adquisitiu de les classes treballadores, 
recuperació del marge de maniobra del món 
municipal i memòria  històrica”. Salvador Illa (PSC) 



En aquest sentit, i davant les veus que 
parlen de divisió en la societat catalana, 
Eduard López assegura que “el que ha dividit 
la societat catalana ha estat la resposta 
de l’Estat des de l’octubre, no una opció 
democràtica”. Per Mireia Vehí, “la resposta 
de l’Estat és una resposta violenta, i fa 
una cosa que en criminologia crítica es diu 
‘fer de la violència llei’, aplicar el 155 
establint una situació d’excepcionalitat no 
només judicial, sinó política i democràtica”.
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Paola Lo Cascio, de CeC, ha posat sobre la 
taula la necessitat de buscar acords per 
a polítiques que defensin la justícia so-
cial: “Crec que s’equivoca molt qui llegeix 
tota la situació que hi ha hagut a Catalunya 
com només una manifestació identitària i 
excloent, que hi ha una part, però és també 
un gran impuls de canvi, que els partits 
independentistes han dit que volen la 
independència perquè és una eina per tenir 
un país més just, i potser ens hem de fixar 
en això, que volem un país més just. 

Salvador Illa ha plantejat que “l’1 d’octubre no s’entén sense el que va passar els dies 6 i 
7 de setembre” i veu difícil un acord ampli a Catalunya com el que hi va haver al Congrés, 
“perquè hi ha forces que donen suport al govern que no han rebutjat de forma prou explícita 
la via unilateral”. Amb posicions que semblen irreconciliables, Paola Lo Cascio ha assegu-
rat que “hauríem de plantejar-nos com tornem a fer conversa, com tornem a fer que l’espai 
públic sigui un espai de tots, no d’uns ni d’altres, i, en això potser sóc utòpica, que no 
hi hagi ni ‘uns’ ni ‘altres’”.

Trobareu el debat “I ara, què cal fer?” en aquest enllaç.

En canvi Mireia Vehí, de la CUP, ha qüestionat 
que les propostes del govern del PSOE siguin 
tan transformadores: “La política migratòria 
es resol amb un ministre que decideix acollir 
quatre vaixells més o es canvia qüestionant 
d’arrel la política de control de fronteres 
de la Unió Europea?”, ha preguntat.

  Mireia Vehí, (CUP-Crida Constituent)

  Paola Lo Cascio (Catalunya en Comú)

  Eduard López  (ERC) 

https://upec.cat/videos-2018/


Resum jornades
Joves i el mur infranquejable

La tarda de la segona jornada de la UPEC ha acollit aquest dijous un debat sobre joventut i 
canvis generacionals i una conversa sobre la situació política actual des del punt de vista 
del dret. La primera taula, que portava per títol “Joves i el mur infranquejable”, ha reunit 
a Juan Carlos Monedero, professor de Ciència Política a la UCM, Berta Barbet, politòloga i 
editora de Politikon, Arantxa Tirado, doctora en Relacions Internacionals per la UAB i en 
Estudis Llatinoamericans per la UNAM, i Albert Martín, doctor en Sociologia per la UAB. Els 
ha moderat la periodista Anna Pacheco, de la revista digital Playground.

23

Un tap generacional, el poder adult i les qüestions de classe es creuen entre 
les dificultats que afronta el jovent

Juan Carlos Monedero ha plantejat que la generació de la transició ha representat 
un tap per a les següents generacions i que tenim pocs exemples de lluites inter-
generacionals. “La vaga del 8 de març és dels pocs processos que hi ha ara mateix a 

Albert Martín, doctor en Sociologia per la UAB; Arantxa Tirado, doctora en Relacions Internacionals per la UAB,
Berta Barbet, politòloga i editora de Politikon, i Juan Carlos Monedero, professor de Ciència Política a la UCM.

Moderació: Anna Pacheco, periodista (esquerra)

  Juan Carlos Monedero



a Espanya on hi ha un relat intergeneracional, en què les dones grans han explicat les 
seves lluites a les seves filles i les seves netes, com quan amb el 15-M va aparèixer la 
generació més gran i ens van dir que eren iaioflautes”, ha dit. En canvi, “a la universitat 
els catedràtics ho van ser als 30 anys i ara s’estan jubilant als 70, així que durant tota 
la democràcia han manat els mateixos a la universitat, sense cap mena de generositat”.

Berta Barbet ha explicat com la crisi ha afectat especialment la generació més jove. “Tenim 
un sistema molt basat en la Seguretat Social i la majoria d’experiències per sortir de la 
pobresa es basen en què hagis contribuït primer, i en el moment en què es destrueixen llocs 
de feina és molt fàcil que els joves arribin a situacions de pobresa primer”, ha explicat. 
“És evident el problema de joves formats que s’han trobat un tap, de joves que han hagut de 
marxar del país, de joves que no han pogut desenvolupar el seu cicle vital, però cal dir que 
la falta de respostes socials implica caure en la pobresa”, ha afegit.

Per Arantxa Tirado, “plantejar el debat en termes de bretxa generacional és obviar que, tot 
i que hi ha hagut canvis estructurals al nostre país que afecten la nostra generació, és 
la classe social el que més ens condiciona”. “La lluita no passa perquè els joves assumim 
més quotes de poder, sinó per una resposta a aquesta ofensiva global, que passa perquè els 
joves també hem de respondre a la retallada de les pensions”, ha declarat, i ha conclòs 
amb una crítica a la idea de recanvi generacional: “Hi ha qui diu que surtin aquests per 
posar-nos-hi nosaltres, que es faci un relleu, però un relleu per què? Per fer el mateix? 
Això no canvia res”.

Des d’una altra perspectiva, Albert Martín ha volgut destacar els greuges que pateixen les 
persones joves “no només a nivell econòmic i laboral, sinó també una exclusió política, en 
la presa de decisions, en l’accés a una llar, en poder tenir relacions afectivosexuals en 
llibertat, en l’oci i també en la invisibilització als mitjans de comunicació del que fan 
i del que parlen els joves”. El sociòleg ha plantejat el concepte de “poder adult” i ha 
explicat que “permet eixamplar els marges de plusvàlua, perquè un capitalista pot treure 
més plusvàlua a un noi o noia jove que a un home blanc adult”.

Trobareu el debat “Joves i el mur infranquejable” en aquest enllaç.
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 Albert Martín

https://upec.cat/videos-2018/


Resum jornades
Democràcia en perill?

La jornada s’ha tancat amb un debat entre el catedràtic de Dret Constitucional de la 
Universitat de Sevilla Javier Pérez Royo i Montserrat Tura, exdiputada i exconsellera 
d’Interior, moderats per Neus Tomàs, subdirectora d’eldiario.es, sota el títol “Democràcia 
en perill?”.

Montserrat Tura ha volgut posar sobre la taula que “no és gens èpic, però l’autèntica 
democràcia recau en els procediments, que és el que deien a la República i ara se’ns ha 
oblidat, que reforma sobre reforma arribarem a la revolució”. “Un dels grans problemes que 
té la nostra democràcia és la manca de tradició en la reforma de lleis importants, si en 
aquests anys la Constitució s’hagués modificat deu cops per temes realment importants hauria 
estat allò normal, i com que no és així apareix la política de misèria”, ha declarat. I ha 
afegit: “quan la Constitució és utilitzada com a element d’amenaça i no com a garantia de 
drets, els que han fallat no són els constituents sinó els que l’han desenvolupada després”.

Sobre la qüestió catalana, Javier Pérez Royo ha assegurat que “la idea que tenia al cap el 
constituent espanyol del 78 sobre Catalunya era que no tornés a passar mai més el que va 
passar l’any 31, quan aquí es va proclamar l’autonomia de forma independent”. Més centrat 
en l’actualitat, ha apuntat que no és una qüestió que hagin de resoldre els jutges. “Els 
efectes més greus de l’aplicació del 155 no han estat tant polítics com judicials, quan 
aquestes persones perden l’aforament comencen les querelles, i després arriben eleccions 
amb candidats a la presó i a l’exili; el Tribunal Suprem no està fent dret, està fent 
resolucions polítiques”, ha dit. Considera que l’alt tribunal ha estat instrumentalitzat. 
“No hauria d’haver permès aquesta intervenció perquè el Tribunal Suprem no pot ser un jutge 
de primera i única instància, aquest procés hauria d’haver començat a l’audiència provincial 
de Barcelona”, ha explicat.

Trobareu el debat “Democràcia en perill?” en aquest enllaç.
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Javier Pérez Royo,catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i,
Montserrat Tura, exdiputada i exconsellera d’Interior, moderats per Neus Tomàs, periodista

https://upec.cat/videos-2018/
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Resum jornades
Repartim la riquesa i el treball
La jornada ha començat amb un debat sota el títol “Repartim la riquesa i el treball”, amb 
David Casassas, professor de Teoria Social i Política a la UB, Núria Lozano, advocada, 
activista sindical i especialista en riscos laborals, i Vicenç Navarro, catedràtic de 
Ciències Socials a la UPF i rector emèrit de la UPEC, moderats per la periodista Laia 
Altarriba de La Jornada.

David Casassas ha explicat que “la tradició republicana, d’Aristòtil a Marx, assimila el 
treball assalariat a l’esclavitud, per què reconeixen que aquells i aquelles que 
signen contractes de treball assalariat ho fan des de la despossessió, i costa molt 
determinar quan treballes, a quin ritme, per què… Totes aquestes preguntes no les responem 
nosaltres, són respostes per a altra gent”. Per això defensa la implantació d’una renda 
bàsica, perquè, ha assegurat, et dóna capacitat per decidir, més que altres menes de 
suports econòmics a posteriori.

David Casassas, professor de Teoria Social i Política a la UB 

Núria Lozano, advocada i activista sindical 
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Núria Lozano ha afirmat que “mentre hi hagi una sola persona que busqui feina la jornada 
laboral no està ben repartida”. “Tots els experts i expertes consideren que la reducció de 
la jornada va en favor de la salut dels i les treballadores, sempre que no vagi acompanyada 
d’una devaluació de la jornada”, ha apuntat la sindicalista. “Ens diuen que les reduccions 
de jornades laborals tenen a veure amb la conciliació familiar, però les parelles on un dels 
membres treballa a temps parcial han augmentat tant si tenen fills com si no”, ha afegit, i 
ha assenyalat que aquestes situacions afecten especialment les dones.

Vicenç Navarro ha reivindicat la lluita de la classe treballadora com un element clau per 
garantir la redistribució. “Els països que han reduït més les desigualtats han estat els 
països nòrdics, perquè allà el món del treball era fort, i ho han fet no només amb salaris 
mínims elevats, sinó amb salaris dignes”, ha declarat.

Trobareu el debat “Repartim la riquesa i el treball” en aquest enllaç.

Vicenç Navarro, catedràtic de Ciències Socials a la UPF

https://upec.cat/videos-2018/
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La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) ha tancat aquest divendres la seva 
XIV edició amb una valoració d’èxit. L’assistència als diferents debats al llarg dels 
tres dies ha sumat 2.050, millorant les dades de l’any passat. El rector Jordi Serrano ha 
destacat l’elevada participació i confia que el projecte de la UPEC pugui seguir creixent. 
Ha recordat que els debats que s’han tingut aquests dies es podran seguir veient a la xarxa 
i també amb la seva emissió a El Punt Avui TV. “Hem pogut parlar sobre el futur del treball 
en tres taules específiques i una sobre joves en què hem comptat amb acadèmics que ens han 
aportat visions molt informades, però també amb intervencions brillants de persones com 
el portaveu del Sindicat de Manters, Lamine Sarr, o Cristina Santos, membre del comitè 
d’empresa dels Serveis a Bord de l’AVE”, ha recordat Serrano.

Resum jornades
Cloenda

La conferència de cloenda, “Catalunya: de l’oasi al tsunami”, ha anat a càrrec d’Antoni 
Guriérrez-Rubí, assessor en comunicació, presentat pel periodista Xavi Tedó, del diari Ara. 
El conferenciant ha fet un repàs de l’actual situació política catalana i ha recomanat als 
dirigents polítics “no confondre desitjos amb realitats, perquè domesticar la pulsió és un 
principi necessari per a un lideratge eficaç”. “Necessitem temps, discreció i professionalitat 
per abordar un acord que ens predisposi a solucions”, ha conclòs Gutiérrez-Rubí.

La UPEC tanca la seva XIV edició amb èxit de públic i un reconeixement a 
organitzacions que defensen drets bàsics

Antoni Guriérrez-Rubí, assessor en comunicació, i Xavi Tedó, periodista
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Premis UPEC

Com cada any, s’han entregat els premis de la UPEC durant la cloenda, que aquest any han 
recaigut en el Sindicat de Llogaters i Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans. 
Des de la Junta de la UPEC, João França ha destacat que el Sindicat de Llogaters representa 
“la creació a casa nostra d’un tipus d’organització que en altres països té més d’un segle 
d’història”. Marta Ill, que ha recollit el premi en nom del sindicat, ha explicat que “neix 
d’una necessitat pràctica, però també d’una anàlisi profunda de com funciona el capitalisme 
financer aquí, i la necessitat de generar contrapoder davant la despossessió”. 

David Companyon, també membre de la junta, ha entregat el premi a Irídia i ha remarcat que 
“defensa drets civils i polítics, des de les persones migrants a la frontera sud fins a la 
violència policial l’1 d’octubre”. Laura Medina, de l’organització de defensa dels drets 
humans, ha dit que el seu objectiu és “posar llum en molts llocs on sovint només trobem 
foscor, com els Centres d’Internament d’Estrangers o les presons”.

Trobareu la cloenda d’aquesta edició de la UPEC en aquest enllaç.

Marta Ill, Sindicat de llogaters i llogateres  Laura Medina, IRIDIA

https://upec.cat/videos-2018/


Jornades UPEC 2018
Estadístiques
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Seminaris republicans Pi i Margall

La UPEC va acordar iniciar un nou camí: es creen els “Seminaris republicans Pi i Margall”. 

Amb aquesta iniciativa volem ajudar a construir ponts entre les diverses sensibilitats 
polítiques al voltant del debat i la reflexió. Es tracta d’un projecte de nou format més 
reduït -una vintena de persones- on durant tres hores debatran amb un invitat expert en una 
temàtica. S’inicia amb tres debats en forma de tríptic: llibertat, igualtat i fraternitat.
 
Així doncs, volem modestament ajudar a establir connexions entre les diverses sensibilitats 
de l’esquerra catalana des de la reflexió i des de l’amistat.



UPEC 2018
Junta directiva
President 
Jordi Serrano Blanquer. 
 
Vicepresidents 
Carles Martí Jufresa. 
Lluís Pérez Lozano. 
Rosa Sans i Amenós. 
Sergi de Maya García. 
 
Secretària 
Rosa M. Puig-Serra Santacana.

Tresorera 
Adelina Escandell. 

Vocals 
Víctor Francos Díaz. 
João Miquel França Amaral.
Josepa López Coronado. 
David Minoves Llucià.
Dani Garcia.
David Companyon.
Júlia Trias.

Consell social
Grup de suport format per associacions i organitzacions progressistes i fundacions 
d’esquerres. 
 
• Comissions Obreres - CCOO.
• Unió General de Treballadors - U.G.T.
• Fundació Josep lrla.
• Fundació l’Alternativa.
• Fundació Nous Horitzons.
• Fundació Rafael Campalans.
• Fundació Cipriano García.
• Acció Escolta de Catalunya.
• Fundació Josep Comaposada - 

Sindicalistes Solidaris.
• Fundació Catalunya Segle XXI.
• Fundació Revolució Democràtica.
• Moviment Laic i Progressista.
• Món-3.
• S.O.S. Racisme.

• Acció Jove - Joves de CCOO.
• Associació Catalana per la Pau.
• Avalot.
• Casals de Joves de Catalunya.
• Col·lectius de Joves Comunistes.
• C.J.C. Joventut Comunista.
• E.S.P.L.A.C - Esplais Catalans.
• Joventut Socialista de Catalunya.
• Joves d’Esquerra Verda - J.E.V.
• Associació Catalana d’lnvestigacions 

Marxistes.
• Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la 

UPC.
• Sin Permiso. 
• DBcoop, sccl. 
• Coop57. 
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Consell rector
Tània Verge, professora UPF. 
Laia Serra, advocadessa.  
Marc Parés, professor UAB.
Carme Molinero, historiadora.
Pere Camps, activista cultural.
Manuela de Madre, exalcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Carme Sansa, actriu.
Carme Valls, metgessa.  
Enric Majó, actor. 
Eudald Carbonell, arqueòleg. 
Joan Manuel Tresserras, professor UAB.
Sara Berbel, psicòloga.
Javier Pacheco, secretari general CCOO.
Milagros Pérez Oliva, periodista JS.
Joan Coscubiela, exsecretari general de 
CONC. Diputat al Parlament de Catalunya. 
José Luís López Bulla, exsecretari general 
de CONC.  
Ricard Gomà, professor UAB.
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Vicenç Navarro, Rector emèrit. 
Jordi Serrano Blanquer, Rector.
Carme Porta, Feminista i exdiputada al 
Parlament de Catalunya.  
Celestino Sánchez Iaioflauta, exdiputat al 
Parlament de Catalunya.  
Joan Carles Gallego, exsecretari general de 
CCOO.
Josep Mª Álvarez, secretari general de la 
UGT.
Lluís Martí Bielsa, exsecretari de 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.  
Maria Salvo, resistent antifeixista.  
Mercè Civit, exdiputada al Parlament de 
Catalunya.
Oriol Junqueras, president d’ERC.
Camil Ros, secretari general UGT Catalunya. 
Carlos Vallejo, Ateneu Memòria Popular.  
Guillem Fuster, dinamitzador lingüístic. 
Poble Lliure.
Gemma Ubasart, professora Universitat de 
Girona.

In memoriam
Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics -in 
memoriam-. 
José Saramago, escriptor -in memoriam-. 
Jordi Dauder, actor -in memoriam-. 
Luis de Sebastián, economista -in memoriam-. 
Josep Fontana, historiador -in memoriam-.  

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
Jordi Serrano: direcció i coordinació.
Pepi López: gestió econòmica i administrativa.
David Companyon: responsable de comunicació i xarxes socials.
João França: tècnic en comunicació i premsa.
Irene Domènech: web.
Òscar Martínez: streaming.
Leo Bosch: suport tècnic.
Marta Vicente: suport tècnic. 
Albert Ferragut: suport tècnic.

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.
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UPEC 2018
Publicacions

Manifest UPEC 2018 
El futur del treball: utopia o 
distopia
 
Barcelona, juliol 2018.

Narcís Monturiol 
i el submarí que posaria fi a totes 
les guerres 
(1819 - 1895) 
 
Raül Aguilar Cestero 
 

Presentació: Narcís Monturiol, una llum a 
l’avançada per Jordi Serrano i Blanquer, rector de 
la UPEC

1. Família, infantesa i joventut en una època        
convulsa. 
2. Republicà, pacifista i protofeminista. 
3. La utopia icariana de Cabet i el diari La 
Fraternidad.
4. Exili a França i insurreccions republicanes.
5. El Padre de Familia i els primers invents. 
6. Retorn a la política activa, exili i persecució.
7. La navegació submarina.
8. La revolució de 1868 i la Primera República  
espanyola.
9. Vellesa i mort.
Bibliografia



Manifest UPEC 2017 
En l’interval sorgeixen monstres 
 
Barcelona, juliol 2017.

Abdó Terradas i la revolució 
(1818-1856) 
 
Raül Aguilar Cestero 
 
Barcelona, 2017.

Presentació per Jordi Serrano i Blanquer, rector de 
la UPEC

CAPÍTOL I
- Infantesa i joventut.
- Vocació literària i compromís polític. La 
esplanada i Lo rey Micomicó.
- Entre bullangues i societats secretes. 
barcelonines.
- El germinal republicà.
- Terradas i les primeres organitzacions de la 
classe obrera.
- Les Fulles republicanes de Terradas. 

CAPÍTOL II
- Terradas, primer alcalde republicà de Figueres.
- La campana de Terradas. L’himne dels 
revolucionaris catalans del segle XIX.
- El Republicano i el Pla de Revolució de Terradas.
- Les insurreccions frustrades del 1842-43. Exili i 
presó de Terradas a França.
- Retorn, desterrament i utopia icariana. 
 

CAPÍTOL III
- Terradas, alcalde de Figueres durant deu mesos.
- Desterrament i mort de Terradas.
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EPÍLEG
- L’herència republicana, democràtica i socialista 
d’Abdó Terradas.

Documental: Entrevista a Michael 
Onfray 
 
Entrevistat per Sébastien Bauer. Barcelona, 
maig 2009.

Entrevista a Noam Chosmky
La situación política 
en Estados Unidos.

Vicenç Navarro

Barcelona, novembre 2008.

Editorial Anagrama. Barcelona, novembre 2008.
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Documental: Entrevista a Noam 
Chomsky

Entrevistat per Vicenç Navarro.

Barcelona, maig 2008.

Vídeo

Quan les espardenyes trepitjaren la 
universitat

Els estudis universitaris per a obrers de la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Popular 
durant la II República i la Guerra Civil (1931-
1939).

Raül Aguilar Cestero.

Barcelona, abril 2008.

La ciutat i la memòria democràtica 
Espais de lluita, repressió i 
resistència a Barcelona.

Barcelona, gener 2010.

Editorial ECOS. República de paper. 

39



Catalunya ha deixat de ser 
catòlica?

Jordi Serrano i Blanquer 
 
Barcelona, octubre 2009.

Publicació ponències 2008 
 
Barcelona, abril 2009.

1- Vicenç Navarro - El futur del socialisme
2- Klaus-Jürgen Nagel - Federalisme i 
   sobirania.
3- Gonçal Mayos Solsona - L’alienació 
   postmoderna.
4- Javier Martínez Peinado - Globalització, 
   neoliberalisme i crisi.
5- Matthew Tree - Laïcitat: Sentit comú front 
   els integrismes.
6- Xavier Pedrós - Estat laic i església 
   catòlica.
7- Josep Fontana Lázaro - Catalunya: El futur 
   des de l’esquerra.
8- Joan Coscubiela - El sindicalisme més enllà
   de la negociació col•lectiva.
9- Roger Buch - D’on beu el catalanisme avui? 
   Radicalisme democràtic i dret a decidir.
10- Jaume Bosch - Els reptes de l’esquerra al 
    segle XXI.
11- Margarida Aritzeta - El futur de l’acció
    política.
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Publicació ponències 2009

Barcelona, juliol 2010.

12- Ricard Fernàndez Ontiveros - La crisi 
    immobiliària i el dret a l’habitatge.
13- Jean Bricmont - El futur de la 
    Il•lustració?. 
14- Carlos Taibo - Dotze preguntes sobre el 
    decreixement. 
15- Michael R. Krätke - La crisi en què estem
    immersos. La tercera Gran Depressió o la 
    quarta?
16- Muriel Casals - Excessos neoliberals o
    canvi de paradigma?
17- Imma Cortès i Lucía Artazco - Treball i 
    salut en un món globalitzat... i en crisi. 
18- Matthew Tree - Efectes socials de la crisi
    i l’atur. Un punt de vista inevitablement 
    personal. 
19- David Casassas - Republicanisme i 
    emancipació social. 
20- Florence Gauthier - República i Sobirania
    Popular. 
21- Pere Gabriel - Ètica republicana avui i 
    història del republicanisme. 
22- Joan Carles Gallego - El sindicalisme 
    confederal davant la crisi. 
23- Antoni Franco Estadella - El rol dels 
    mitjans de comunicació a Catalunya. Els
    seus biaixos ideològics.
24- Raúl López López - La veu dels treballadors
    i les treballadores a Nissan.
25- Carles Navales - Remuntant les crisis:
    l’abans i l’ara.
26- Matthew Tree - Art i política. Un pròleg
27- Joan Manuel Tresserras - L’esquerra
    persuasiva. 
28- Conclusions UPEC 2009 - A aquells que no
    es resignen. 
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Publicació Ponències UPEC 2010

Barcelona, juliol 2011. 

29- Manifest UPEC 2010 - Les solucions passen
    per l’esquerra.
30- David Miró - El segrest de la política. 
    Cròniques 2010.
31- José Montilla - Inauguració de la 
    Universitat Progressista d’Estiu de
    Catalunya.
32- Oriol Junqueras i Vies - La projecció
    internacional de Catalunya: un dret o
    una necessitat?
33- Ignasi Llorente - On és la sobirania?
34- Joan Josep Nuet i Pujals - Fet nacional: 
    el catalanisme popular per l’autodeter-
    minació i el dret a decidir.
35- Oriol Illa - Catalunya i el dret a decidir.
36- Matthew Tree - Malestar privat o societat
    malalta.
37- Carme Valls - Velles i noves infelicitats:
    La salut i la manipulació del cos.
38- Daniel Raventós - Aristòtil i l’existència
    material.
39- Sara Berbel Sánchez - Com afecta la crisi?
    Una perspectiva de gènere.
40- Meritxell Batet - Debat sobre el futur de
    les esquerres i la desafecció política.
41- Jordi Guillot - Balanç polític i futur.
    Reflexió sobre la desafecció política.
42- Eduard López i Domènech - Esquerra,
    política, desafecció: diagnòstic i
    propostes de futur.
43- Antonio Lozano - Novel•la negra, novel•la
    crítica, novel•la social.
44- Juan Madrid - La part fosca de la realitat.
45- Joan Majó i Cruzate - La desafecció envers
    la política.
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Publicació Ponències UPEC 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.
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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Publicació Ponències 2012

Barcelona, juliol 2012.

60- Manifest UPEC 2012: El futur és a les
     nostres mans. 

44



UPEC 2018
Birres crítiques

45

Col·laboració entre la UPEC i Crític 

La UPEC ha arribat a un acord amb CRÍTIC per treballar conjuntament a partir dels debats 
“Birres Crítiques de la UPEC”, amb les quals volem consolidar un espai per generar 
pensament crític a partir de l’anàlisi i la investigació social. 

Crític és un mitjà digital especialitzat en investigació, periodisme reposat i anàlisi 
crítica. L’impulsa una cooperativa de periodistes.

Darreres birres:



UPEC 2018
Col•laboradors
En conveni amb: 

Amb la col·laboració de: 
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Agraïments
- Camil Ros. Secretari general de la UGT.
- Javier Pacheco. Secretari general
de CC OO.

- Gerardo Pisarello. Primer tinent
d’alcalde. Ajuntament de Barcelona.

- Oriol Lladó. Diputació de Barcelona.
- John Carlin, escriptor i periodista de
La Vanguardia.

- Sara González, periodista de Nació
Digital.

- Alena Arregui. Periodista del digital
Panenka.

- Carles Santacana. Historiador i
professor de la UB. Assessor del Centre
de Documentació i Estudis del FC
Barcelona.

- Oleguer Presas. Exjugador de futbol.
Llicenciat en Economia per la UAB.

- Marga Lluch (RNE).
- Bruno Estrada. Economista de CC OO.
Membre d’Economistas Frente a la Crisis.

- Sara Berbel. Doctora en Psicologia Social
per la UB. Directora general de Barcelona
Activa.

- Lamine Sarr. Portaveu del Sindicat de
Manters.

- Mariana Vilnitzky (Alternativas
Económicas).

- Joaquín Pérez Rey. Professor titular de
Dret del Treball i la Seguretat Social a
la UCM.

- Cristina Santos. Membre del comitè
d’empresa de Serveis a Bord de l’AVE
(Ferrovial).

- Mònica Clua-Losada. Professora al
Departament de Ciències Polítiques de la
Universitat de Texas.

- Laia Soldevila (Crític).

- Eduard López. ERC. Vicesecretari general
d’acció política.

- Salvador Illa. PSC. Secretari
d’organització.

- Paola Lo Cascio. Membre de la direcció de
Catalunya en Comú.

- Mireia Vehí. Exdiputada al Parlament de
Catalunya per la CUP-Crida Constituent.

- Quico Sallés (El Món).
- Berta Barbet. Politòloga per la UPF.
Doctora en Ciències Polítiques.

- Arantxa Tirado. Politòloga. Doctora en
Relacions Internacionals per la UAB i
Doctora en Estudis Llatinoamericans per
la UNAM.

- Juan Carlos Monedero. Professor de
Ciència Política a la UCM.

- Albert Martín. Sociòleg. Doctor en
Sociologia per la UAB.

- Anna Pacheco (Playground).
- Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret
Constitucional a la Universitat de
Sevilla.

- Montserrat Tura, exdiputada al Parlament
de Catalunya i exconsellera d’Interior.

- Neus Tomàs (eldiario.es).
- David Casassas. Professor de Teoria
Social i Política a la UB.

- Núria Lozano. Advocada, activista
sindical i especialista en riscos
laborals.

- Vicenç Navarro. Catedràtic de Ciències
Socials a la UPF. Rector emèrit de la
UPEC.

- Laia Altarriba (La Jornada).
- Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor en
comunicació.

Amb l’ajuda de:
- Werens  (grafiter, pintor , il·lustrador 
i dissenyador gràfic).

- Raül Aguilar, historiador i arxiver.
- José Luis Sáez, corrector.

- Quim Góngora (Via Gràfica, sl).
- db coop, sccl.
- Icaria editorial, sa.
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