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Antecedents
El projecte UPEC sorgeix d’un grup 
de persones clarament compromeses 
amb les polítiques d’esquerres i 
representatives de la pluralitat dins 
del progressisme que, vinculades als 
àmbits social, intel·lectual, polític 
o acadèmic, l’11 de novembre de 2004
van constituir l’associació promotora
d’una universitat: Europea, Laica i
Progressista. A partir d’aquesta es van
crear les bases per 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. Al llarg de les 
darreres edicions de la UPEC, el projecte 
d’Universitat d’Estiu Progressista s’ha 
anat refermant.

Descripció
Les jornades pròpiament són el cor de les 
activitats de la Universitat Progressista 
d’Estiu de Catalunya. Aquest any 2022 
les jornades van tenir, com cada any, 
molts elements, però una gran part va 
girar a l’entorn de les utopies en els 
diversos camps on aquestes es plasmen, 
així com la seva cara contrària en les 
distopies. 
El lema d’enguany fou: “Sota el present hi 
ha sempre el futur”. L’argamassa temàtica 
d’aquesta divuitena edició UPEC Catalunya 
ha sigut la possibilitat del pensament 
utòpic, l’opció d’obrir nous horitzons 
en aquest “No future” neoliberal. En 
aquest impuls hem organitzat una sèrie 
de ponències, conferències, diàlegs i 
actes.
Per fer-ho hem comptat amb persones com 
Marc Giró, Sergi Raventós, Juana Dolores 
o Héctor Tejero, sobre temes que han
pivotat entorn de la utopia i l’economia,
la imaginació política i militant, la
catalanitat al segle XXI o la qüestió de

futur per excel·lència del nostre present 
que és la crisi ecològica i energètica 
que vivim i patim.

Les sessions es van retransmetre per 
streaming i es van realitzar els dies 29 
i 30 de juny i l’1 de juliol a la Sala 
Brigades Internacionals de la seu d’UGT 
de Catalunya. 
Aquest any, i és ja una tradició, vam 
fer l’ofrena als participants d’una 
plaquette especial. Ja l’any passat vam 
poder obsequiar als ponents i assistents 
amb el llibre de Teresa Claramunt, una 
de les precursores del feminisme català, 
i aquest any ho hem fet amb la de Mercè 
Núñez Targa, catalana represaliada als 
camps de concentració nazis.
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Descripció

També vam elaborar i editar un manifest al qual hem donat, en el camí iniciat el 
2020, un caràcter més ideològic i l’hem lliurat als participants. El seu títol fou 
“Les utopies del passat, les llibertats del present. Les utopies del present, les 
llibertats del futur”. Se’n va encarregar al professor Jordi Mir.

Pel que fa als participants, podem dir que la participació va assolir una assistència 
de més de 1.300 persones i ens van poder seguir per streaming aproximadament unes 
5.500.

Aquest any significa la represa, tot i que al juliol encara hi havia por al virus. 
Esperem que els nous reptes plantejats signifiquin el retorn a la normalitat i 
permetin planificar i construir les jornades i les activitats sense les dificultats 
i incerteses dels anys anteriors. Ha estat molt significatiu l’augment de la 
participació de joves, cosa que significa que participen més joves a la UPEC que el 
percentatge de joves en la societat catalana. Va ser un repte de fa cinc anys que 
va ser interromput per la pandèmia i que ara hem assolit. 
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Cartell XVIII Jornades UPEC

La imatge d’aquest any es deu a la generositat de la família del pintor abstracte 
sabadellenc Alfons Borrell Palazón, membre d’una generació molt influïda per les 
obres de Joan Miró, Antoni Tàpies o Albert Ràfols-Casamada les obres del qual han 
estat exposades arreu del món, des del Centre Georges Pompidou de París, a Japó, 
Estats Units o Alemanya. Als participants se’ls va obsequiar amb una làmina (15 x 
21). 



4

Manifest UPEC Jornades XVIII 
Les utopies del passat, les llibertats del present. 
Les utopies del present, les llibertats del futur.

I
“Saben inventar mons futurs que ens 
poden ajudar a identificar sorpreses 
estratègiques, noves amenaces i nous 
conflictes el 2060”, diu Emmanuel Chiva, 
director de l’Agència d’Innovació per a 
la Defensa (AID) del Ministeri de les 
Forces Armades de França, en presentar 
el projecte Red Team. Un grup de persones 
creadores de ciència ficció han rebut 
l’encàrrec d’imaginar futurs per preparar 
l’exèrcit francès davant riscos que 
ara no pot imaginar, no importa que no 
siguin realistes. Tampoc bona part de la 
població imaginava o veia com a realista 
la pandèmia. Els nostres governs no 
acostumen a encarregar imaginar utopies. 
Posats a imaginar, han preferit imaginar 
desastres, amenaces, que necessitin una 
resposta militar. 
Avui es continua anomenant utòpica la 
persona que té idees que poden ser 
considerades justes, bones, positives, 
però que no es veuen realitzables o no 
es volen realitzables. 
Avui es continua tenint consciència de 
molts dels mals del nostre món, però 
sembla que qui vol actuar decididament 
sigui un inconvenient més gran i diem 
que és una persona utòpica o que té idees 
utòpiques. 
Avui es continua oblidant que allò que 
en el nostre present moltes persones 
consideren com a drets fonamentals 
en un passat no massa llunyà va ser 
desqualificat com a idees utòpiques, 
com a idees fora de la realitat, com a 
realitats que mai existiran. 

Avui continua sent més fàcil pensar 
en distopies que en utopies. Continua 
sent més fàcil pensar en tot allò que 
no funciona, en les opressions que 
existeixen, en el pitjor del nostre 
comportament, i en com tot això encara 
pot anar sempre a pitjor. El cinema 
de desastres i catàstrofes no para de 
produir, tampoc les creacions distòpiques 
que ens volen mostrar com les nostres 
societats difícilment tindran solució. 
Les solucions, en cas que existeixin, 
respondran al model egoista propi del 
neoliberalisme. Un grup d’amics i amigues 
sols davant del perill, com a molt. 
Avui, per altra banda, continua sent 
atractiu l’imaginari de qui es rebel·la. 
Però ha de ser una revolta que no entri 
en la dimensió col·lectiva, ni en canvis 
estructurals. 
Agrada certa dimensió estètica de 
la rebel·lia, cert inconformisme 
ven. Ven presentar un producte com 
a revolucionari... Però pensar en 
alternatives al model de la nostra 
societat, això és una altra cosa. 
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Manifest UPEC Jornades XVIII 
Les utopies del passat, les llibertats del present. 
Les utopies del present, les llibertats del futur.

II
Tanmateix, en aquest avui també vivim 
la recuperació de la concepció positiva 
de la utopia. Com ha passat en altres 
moments de la història, quan la situació 
s’agreuja, quan sembla que costa trobar 
respostes a les crisis i les realitats 
distòpiques, les utopies semblen 
aparèixer amb més vida. 
Les revoltes dels anys seixanta, quan 
el fons de l’aire era roig, van posar 
la revolució a tocar. Va ser en aquell 
moment quan es va començar a parlar del 
final de la utopia, el final d’allò que 
ja era possible. Ja no calia parlar de la 
utopia como un no-lloc, com una realitat 
llunyana o poc probable. En aquell moment 
la utopia era la revolució que es volia 
fer. Les diferents revoltes d’aquella 
dècada i de la que vindria unien utopia i 
revolució: moviment estudiantil, obrer, 
antimilitarista, feminista, ecologista, 
anticolonial, LGTBI... 
Aquelles revoltes no van poder concretar 
les utopies com haurien volgut, però 
van impulsar transformacions reals 
i profundes, i això no ho podem 
oblidar. El que vindria després seria 
la contrarevolució. Els cops d’estat 
militars a diferents països, els governs 
de Thatcher i Reagan, el gir del món cap 
al neoliberalisme... i cap a una idea 
que els neoliberals volien hegemònica: 
no hi ha alternativa. A manera de 
sentència sepulturera, volia enterrar 
tota voluntat de crítica i imaginació 
d’altres mons possibles. Però sempre hi 
ha alternatives, sempre hi ha utopies... 
Van arribar respostes carregades 
d’utopia com el moviment altermundista, 
els fòrums socials, Chiapas, moviments 
socials que eren capaços d’arribar al 

govern a Amèrica i fer que, per primer 
cop, governés qui mai ho havia pogut 
fer.
Els temps de pandèmies també són temps 
d’utopies. La pandèmia que estem vivint 
està significant més malaltia, més dolor, 
més mort, més pobresa, més precarització. 
La resposta social va permetre en una 
fase inicial del confinament reivindicar 
i posar en valor tot allò que és 
essencial per a la vida. El confinament, 
la necessitat d’aturar la societat per 
tal d’aturar la malaltia, va obligar 
a senyalar què era allò essencial. Es 
va alterar l’ordre establert. Feines 
precaritzades i maltractades eren 
essencials, i aquelles que podien ser 
les més ben pagades i valorades no eren 
tan necessàries. La cura de la vida, 
fer-la possible, mantenir-la, allò era 
l’essencial. Allò essencial és allò més 
maltractat. 

És comprensible voler tornar a la 
normalitat en temps de confinament, 
limitacions, restriccions. És desitjable 
tenir ganes de tornar a les formes de 
vida interrompudes per la pandèmia. 
Però hem de ser conscients que aquesta 
normalitat ha de ser superada. Havia de 
ser superada abans de la pandèmia, i ara 
encara amb més motius. Una normalitat 
que no serà superada amb les propostes 
que arriben des de partits que ens volen 
convèncer d’un passat de grandesa que cal 
recuperar. La utopia no és nostàlgia d’un 
passat per recuperar, sinó la constància 
d’un món nou que cal construir. Un nou 
món que ja està en marxa, que ja l’estem 
fent, però que no està en el passat.
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Manifest UPEC Jornades XVIII 
Les utopies del passat, les llibertats del present. 
Les utopies del present, les llibertats del futur.

Les utopies tenen una llarga tradició. 
Moltes coses s’han creat (i des de fa 
molt) pensant en la idea d’utopia. 
També aquesta idea ha estat criticada, 
menystinguda i negada, fins i tot des de 
l’esquerra. En el nostre present convé 
pensar què necessitem de la utopia, què 
ens pot oferir.
Les utopies avui ens poden ajudar a 
pensar i actuar en el present, mirant 
al passat i al futur. La història de 
les utopies ens ensenya que, a vegades, 
es fan realitat. Les utopies són reals. 
Les utopies neixen com una aspiració, un 
desig, una il·lusió, un horitzó, i es 
poden concretar i fer realitat.
Quan es van començar a reivindicar els 
drets de les dones es va considerar pels 
diferents poders establerts com una idea 
totalment fora de lloc; algú fins i tot 
ho va voler desqualificar dient que si 
les dones tenien drets, les bèsties 
també n’haurien de tenir. Avui els drets 
de les dones, en pla d’igualtat amb els 
homes, no estan en qüestió. I comença a 
avançar la legislació que ja no considera 
els animals coses. La llista de drets, 
reconeixements, objectius, que han 
començat com a utopies i s’han concretat 
en realitats és llarguíssima. 
Tota llibertat que s’ha aconseguit ha 
estat considerada abans com una utopia, 
en el sentit negatiu de la paraula, per 
qui no volia que fos possible o qui 
pensava que no s’aconseguiria. Tota 
llibertat que s’ha aconseguit ha estat 

considerada abans com una utopia, en 
el sentit positiu, per qui volia que 
fos possible i sabia que potser la seva 
generació de militants no l’assoliria, 
però que no estava escrit enlloc que no 
ho farien altres que vindrien més tard.
Les utopies del passat ens han d’ajudar 
a tenir presents aquestes evolucions, a 
pensar històricament com han arribat a 
fer-se possibles algunes d’elles. Potser 
no exactament de la manera com van ser 
pensades. Però hem de saber que sense 
aquelles utopies, sense les idees i les 
accions que s’hi han vinculat, avui 
algunes realitats no serien possibles. 
Hem de saber que els nostres drets i les 
llibertats del present, per millorables 
que siguin, venen de les utopies del 
passat; i que les utopies del present 
poden ser els drets i les llibertats del 
futur. 
Necessitem conèixer, pensar, analitzar 
les utopies del passat i les lluites 
associades a elles que les han convertides 
en llibertats i drets presents. 
Necessitem conèixer, pensar, analitzar 
les utopies del passat i les lluites 
associades que no s’han pogut convertir 
en llibertats del present. Necessitem 
conèixer, pensar, analitzar i debatre 
les utopies del present perquè seran les 
que ens obrin el camí a les llibertats i 
els drets del futur. Sota el present hi 
ha sempre el futur de la utopia.

III

Junta de la UPEC
(Document inicial a càrrec de Jordi Mir a qui agraïm la seva proposta)
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Manifest UPEC Jornades XVIII
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Programa Jornades UPEC XVIII 
Sota el present hi ha sempre el futur

DIMECRES 29 de juny

INAUGURACIÓ
Javier Pacheco, Secretari general de CC OO.
Camil Ros, Secretari general de la UGT.
Jaume Collboni, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya.
Presentació de les Jornades: Jordi Serrano, Rector de la UPEC.

CONFERÈNCIA INAUGURAL
‘Florir als marges del present: resistència i construcció’ 
Samantha Hudson, cantant, actriu, artista i activista del col·lectiu LGTBI+.
Entrevistada per João França, periodista.

UTOPIA I ECONOMIA 
Sergi Raventós, cap de l’oficina del Pla pilot de la Renda Bàsica a Catalunya. 
Ferran Elías, economista a l’Espai08. 
Pau Marí-Klose, diputat del PSOE i especialista en l’estudi de la desigualtat i la 
pobresa. 
Modera: Ariadna Trillas, Alternativas Económicas.

UTOPIA I DISTOPIA DAVANT LA CRISI ECOLÒGICA
Alicia Valero, professora a la Universitat de Saragossa.
Héctor Tejero, diputat per Más Madrid. Coautor de ¿Qué hacer en caso de incendio? 
Manifiesto por el Green New Deal. 
Bàrbara Pons, comissionada Agenda 2030 de l’Ajuntament Barcelona. 
Modera: Sergi Picazo, El Crític.

PIJOS: ETS UN D’ELLS... I NO HO SAPS?  
Marc Giró, llicenciat en història de l’art i autor de Pijos. Guia pràctica. Qui 
són, què fan i on trobar-los. Ha col·laborat en diversos programes, des de “l’Està 
passant” al “Deforme Semanal”. Actualment presenta el “Vostè primer” a RAC1. 
Entrevistat per Laura Aznar, El Crític
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Programa Jornades UPEC XVIII 

DIJOUS 30 DE JUNY

SALUT MENTAL: UNA ASSIGNATURA PENDENT 
Montserrat Pàmias, cap de salut mental a l’Hospital Taulí RMP. 
Gemma Tarafa, investigadora, activista i regidora de Salut a l’Ajuntament de 
Barcelona.
Antoni Sitges, excap de cirurgia de l’Hospital del Mar. Autor del llibre Si puede, 
no vaya al médico. 
Modera: Sandra Vicente, periodista.

IMPACTES DE LA GUERRA D’UCRAÏNA
David Minoves, director del Fons Català de Cooperació.
Ana Villellas, investigadora de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB. 
Hibai Arbide, periodista i soci de Muzungu. 
Modera: Sílvia Barroso, directora d’El Món.

UTOPIA I POLÍTICA. IMAGINANT FUTURS IMPERFECTES 
Jordi Mir, professor de filosofia moral i política a la UPF i a la UAB. 
Arantxa Mendiharat, mediadora cultural. Membre de Deliberativa i Borradores de 
futuro.
Sara Suárez, investigadora a la UOC. 
Modera: Arturo Puente, elDiario.es.

LA CATALANITAT AL SEGLE XXI. QUÈ ÉS SER CATALÀ AVUI?
Juana Dolores, poeta, actriu i dramaturga. Autora de Bijuteria, Massa diva per a un 
moviment assembleari i Miss Universo.
Sergi Morales, doctor en filosofia política. Actualment investigant sobre justícia 
lingüística. 
Modera: Quico Sallés, El Món.

Sota el present hi ha sempre el futur
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Programa Jornades UPEC XVIII 

DIVENDRES 1 DE JULIOL

EL DEBAT: L’ESQUERRA ENTRE L’ESPERANÇA I EL TEMOR 
Oriol Junqueras, President d’ERC. 
Ferran Pedret, diputat del PSC al Parlament de Catalunya. 
Jéssica Albiach, diputada d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya. 
Maria Sirvent, exdiputada de la CUP al Parlament de Catalunya. 
Modera: Jordi Molet, Prensa Ibérica.

CLOENDA - CONFERÈNCIA DE CLOENDA 
‘Cul-de-sac: Capitalisme com a distopia’ 
David Fernández, periodista i activista social. 
Modera: Jordi Serrano, rector de la UPEC.

Premis UPEC 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). 
Dones x Dones.

Sota el present hi ha sempre el futur
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Camil Ros, Secretari general de la UGT.
Jaume Collboni, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.

Jordi Serrano, Rector de la UPEC. Javier Pacheco, Secretari general de CC OO.

Jornades UPEC XVIII - Primera Jornada

Inauguració
El debat: L’esquerra entre l’esperança i el temor
Trobareu els videos en streaming de la primera jornada en aquest enllaç

A les 9:30 del dimecres, va tenir lloc la tradicional inauguració de la UPEC amb 
presència de les institucions que hi donen suport. Hi van parlar Jaume Collboni, 
en nom de l’Ajuntament de Barcelona; Javier Pacheco, de CC OO; Camil Ros, d’UGT, i 
finalment el MHP Pere Aragonès va intervenir a través d’un vídeo. Tant Jaume Collboni 
com Pere Aragonès han estat membres de la junta de la UPEC. Tot plegat conduït per 
Jordi Serrano, el rector de la UPEC. Amb aquestes intervencions institucionals es 
donaven per començades les jornades de la UPEC 2022.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnpXwM2y-FLF_TdbHUuR4cSkil5Uac98H
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Jornades UPEC XVIII - Primera Jornada

Conferència inaugural

‘Florir als marges del present: resistència i 
construcció’

Les jornades es van inaugurar amb una conversa entre João França i Samantha 
Hudson, cantant i activista pels drets LGTBI, que la mateixa setmana havia rebut 
el Reconeixement Arc de Sant Martí atorgat pel Ministeri d’Igualtat. L’artista va 
abordar la situació i les reivindicacions dels moviments LGTBI a la nostra societat, 
però també les reaccions contra aquestes reivindicacions que arriben tant des de 
la dreta com del que anomena “l’esquerra reaccionària”. A banda, però, també va 
reflexionar sobre altres qüestions com la salut mental del jovent, les dinàmiques 
de consum i acceleració, els mitjans de comunicació, i va acabar convidant-nos a 
preguntar “i per què no?” davant les propostes de futur que ens qüestionin per poder 
imaginar un demà diferent.

Samantha Hudson, cantant, actriu, artista i activista del col·lectiu LGTBI+,
 João França, periodista
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Jornades UPEC XVIII - Primera Jornada

Utopia i economia 

La jornada va seguir amb un debat sota el títol “Utopia i economia”, que va reunir 
Sergi Raventós, cap de l’oficina del Pla pilot de la Renda Bàsica a Catalunya; Ferran 
Elías, economista a l’Espai08, i Pau Marí-Klose, diputat del PSOE i especialista en 
l’estudi de la desigualtat. Van plantejar diferents propostes per a la redistribució 
de la riquesa i un futur més igualitari i van debatre les possibilitats i els 
límits dels seus diferents plantejaments. En un enfocament que inicialment podria 
haver semblat aproximat entre ponents, a mesura que va avançar la xerrada es van 
trobar diferències que van permetre veure les apories i contradiccions de cada un 
dels plantejaments. Marí-Klose, des d’una perspectiva socialdemòcrata d’influència 
nòrdica, va exposar solucions que amb la visió de Sergi Raventós i la Renda Bàsica 
quedaven actualitzades al segle XXI. A la vegada, Ferran Elías, el més jove dels 
ponents, va posar l’accent sobre la recaptació fiscal i les possibilitats de la 
lluita contra els paradisos fiscals i l’opció (i necessitat) de fer front a aquesta 
anomalia democràtica.

Taula de debat “Utopia i economia”
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Jornades UPEC XVIII - Primera Jornada

Utopia i distopia davant la 
crisi ecològica

Taula de debat «Utopia i distopia davant la crisi ecològica».

Durant la tarda del primer dia es va abordar la crisi climàtica intentant anar més 
enllà d’una mirada que ens paralitzi i pensant com hi podem respondre. Sota el 
títol “Utopia i distopia davant la crisi ecològica”, van conversar la professora de 
la Universitat de Saragossa Alicia Valero, Héctor Tejero, diputat de Más Madrid i 
coautor de ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal, i Bàrbara 
Pons, comissionada d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, que es va connectar 
per via telemàtica. Com el propi títol indica, la xerrada va plantejar-se com un 
diàleg a tres veus (més la moderació de Sergi Picazo) sobre les opcions d’efectuar 
una transició ecològica que faci front a la crisi climàtica i energètica a la que 
estem abocats com a civilització. Les interessants investigacions d’Alicia Valero 
sobre l’escassetat cada cop major de materials rars i no tan rars es va compaginar 
amb la perspectiva institucional municipal de Bàrbara Pons i amb les reflexions 
estratègiques i ideològiques d’Héctor Tejero per oferir una opinió polièdrica. 
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Jornades UPEC XVIII - Primera Jornada

Marc Giró, llicenciat en història de l’art i autor de Pijos. Guia pràctica. Qui són, què fan 
i on trobar-los, Laura Aznar, El Crític.

Pijos: ets un d’ells... i no 
ho saps?

El dimecres, el periodista Marc Giró va conversar amb la periodista Laura Aznar 
sobre el seu llibre Pijos: Guia pràctica i ens desafiava a identificar el pijo que 
portem a dintre, reconèixer els nostres privilegis i treballar per construir un món 
més just. En una combinació de sociologia, comentaris humorístics i reflexió sobre 
la influència de la classe en les nostres societats, la conferència no va obviar 
cavil·lacions sobre temes de més alta volada com el luxe o l’origen de la riquesa en 
les societats. Va anunciar també que estava treballant en el seu segon llibre —en 
aquell moment inèdit— Encara més pijos, on el ponent va portar al públic un conjunt 
de notes disperses sobre les classes altes i com els seus modes de vida han impregnat 
algunes realitats que li havien sigut alienes.
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Jornades UPEC XVIII - Segona Jornada

Salut mental: una assignatura 
pendent 
Trobareu els videos en streaming de la primera jornada en aquest enllaç

El segon dia de les jornades va començar amb un debat sobre salut mental amb 
Montserrat Pàmies, cap de salut mental a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell; Gemma 
Tarafa, investigadora, activista i regidora de Salut a l’Ajuntament de Barcelona, i 
Antoni Sitges, excap de cirurgia de l’Hospital del Mar i autor de Si puede no vaya al 
médico, sota el títol “Salut mental: una assignatura pendent”. En aquesta xerrada, 
potser la que va poder comptar amb un major nombre de professionals directes de la 
matèria de la conferència, hi va haver una conversa entorn d’una qüestió fonamental: 
com actuem davant la crisi de salut mental que viuen les nostres societats occidentals. 
Així, Montserrat Pàmies va oferir una perspectiva des de l’interior d’una institució 
mèdica i Gemma Tarafa des de la perspectiva de fer polítiques públiques. Per la seva 
banda, Sitges va combinar una perspectiva filosòfica, traçant una genealogia des de 
les lluites dels setanta fins a l’actualitat, de la perspectiva d’enfocament i les 
possibilitats d’actuació del propi subjecte.

Taula de debat «Salut mental: una assignatura pendent».

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnpXwM2y-FLF_TdbHUuR4cSkil5Uac98H
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Jornades UPEC XVIII - Segona Jornada

Impactes de la guerra 
d’Ucraïna 

Una de les sessions va estar dedicada a abordar els impactes presents i futurs de la 
guerra d’Ucraïna des d’una mirada d’esquerres, de drets humans i de pau. En van parlar 
el periodista Hibai Arbide, de la cooperativa Muzungu; Ana Villellas, investigadora de 
l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, i David Minoves, president del CIEMEN i director 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta conversa va ser possiblement 
la que va estar més travessada per l’actualitat. Davant el conflicte a Ucraïna vam poder 
escoltar tres perspectives clarament humanitàries on l’Hibai va parlar com a reporter 
molt proper a situacions de desplaçament poblacional, l’Ana amb el pacifisme com a 
pal de paller de qualsevol política internacional i el David Minoves també va aportar 
elements sobre l’acollida i recepció de refugiats. 

Taula de debat «Impactes de la guerra d’Ucraïna». 
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Jornades UPEC XVIII - Segona Jornada

Utopia i política. Imaginant 
futurs imperfectes

Arturo Puente, Sara Suárez, Arantxa Mendiharat, Jordi Mir Garcia.

El debat sobre les utopies del primer dia va continuar l’endemà amb una taula sota 
el títol “Utopia i política”, que va reunir Arantxa Mendiharat, mediadora cultural 
i membre de Deliberativa i Borradores de futuro; Sara Suárez, investigadora en 
comunicació a la UOC, i Jordi Mir Garcia, professor de Filosofia Moral i Política 
a la UPF i a la UAB. Des de mirades molt diverses, com són el treball sobre la 
participació política, sobre la tecnologia i sobre la història de les idees, van 
reflexionar sobre el paper de les utopies en la nostra societat i la seva necessitat 
per construir un futur diferent. Sara Suárez ens va parlar de les possibilitats del 
món digital per obrir noves opcions tant polítiques com socials. Per la seva banda, 
Jordi Mir va reivindicar el filòsof Fernández Buey, que hauria iniciat un procés 
de reflexió sobre la utopia en relació amb la tradició d’esquerres a partir de la 
reacció neoliberal dels anys vuitanta.
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Jornades UPEC XVIII - Segona Jornada

Juana Dolores, Sergi Morales i Quico Sallés

La catalanitat al segle XXI. 
Què és ser català avui?

En aquesta sessió vam tenir un debat sobre identitat, llengua, cultura i classe 
amb la moderació de Quico Sallés i les intervencions de la poeta Juana Dolores i 
el doctor en filosofia Sergi Morales. Es va tractar d’abordar problemàtiques tan 
d’actualitat com la relació que té avui el català amb la societat catalana en el seu 
conjunt o l’avaluació del model cultural actual a Catalunya. Una de les idees de 
consens que es van compartir durant la xerrada va ser que cal obrir el món cultural 
i les seves institucions per un enfortiment de la llengua i que hi ha en aquesta 
problemàtica un fort biaix de classe. 
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Taula de debat «L’esquerra entre l’esperança i el temor».

Jornades UPEC XVIII - Tercera Jornada

El debat: L’esquerra entre 
l’esperança i el temor 
Trobareu els videos en streaming de la segona jornada en aquest enllaç

Com cada any, la UPEC va reunir els partits d’esquerres catalans en un debat sobre 
la situació política al país i com hi poden respondre les esquerres, sota el títol 
“L’esquerra entre l’esperança i el terror”. Hi van participar Oriol Junqueras, 
president d’ERC; Ferran Pedret, diputat del PSC; Jéssica Albiach, diputada d’En Comú 
Podem, i Maria Sirvent, del secretariat nacional de la CUP. La conversa va estar 
conduïda i moderada per Jordi Molet, de Prensa Ibérica, que va conduir el diàleg 
entre les diverses opcions. Aquest debat és l’únic espai on els partits d’esquerres 
es troben i discuteixen. Una tradició de la UPEC.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnpXwM2y-FLF_TdbHUuR4cSkil5Uac98H
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Jornades UPEC XVIII - Tercera Jornada

Jéssica Albiach, diputada d’En Comú Podem al 
Parlament de Catalunya.

El debat: L’esquerra entre 
l’esperança i el temor 

Oriol Junqueras, president d’ERC.

Ferran Pedret, diputat del PSC al Parlament de 
Catalunya.

Maria Sirvent, exdiputada de la CUP al Parlament de 
Catalunya.
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Jornades UPEC XVIII - Tercera Jornada

Conferència de Cloenda 

David Fernández, periodista i activista social, Jordi Serrano, rector de la UPEC

Cul-de-sac: Capitalisme com a distopia

Per últim, David Fernández, activista i exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya, 
en un estil que recordava molt l’Arcadi Oliveres, va fer una conferència que deixava 
al descobert totes les conseqüències, socials, morals i econòmiques, del sistema 
capitalista en el nostre temps. La tesi que defensà Fernández és que realment és el 
nostre present el que és una distopia ja avui i que, per revertir-la, la condició 
central és acabar amb l’economia de mercat que està generant desigualtats, fam, 
corrupció i opulència immoral arreu del planeta.
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Jornades UPEC XVIII - Tercera Jornada
Premis UPEC

Com és habitual, amb la cloenda es van entregar els Premis UPEC, que van recaure 
en el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya -CNJC- (recull el premi la 
presidenta Júlia Rossana) i el col·lectiu Dones x Dones (representat per Vicky 
Moreno, Montserrat Cervera, Llum Pellicer i Glòria Roig). Als discursos corresponents 
el col·lectiu de Dones x Dones va agrair aquest reconeixement on la UPEC posa en 
valor la trajectòria de lluites amb una intervenció coral i tracta d’articular unes 
opcions més institucionals d’algunes de les xerrades amb la saba dels moviments 
socials i les organitzacions juvenils.

Finalment, des del CNJC van fer el mateix pel que fa al reconeixement del jovent 
organitzat. Per acabar, tot l’equip de l’organització de la UPEC va sortir a 
l’escenari com a cloenda i agraïment a les assistents.
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UPEC

Estadístiques 2022
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Estadístiques 2022
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UPEC 2022

Seminaris Republicans Pi i 
Margall

Els seminaris republicans Pi i Margall són una iniciativa de formació interna que 
ja té els seus orígens el 2018 on la UPEC busca oferir possibilitats de formació, 
estudi i reflexió entre els seus membres, però no només. Van ser pensats com un 
espai de discussió sobre les temàtiques que vertebren la columna central de la 
pròpia institució —l’educació popular, l’ètica de la responsabilitat republicana, 
la participació democràtica i la implicació ciutadana— i que alhora considerem que 
valen la pena de ser promoguts com a valors ètics en tota societat humana.
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UPEC 2022

Seminaris Republicans Pi i 
Margall

El 2018 vam poder tenir l’Àngel Puyol parlant sobre el concepte de fraternitat i, el 
2019, vam poder escoltar el David Casassas sobre la qüestió de la igualtat. Degut 
a la Covid-19, aquesta dinàmica va quedar momentàniament aturada, però ja aquest 
any n’hem començat el desglaç. Per fer-ho, el 8 de juny hem tingut la Lola López i 
l’Alberto López parlant sobre la interculturalitat en les nostres societats diverses 
i, el 2 de maig, el Gerardo Pisarello per parlar de la crisi de la institució 
monàrquica al segle XXI i les possibilitats del republicanisme català i hispànic 
avui. En tercer lloc, i amb un canvi de format, si bé els dos primers del 2022 
van tenir lloc a l’edifici de CC OO Catalunya, aquest tercer temps el vam poder 
organitzar a la Lleialtat Santsenca, el 23 de novembre, i vam parlar sobre un tema 
d’actualitat, però amb profundes arrels històriques, com són les protestes d’Iran. 
En aquesta conferència, que aquest cop va ser oberta al públic, vam escoltar la 
Nazanín Armanian i el seu coneixement vast sobre la situació del règim a Iran i, 
posteriorment, una narració personal sobre la violència religiosa de Sukaina Fares. 
Aquesta última trobada va ser seguida per unes 100 persones presencialment i per més 
de 100 en directe per streaming i abans de final d’any ja en són 180.

Trobareu els videos en streaming del Seminaris Republicans Pi i Margall  en aquest 
enllaç

https://www.youtube.com/watch?v=5nYeZ7A80Og
https://www.youtube.com/@upectv
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Junta directiva
President
Jordi Serrano Blanquer

Vicepresidents
Carles Martí Jufresa
Lluís Pérez Lozano
Adelina  Escandell Grasa

Secretària
Daniel García Tenorio

Tresorera
Josepa López Coronado

Vocals
Rosa M. Puig-Serra
João França 
David Minoves 
David Companyon 
Julia Trias 
Cristina González
Ricard Raquer
Roc Solà 
Susanna Miquel 
Maria Corrales
Mario Ríos
Daniel Cruz
Marc Andreu

Consell social
Grup de suport format per associacions i organitzacions progressistes i fundacions 
d’esquerres.

• Comissions Obreres – CC OO
• Unió General de Treballadors – UGT
• Associació de Mestres Rosa Sensat
• Fundació Josep lrla
• Fundació l’Alternativa
• Fundació Rafael Campalans
• Fundació Cipriano García
• Fundació Josep Comaposada –

Sindicalistes Solidaris
• Acció Jove – Joves de CC OO
• Avalot
• UCFRC Unitat Contra el Feixisme i el

Racisme de Catalunya
• Irídia
• Associació d’Estudiants Progressistes

AEP
• ACP

• SOS Racisme
• Ateneu Memòria Popular
• On són les dones?
• Sin Permiso
• Fundació Revolució Democràtica
• Joventut Socialista de Catalunya
• Jovent Republicà
• Joventut Comunista de Catalunya JCC
• Fundació Andreu Nin
• FAPAC
• Federalistes d’Esquerres
• Economistes davant la crisi
• Alternativas Económicas
• Plataforma contra les Violències

Masclistes
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UPEC 2021

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. 
Carme Valls, metgessa. 
Enric Majó, actor. 
Eudald Carbonell, arqueòleg. 
Joan Coscubiela, exsecretari general de 
CONC. Diputat al Parlament de Catalunya. 
José Luis López Bulla, exsecretari gen-
eral de CONC.  
Josep M. Álvarez, secretari general de 
la UGT.

Guillem Fuster, dinamitzador lingüístic. 
Poble Lliure.
Manuela de Madre, exalcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Mercè Civit, exdiputada al Parlament de 
Catalunya.
Oriol Junqueras, president d’ERC.
Mathilde Larrère, professora d’història 
del s. XIX i membre del consell 
d’història de la ciutat de París.

Consell rector

In memoriam
Maria Salvo, resistent antifeixista.  
Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.
Jose Saramago, escriptor.
Jordi Dauder, actor. 
Luis de Sebastián, economista. 
Josep Fontana, historiador. 
Lluís Martí Bielsa, secretari de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.

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.
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Equip tècnic
Jordi Serrano: direcció i coordinació
Pepi López: gestió econòmica i administrativa
Roc Solà: responsable de comunicació i xarxes socials
João França: responsable de premsa
Eva Solé: web
Damián García: streaming 
Àlex Muñoz: streaming 
Jordi Temple: fotografia
Carol Maza: fotografia
Albert Ferragut: suport tècnic
Xavier Granell: suport tècnic 
Fede Sala: suport tècnic

Col·laboradors/voluntaris
Per a les jornades de la UPEC es compta amb un conjunt de col·laboradors/voluntar-
is que donen un suport puntual i específic en el desenvolupament de les activitats 
que es porten a terme els dies de les jornades.

L’equip de la UPEC que fa possible les Jornades.  



31

UPEC 2022

Publicacions
Mercè Núñez Targa
La memòria feminista de les presons franquistes 
i del camp de Ravensbrück

Raül Aguilar Cestero
Barcelona, 2022

Pròleg. Ravensbrück: l’infern de les dones, per Jordi 
Serrano i Blanquer, rector de la UPEC

Introducció. Solidaritat i esperança en la negra nit del 
franquisme i el nazisme

Infància i joventut a la Barcelona republicana

La militància al PSUC durant la Guerra Civil i les presons 
franquistes

De la resistència francesa al camp de Ravensbrück

Una vida dedicada a recuperar la memòria de les presons del 
franquisme i de l’Holocaust

Annex

Cárcel de Ventas. Hotel Maravilloso; Dos años en las cárce-
les franquistas; Los emigrantes y sus familias; Desde 
París. Algo profundo está cambiando aquí; A los 25 años de 

Teresa Claramunt
El feminisme de les desheretades

Raül Aguilar Cestero

Barcelona, 2022

Presentació. Per Jordi Serrano i Blanquer, rector de la 
UPEC 

Introducció: Teresa Claramunt. El feminisme de les 
desheretades

1. Una infància entre l’escola i la fàbrica
2. La presa de consciència social i feminista
3. Buscant el seu propi camí a Barcelona
4. El procés de Montjuïc
5. Retorn a la propaganda i l’activisme.
6. Entre l’ostracisme i el retorn a les essències.
7. Els últims anys com a activista
8. El retorn a Barcelona

ANNEX.

La mujer. Consideraciones generales sobre su estado ante 
las prerrogativas del hombre
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UPEC 2022

Publicacions

Manifest UPEC 2022
Sota el present hi ha sempre el futur
Barcelona, juny 2022

Manifest UPEC 2021
El fil subversiu de la república 
democràtica

Barcelona, juny 2021
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Ramon Xaudaró i Fàbregas 
(1802-1837). Ideòleg i màrtir de la 
via republicana cap a la democràcia

Raül Aguilar Cestero
Barcelona, 2020

PRESENTACIÓ per Jordi Serrano i Blanquer, rector de la UPEC 
INTRODUCCIÓ: Ramon Xaudaró i la via republicana cap a la 
democràcia.
1. Una infantesa entre la Guerra del Francès i la Restauració 

absolutista
2. Identificació amb el liberalisme més exaltat durant el 

Trienni Liberal.
3. L’exili francès i els intents insurreccionals contra 

l’absolutisme 
4. Les Bases d’una Constitució Republicana del 1832
5. Retorn de l’exili: guerra civil, Estatut Reial, insurrec-

cions i bullangues 
6. El diari “El Catalán” i les societats secretes 

barcelonines 
7. Anticlericalisme, ludisme, classes populars i revolució 

liberal. Les contradiccions de Ramon Xaudaró 
8. La Milícia Nacional i les bullangues de Barcelona del 1836 
9. “El Corsario” de Madrid i la insurrecció del gener del 

1837
10. La bullanga del maig del 1837 i la condemna de Xaudaró. 

Poble i republicanisme units per primera vegada  

CONCLUSIONS: L’evolució del republicanisme de Ramon Xaudaró i 
la seva influència posterior.
BIBLIOGRAFIA
ANNEX.

Publicacions

Manifest UPEC 2020 
Ells són pocs, nosaltres som moltes

Barcelona, novembre 2020
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Publicacions
Ángeles López de Ayala. Republicana 
revolucionària, lliurepensadora, 
anticlerical, maçona i feminista. 
(1858-1926)

Raül Aguilar Cestero
Barcelona, 2019

Introducció: L’estudi del moviment feminista i la figura de 
Ángeles López de Ayala (1858- 1926) 

1. Infantesa i joventut. Orfandat i amor per les lletres
2. Les primeres campanyes lliurepensadores i anticlericals a

Madrid
3. Pas per Santander i assentament a la Barcelona rebel
4. Espiritistes, lliurepensadores, maçones, activistes socials

i pioneres del feminisme
5. La Societat Autònoma de Dones (1889-1996) i les primeres

associacions feministes
6. La campanya revisionista del procés de Montjuic. Feminisme,

pacifisme i Drets Humans
7. La Societat Progressiva Femenina (1898-1923). Les dones

prenen la paraula
8. El Progreso, El Gladiador i El Libertador. Les publicacions

dirigides per Ángeles López de Ayala
9. La manifestació de dones del 1910. Visca la llibertat de

consciència!

CONCLUSIÓ: Ángeles López de Ayala a través dels seus textos. 

Manifest UPEC 2019 
El futur és un país estrany

Barcelona, juliol 2019
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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
Barcelona, 2018

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
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Publicacions
Abdó Terradas i la revolució
(1812-1856)

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 cata-

lans 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.

EPÍLEG
• L’herència republicana, democràtica i socialista d’Abdó

Terradas.

Manifest UPEC 2017 
En l’interval sorgeixen monstres

Barcelona, juliol 2017
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Publicacions

Documental: Entrevista a Noam Chomsky 

Entrevistat per Vicenç Navarro.

Barcelona, maig 2008.

Vídeo

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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Publicacions
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.

Catalunya ha deixat de ser catòlica?

Jordi Serrano i Blanquer 

Barcelona, octubre 2009.
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Publicacions
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.

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 global-

itzat... 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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Publicacions

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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Publicacions

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).

Publicació ponències UPEC 2012.

Barcelona, juliol 2012.

60. Manifest UPEC 2012: El futur és a les nostres mans.
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Col•laboradors

En conveni amb:

Amb la col·laboració de:
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Agraïments
• Javier Pacheco, Secretari general de

CC OO.
• Camil Ros, Secretari general de la

UGT.
• Jaume Collboni, Primer Tinent d’Al-

caldia de l’Ajuntament de Barcelona.
• Pere Aragonès, President de la

Generalitat de Catalunya.
• Samantha Hudson, cantant, actriu,

artista i activista del col·lectiu
LGTBI+.

• Sergi Raventós, cap de l’oficina
del Pla pilot de la Renda Bàsica a
Catalunya.

• Ferran Elías, economista a l’Espai08.
• Pau Marí-Klose, diputat del PSOE.
• Ariadna Trillas, Alternativas

Económicas.
• Alicia Valero, professora a la

Universitat de Saragossa.
• Héctor Tejero, diputat per Más Madrid.
• Bàrbara Pons, comissionada Agenda 2030

Ajuntament de Barcelona.
• Sergi Picazo, El Crític.
• Marc Giró, llicenciat en història de

l’art i autor de Pijos. Guia pràctica.
• Laura Aznar, El Crític.
• Montserrat Pàmias, cap de salut mental

a l’Hospital Taulí RMP.
• Gemma Tarafa, investigadora, activis-

ta i regidora de Salut a l’Ajuntament
de Barcelona.

• Antoni Sitges, excap de cirurgia de
l’Hospital del Mar. Autor del llibre
Si puede, no vaya al médico.

• Sandra Vicente, periodista
• David Minoves, director del Fons

Català de Cooperació.
• Ana Villellas, investigadora de l’Es-

cola de Cultura de Pau de la UAB.
• Hibai Arbide, periodista i soci de

Muzungu.
• Sílvia Barroso, directora d’El Món.

• Arantxa Mendiharat, mediadora cul-
tural. Membre de Deliberativa i
Borradores de futuro.

• Jordi Mir Garcia, professor de
Filosofia Moral i Política a la UPF i
a la UAB.

• Sara Suárez, investigadora a la UOC.
• Arturo Puente, elDiario.es.
• Juana Dolores, poeta, actriu i drama-

turga. Autora de Bijuteria, Massa diva
per a un moviment assembleari i Miss
Universo.

• Sergi Morales, doctor en filosofia
política. Actualment investigant sobre
justícia lingüística.

• Quico Sallés, El Món.
• Oriol Junqueras, president d’ERC.
• Ferran Pedret, diputat del PSC al

Parlament de Catalunya.
• Jéssica Albiach, diputada d’En Comú

Podem al Parlament de Catalunya.
• Maria Sirvent, exdiputada de la CUP

al Parlament de Catalunya.
• Jordi Molet, Prensa Ibérica.
• David Fernández, periodista i activ-

ista social.
• Nazanín Armanian.
• Sukaina Fares.
• Consell Nacional de la Joventut de

Catalunya (CNJC).
• Dones x Dones.
• La Llibertat Santsenca.
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