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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 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 als 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 són 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 2017, la XIII edició de les 
jornades de la UPEC, ha estat un mirall 
del canvi: un referent de la importància 
treballar per la unitat de les esquerres 
transformadores que han de trobar en la 
suma d’esforços l’equilibri per avançar, 
un altaveu dels debats que preocupen les 
classes populars i una porta d’entrada dels 
debats i els avenços d’altres sectors en els 
quals les esquerres progressistes catalanes 
busquin els seus referents. 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.  

Pel que fa als continguts, cal dir que hi ha 
hagut espai per la reflexió de molts temes 
i  molts àmbits. Hi ha hagut moments de 
gran nivell de reflexió ideològica, moments 
de gran emotivitat com la conferència d’un 
vell amic de la UPEC Antoni Domènech, 
que vam entendre com el  comiat d’un 
savi. I l’emoció de Xosé Manuel Beiras 
de gran repercussió en el debat català.  

Hem donat un gran salt 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 d el UPEC, a més cal sumar-hi l’streaming, molt millorat, que han donat 
lloc a visites espectaculars, tant mentre es realitzaven les jornades com en posterioritat. 
Ha estat també un punt d’inflexió retransmetre en diferit en les dues setmanes posteriors en 
obert per el PuntAvuiTV, senceres totes les jornades. L’impacte als mitjans de comunicació 
ha estat com mai. En fi, l’abast de les XIII jornades de la UPEC ens ha de fer necessàriament 
una valoració molt positiva.
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El cartell de les Jornades 2017 és obra de l’artista
sabadellenc Agustí Puig



Manifest UPEC 2017
“En l’interval sorgeixen monstres”
Entre els cercles progressistes, poques 
notícies han sigut tan ben rebudes com el 
final de l’any 2016. Un any que ha estat, sens 
dubte, un annus horribilis per als vells 
ideals republicans de llibertat, igualtat i 
fraternitat.

La quasi victòria de l’extrema dreta a les 
eleccions presidencials d’Àustria, l’auge de 
la intolerància religiosa arreu d’Europa i 
el Pròxim Orient, l’extensió dels conflictes 
bèl·lics, la desastrosa gestió de la crisi 
dels refugiats d’Orient Mitjà per part dels 
governs europeus, la victòria del “sí” 
al referèndum del Brexit, el rebuig en 
referèndum a l’acord de pau de Colòmbia, 
l’avenç de l’autoritarisme a Europa de l’Est 
(i, cada cop més, a Europa en general) i, com 
a colofó, la victòria de Donald Trump a les 
eleccions presidencials nord-americanes han 
dibuixat el mapa d’una revolta contra l’ordre 
global establert, però en un sentit diferent 
del que les esquerres esperaven: no demanant 
més, sinó menys igualtat. No demanant un món 
més fraternal i unit, sinó reivindicant que 
els vells Estats-nació tornin a enfortir-se 
i a enfortir les seves fronteres. No demanant 
un major control democràtic global sobre els 
grans poders privats, sinó erosionant els 
pocs instruments disponibles per a aquest 
control.

El problema que s’acabés 2016 és que 
començava 2017. L’any en què Marine Le Pen 
ha estat a un pas d’arribar a la presidència 
de la República Francesa, i en què l’extrema 
dreta podria consolidar-se a Alemanya. Els 
monstres que els demòcrates europeus creien 
haver enterrat l’any 1945 estan sortint de 
les seves tombes. Però les esquerres no 
poden perdre de vista que si aquests monstres 
ressorgeixen és perquè estem en un canvi 
d’època; en un cicle de transformacions que 
encara no s’ha tancat i on tot està obert a 
revisió.

És la coneguda cita de Gramsci: “la crisi 
consisteix justament en què el vell mor i el 
nou no pot néixer, i en aquest interregne es 
verifiquen els fenòmens morbosos més diversos“. 
Ens trobem en un d’aquests interregnes; en un 
interval entre el vell ordre que desapareix i 
el nou que encara ha de néixer. Els monstres 
apareixen, precisament, per participar en 

la disputa per la construcció d’aquest nou 
món. Aquest és el terreny de batalla que les 
esquerres tenim per davant. Per participar 
en aquesta batalla, el primer que necessitem 
fer les esquerres és entendre, precisament, 
que el vell món es mor. Cap línia d’acció 
de les esquerres pot estar basada en mirar 
el retrovisor. Per bé o per mal, ni podem 
tornar al passat, ni podem pensar el futur 
en termes de realitats que s’han evaporat.

Ja no vivim al món de la Guerra Freda, i les 
velles formes de pensar l’ordre geopolític en 
termes bipolars (en un sentit o en un altre) 
ja no funcionen per saber per on transiten 
els camins del progrés humà. La defensa de 
l’Estat del Benestar no pot seguir basant-
se en una actitud resistencialista, sinó en 
la formulació i defensa de propostes que 
serveixin per enfortir l’Estat del Benestar 
en un món que ja no és el dels anys 1950. 
El sindicalisme ha de tornar a convertir la 
classe treballadora en un actor amb força, 
per tal de definir un model econòmic que 
incorpori polítiques predistributives en 
tots els seus vessants, com a complement a 
les accions redistributives clàssiques. La 
defensa i l’exercici de la sobirania dels 
pobles no pot basar-se en mirar de tornar al 
model d’Estat-nació del segle XIX. Cal anar 
més enllà, cal no només posar en qüestió els 
fonaments del vell ordre, sinó construir el 
republicanisme del segle XXI.

Repensar totes aquestes qüestions, i moltes 
altres, és una tasca fonamental per a les 
esquerres. I aquest exercici de reflexió no 
pot tenir un caràcter purament intel·lectual, 
sinó que ha de servir per assumir la 
responsabilitat fonamental de la política: 
prendre decisions. Les esquerres han de 
discutir sobre què fer davant la prostitució, 
l’escalfament global, la robotització, la 
precarietat, l’economia col·laborativa o 
l’auge dels autoritarismes. A casa nostra 
cal encarar també molts debats específics: el 
futur polític de Catalunya, la plaga de la 
corrupció o la lentíssima i desigual sortida 
de la crisi. Les esquerres han de ser capaces 
de tenir aquests debats de cara i, alhora, de 
trobar consensos. Només hi ha dues decisions 
que les esquerres no poden prendre: evitar 
aquests debats o convertir les discrepàncies 
dins aquests debats en trinxeres internes de 
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les esquerres.

La UPEC té intenció d’ajudar a aquesta triple 
tasca:

• pensar el nou món en clau progressista,
• acceptar les discrepàncies en aquest 

exercici,
• saber forjar consensos i aliances que

permetin no només pensar aquest nou món,
sinó construir-lo.

En aquest interval entre el vell món que 
mor i el nou que triga tant a néixer, és 
essencial que les esquerres tornin a guanyar 
la capacitat per dibuixar (no només per 
imaginar) els contorns d’aquest nou món. 
Aferrar-se al passat, refugiar-se en els 

somnis o abocar-se al futur sense pensar 
només tindrà un resultat: que el nou món 
el construeixin els monstres. Derrotar 
aquests monstres, salvaguardar la democràcia 
i guanyar el futur és la responsabilitat 
històrica de les esquerres en aquest moment 
de canvi. Si el nostre temps és abundant en 
amenaces, també és ric en oportunitats. Lluny 
de ser el moment per a la resignació i la 
derrota, ara és el moment per a l’esperança. 
El moment en què les victòries tornen a ser 
possibles per a la causa del progrés humà.

Barcelona, juliol del 2017
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Programa 
DIMECRES 5 DE JULIOL

INAUGURACIÓ
Javier Pacheco. Secretari general de CCOO.
Camil Ros. Secretari general de la UGT.
Jordi Serrano. Rector de la UPEC. 

CONFERÈNCIA INAUGURAL
“I en l’interval, qui té el poder?”
Albert Om. Periodista i director del programa Islàndia, de RAC1.

DESNONATS DE LA CIUTAT
Irene Escorihuela. Directora Observatori DESC. 
Lucía Delgado. Cofundadora de la PAH i membre del grup promotor del Sindicat de Llogaters.
Oriol Nel·lo. Geògraf.
Modera: Helena Lòpez El Períodico.

INVOLUCIÓ O REVOLUCIÓ EDUCATIVA?
Cecilia Bayo. Representant de l’Assemblea Groga de Gràcia.
Aina Tarabini. Professora sociologia UAB.
Assumpta Baig. Mestre. Membre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
Modera: Pau Rodríguez. Catalunya Plural.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“Esperant els robots. Catalunya, Espanya, Europa: reflexions sobre l’endemà”
Enric Juliana entrevistat per Roger Palà

DIJOUS 6 DE JULIOL

QUAN SORGEIXEN MONSTRES
Vicenç Navarro. Catedràtic de la UPF i de la Johns Hopkins University. Rector emèrit de la 
UPEC.
Andy Robinson. Periodista, autor del llibre: “Off the Road, Miedo, asco y esperanza en 
América”.
Modera: Elena Freixa. Ara.

L’ESQUERRA EN LA CRUÏLLA
Núria Parlon (PSC)
Marta Rovira (ERC)
Xavier Domènech (ECP)
Anna Gabriel (CUP)
Modera: Joan Rueda. El Punt Avui.

ELS FEMINISMES D’ARA
Natza Farré. Periodista
Laia Serra. Advocada
Fina Virules. Professora de Filosofia de la UAB
Modera: Laia Soldevila. Crític.
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DEBATS REPUBLICANS
Gerardo Pisarello. Primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona en Comú. 
Joan Manuel Tresserras. President de la Fundació Irla. ERC.
Modera: David Miró. Ara.

DIVENDRES 7 DE JULIOL

CENTENARI DE LA REVOLUCIÓ BOLXEVIC
Miguel Salas. Sindicalista i membre consell editorial de sinpermiso.
Toni Domènech. Filòsof, editor general de la revista sinpermiso.
Soledad Bengoechea. Historiadora.
Maria Cruz Santos. Historiadora.
Modera: Quico Sallés. La Vanguardia.

Conferència de cloenda
“Entre la ruptura democrática y el fascismo: el proceso deconstituyente de la IIª Restauración” 
Xosé Manuel Beiras. Polític i economista gallec, fundador d’ANOVA.
Presenta: Sara González. Nació Digital.
Lliurament dels PREMIS UPEC 2017
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Resum jornades
Inauguració
La tretzena edició de la Universitat 
Progressista d’Estiu de Catalunya s’ha 
posat en marxa amb reflexions sobre el 
lema d’enguany, “En l’interval sorgeixen 
monstres”. Javier Pacheco, secretari general 
de CCOO, que acull aquesta edició de la UPEC, 
ha fet una crida a l’esquerra per dir que 
“és ara on podem intervenir, és ara on tenim 
les oportunitats, no només de que sorgeixin 
els monstres, cal articular el discurs”. 
“El poder ha desmantellat la necessitat 
d’establir les regles de l’economia real, 
que és la que permet repartir la riquesa, 
perquè puguin seguir acumulant, i ho han 
fet intentant afeblir el marc democràtic 
de la nostra societat”, ha afegit. 

Per Camil Ros, secretari general d’UGT, cal 
preguntar-se qui són els monstres. “A mi 
de petit em deien que els dolents eren els 
indis, ara hi haurà qui diguin que són les 
persones migrants, cal preguntar-nos qui 

ens volen fer creure que són els monstres”, 
ha proposat. “Els problemes avui ja no 
són els mateixos ara que el 2007, perquè 
el 2007 si una persona tenia feina, encara 
que fos de manera molt justa, arribava a 
final de mes, no estava al llindar de la 
pobresa, i ara ja no és així”, lamenta. 

Per Camil Ros, secretari general d’UGT, cal 
preguntar-se qui són els monstres. “A mi 
de petit em deien que els dolents eren els 
indis, ara hi haurà qui diguin que són les 
persones migrants, cal preguntar-nos qui ens 
volen fer creure que són els monstres”, ha 
proposat. “Els problemes avui ja no són els 
mateixos ara que el 2007, perquè el 2007 si 
una persona tenia feina, encara que fos de 
manera molt justa, arribava a final de mes, 
no estava al llindar de la pobresa, i ara ja 
no és així”, lamenta.
Martí Pujol, vicepresident tercer de la 
Diputació de Barcelona, ha assegurat 

que “en uns temps com els actuals es fa imprescindible el rearmament ideològic de l’espai 
d’esquerra”. “Aquestes jornades no només seran útils, sinó que absolutament necessària 
per trobar els elements i rutes que permetin donar respostes a aquest nou país que volem 
construir”, ha dit.
Laia Ortiz, que va ser membre de la junta de la UPEC, participava enguany de la inauguració 
com a tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, i ha remarcat que “els 
últims anys no han estat fàcils per tirar endavant el projecte i cal agrair als que l’han 
mantingut viu”. “No han estat espais fàcils els de l’esquerra a Catalunya, no han estat 
espais de fraternitat, però crec que ara estem en un moment canviant, on creixen iniciatives 
que estan presentant alternatives de model també des de baix”, ha asegurat.

10



El rector de la UPEC, Jordi Serrano, ha 
parlat d’aquests moments de canvi i de 
la nessitat de punts de trobada des de 
l’esquerra. “La junta de la UPEC sembla una 
mena de miracle laic a on poden conviure les 
diferents sensibilitats de l’esquerra”, ha 
assegurat. Ha recordat, fent al·lusió a la 
seva militància al PSUC, que “quan a un partit 
li va malament, no vol dir que als altres 
els hi vagi bé, quan tenia problemes el PSUC 
va passar de tenir uns 29.000 militants a 
tenir-ne només 5.000 en les seves diferents 
opcions, 24.000 persones ens en vam anar cap 
a casa”. Sobre el moment actual, Serrano ha 
reflexionat que “es va fer que el neoliberalisme 
entrés per les capes juvenils, i d’allà ha 
anat creixent la precarització, i això ha 
tingut conseqüències també en la política, 
amb relleus generacionals mal fets”. “No hi 
poden haver enfrontaments generacionals, hi 
ha enfrontaments de classe i d’interessos”, 
conclou el rector. Per Camil Ros, secretari 
general d’UGT, cal preguntar-se qui són 
els monstres. “A mi de petit em deien que 
els dolents eren els indis, ara hi haurà 
qui diguin que són les persones migrants, 
cal preguntar-nos qui ens volen fer creure  
que són els monstres”, ha proposat. “Els 

problemes avui ja no són els mateixos ara 
que el 2007, perquè el 2007 si una persona 
tenia feina, encara que fos de manera molt 
justa, arribava a final de mes, no estava al 
llindar de la pobresa, i ara ja no és així”, 
lamenta.
Martí Pujol, vicepresident tercer de la 
Diputació de Barcelona, ha assegurat 
que “en uns temps com els actuals es fa 
imprescindible el rearmament ideològic de 
l’espai d’esquerra”. “Aquestes jornades no 
només seran útils, sinó que absolutament 
necessàri per trobar els elements i rutes 
que permetin donar respostes a aquest nou 
país que volem construir”, ha dit.
Laia Ortiz, que va ser membre de la junta 
de la UPEC, participava enguany de la 
inauguració com a tercera tinenta d’alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona, i ha remarcat 
que “els últims anys no han estat fàcils 
per tirar endavant el projecte i cal agrair 
als que l’han mantingut viu”. “No han estat 
espais fàcils els de l’esquerra a Catalunya, 
no han estat espais de fraternitat, però 
crec que ara estem en un moment canviant, 
on creixen iniciatives que estan presentant 
alternatives de model també des de baix”, ha 
assegurat.

Qui té el poder? 

El periodista Albert Om, director del programa Islàndia de Rac1, ha estat l’encarregat 
de pronunciar la conferència inaugural, al voltant de qui té el poder. “Se’ns ha fet més 
visible un poder que era invisible, que era el poder econòmic, però alhora també s’ha vist 
més un altre poder, que és el poder de la gent”, assegura el periodista. Om planteja que 
quan parlem del poder no tenim clar de qui parlem. Considera que “el poder vol discreció, 
mentre el pots exercir sense que es noti és que el tens de veritat, i quan has de començar 
a mostrar que el tens tu és que t’estan movent la cadira”.
“En l’actual procés de transició nacional hem vist el poder financer fent comunicats de premsa 
i això no és habitual, vol dir que no ha pogut fer-ho d’una altra manera més discreta”, 
ha dit. En aquest sentit, ha afegit que “el poder també és endogàmic, i aquí hi ha hagut 
una promiscuitat excessiva entre periodistes i polítics”. Assegura que “si anem esperant 
un món nou pot ser que no ens movem mai més d’aquest interval en què ens trobem”, però 
també és optimista i destaca que “la gent s’ha adonat que tenia més poder del que pensava”. 

Trobareu el debat al nostre canal You Tube
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Resum jornades
Desnonats de la ciutat
El primer debat de la tretzena edició de 
la UPEC s’ha centrat en la qüestió de 
l’habitatge. Sota el títol “Desnonats de 
la ciutat”, Irene Escorihuela, directora de 
l’Observatori DESC, Lucía Delgado, una de 
les fundadores de la PAH i del Sindicat de 
Llogaters, i el geògraf Oriol Nel·lo han 
parlat sobre els problemes habitacionals 
actuals, sobretot centrats en els preus i 
les condicions del lloguer. Per introduir 
el debat, la periodista Helena López ha 
posat sobre la taula que estem veient com 
els problemes d’habitatge arriben a una nova 
capa social: “hi ha desnonaments silenciosos 
que afecten també les classes mitjanes, que 
han de marxar de casa perquè no poder fer 
front als augments dels lloguers”.
“La crisi havia deixat en segon pla el debat 
sobre el dret a la ciutat, i ara s’està tornant 
a posar a l’agenda amb una especificitat molt 
concreta, que és que els processos globals 
del capital estan entrant a les nostres 
ciutats”, ha explicat Irene Escorihuela. Per 
altra banda, destaca que el debat sobre el 
dret a l’habitatge ha de tenir en compte que 
“tenim una base legal d’acords internaciona 
que reconeixen que l’habitatge és un dret”. 
“Si s’està deixant l’habitatge en mans del 
mercat hi ha d’haver un cert límit per part 
de les administracions”, ha reivindicat. 
“Ens preocupa per exemple que la durada 
dels contractes de lloguer sigui de tres 
anys, perquè això no et permet construir un 
projecte vital, com defensa Nacions Unides”, 
afegeix.
Lucía Delgado ha volgut posar sobre la taula 
exemples de lluites que s’estan duent a terme 
avui en dia a la ciutat de Barcelona per 
part de la PAH, del Sindicat de Llogaters 
o de col·lectius en defensa d’habitatge
que proliferen als barris de Barcelona.
La setmana passada, ha explicat, la PAH va
ocupar un bloc al carrer Aragó comprat per una
promotora immobiliària. “Ens estem trobant
comunitats de veïnes que canvien de propietari

i se senten indefenses, fons d’inversió o 
promotores compren edificis sencers merament 
per especular, amb un dret fonamental que és 
l’habitatge”, ha dit Delgado. “Des de la PAH 
treballem perquè l’habitatge sigui un dret 
i no un bé d’explotació, no només estem al 
carrer i fent front als desnonaments, sinó 
que proposem canvis legislatius”, ha afegit.
“L’increment de preus té a veure amb la 
financiarització, que és aquesta entrada 
d’actius financers d’altres mercats al 
mercat immobiliari”, ha explicat Oriol 
Nel·lo, que ha volgut posar èmfasi també 
en la segregació urbana: “Els que tenen més 
recursos tenen la llibertat d’establir-se 
en qualsevol lloc de la ciutat, i en canvi 
els que tenen menys s’han d’establir on hi 
ha condicions d’habitatge inferiors, i això 
és un fenomen estructural”. El geògraf ha 
citat Friedrich Engels per dir que “mentre 
el mode de producció capitalista segueixi 
existint, resulta una bogeria esperar que 
arribi una solució aïllada al problema de 
l’habitatge i de qualsevol altra cosa que 
afecti el destí dels treballadors”. Tot i 
això, ha remarcat que davant els problemes 
que viuen les persones no hi ha prou amb 
esperar que arribi la revolució. “De fet, 
les lluites que es porten a terme ara per 
defensar el dret a la ciutat precisament ens 
apropen a aquest canvi de fons”, conclou.
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Resum jornades
Involució o revolució educativa?

Sota la pregunta “Involució o revolució 
educativa?” la UPEC ha abordat el debat 
sobre la innovació educativa que ha guanyat 
molta presència mediàtica durant l’últim 
any. Assumpta Baig, de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat, Cecilia Bayo, de 
l’Assemblea Groga de Gràcia, i la sociòloga 
Aina Tarabini han parlat sobre el passat 
i el present de la renovació pedagògica. 
En la seva presentació, el periodista Pau 
Rodríguez, d’El Diari de l’Educació, ha 
destacat que aquest no és un debat que neixi 
ara, tot i estar d’actualitat, sinó que ve 
de molt lluny.
Assumpta Baig ha volgut posar l’èmfasi sobre 
els referents que ens permeten repensar 
l’educació avui. “Moltes persones com Rosa 
Sensat, Marta Mata o Alexandre Galí ens van 
ensenyar a les persones que vam nàixer durant 
la dictadura que hi havia hagut i hi podia 
haver bona escola”, ha recordat. Per això 
destaca que la innovació no apareix de cop, 
sinó que “les coses vénen encadenades a la 
història”. A Baig li preocupa que “ens hem 
quedat més amb les tècniques, amb els mètodes 
pedagògics, que no amb el fons del que ha de 
fer l’escola”. En aquest moment, ha dit, “hi 
ha una disjuntiva en l’àmbit de l’educació 
entre l’educació en una societat de mercat o 
l’educació com a dret”. “El mercat pot ser 
un bon servidor de l’educació, però n’és un 

mal amo, per això cal aspirar a garantir el 
dret de l’educació des de l’escola pública”, 
conclou.
Més enllà, Cecilia Bayo ha afegit que “no 
només ens trobem en un moment en què el 
mercat s’està fent amo de l’escola, sinó 
de tota la societat”. Per això reivindica 
que l’escola ha de fomentar el pensament 
crític, i ha apuntat que “és urgent incloure 
els femenismes dins de l’educació i la 
pedagogia, perquè plantegen la transformació 
del sistema en tots els àmbits que puguem 
imaginar”. “Quan ens posem a analitzar què 
cal prioritzar a l’escola, veiem i vivim en 
primera mà la pèrdua del sentir col·lectiu 
del nostre estar en el món; l’individualisme 
és el valor cultural predominant en la nostra 
societat i ens costa bastant menys anar al 
gimnàs que anar a una reunió de l’AMPA”, ha 
lamentat l’activista de l’Assemblea Groga de 
Gràcia.
“La innovació té a veure amb un canvi de 
paradigma substancial i substantiu, i el 
perquè de la innovació ha de ser la justícia 
escolar, no s’hi val canviar-ho tot perquè 
no canviï res”, ha defensat Aina Tarabini. 
La sociòloga ha volgut parlar de segregació 
escolar i ha assegurat que “la justícia en 
educació no pot mai vincular-se a un centre 
escolar específic, la innovació no es pot ser 
mai només de caràcter intern, sinó que s’han 
de tenir en compte el conjunt de centres 
educatius d’un territori, perquè no innova 
qui vol sinó qui pot, qui té una composició 
social i un professorat que permet fer aquests 
processos”. “El debat de la innovació ha 
d’anar més enllà d’una qüestió purament de 
voluntarisme, i si bé no tot el que passa en 
educació passa per lleis i normatives, ha de 
ser l’administració pública qui ha de fer la 
tasca d’ordenar els processos d’innovació, 
acompanyar-los i ajudar qui no té capacitat 
per fer-los”, conclou Tarabini.

Trobareu el debat al nostre canal You Tube
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https://www.youtube.com/watch?v=fyYzRpVdMHo&feature=youtu.be


Resum jornades
Presentació de llibre

“Esperant els robots. Catalunya, Espanya, Europa: reflexions sobre l’endemà”

Enric Juliana entrevistat per Roger Palà

Una de les meses de debat més animades de les XIII Jornades de la UPEC, fou la presentació 
del llibre a quatre mans sorgint d’una conversa entre el periodista de Crític, Roger 
Palà, i el subdirector de La Vanguardia que pren per títol: ‘Esperant els robots’. 

L’editorial Icària n’és l’editora d’aquest llibre que neix del contacte intergeneracional 
entre dos periodistes que compateixen ofici. ‘Esperant els robots’ és un manual de 
cartografia política per orientar-se en les diferents arestes d’un temps de transició. La 
conversa es desenvolupa en tres grans eixos. En primer lloc, la victòria de Donald Trump 
i les implicacions de la nova mirada de la política nord-americana sobre el món. Aquest 
ascens coincideix amb una tendència econòmica de fons que ha arribat per canviar-ho tot: 
els robots. En segon lloc, Juliana també hi analitza el moment polític d’una Espanya que 
ha redescobert la política amb gran intensitat. En la tercera part del llibre, titulada 
“La càpsula”, Juliana hi reflexiona sobre el procés

Trobareu el debat al nostre canal You Tube
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https://www.youtube.com/watch?v=3ZwuLBsJaZA&feature=youtu.be


Resum jornades
Quan sorgeixen els monstres

El matí d la segona jornada de la UPEC ha 
començat amb un debat sobre quan sorgeixen 
els monstres, en al·lusió a la dita d’Antonio 
Gramsci sobre què apareix en un interval com 
el que vivim que dóna títol a aquesta edició. 
Dos experts en el panorama internacional, 
i en especial en el Estats Units que han 
elegit Donald Trump, han abordat la qüestió: 
el periodista Andy Robinson i el catedràtic 
Vicenç Navarro, rector emèrit de la UPEC.
Andy Robinson ha volgut destacar les 
esquerdes que sorgeixen en el poder en 
aquest moment. “Sento que tinc molt més 
marge per qüestionar el consens del poder que 
fa 10 anys abans de la crisi financera”, ha 
assegurat el periodista, i ho ha il·lustrat 
amb una anècdota: “L’estiu de l’any passat 
per primer cop em vaig atrevir a fer servir 
la paraula ‘neoliberal’ a la secció econòmica 
de La Vanguardia, perquè el Fons Monetari 
Internacional també l’havia fet servir”. Ha 
apuntat que “reconèixer l’existència d’una 
ideologia és molt perillós per qui hi confia, 
els hi val més deixar-la filtrar-se lliurement 
dins el sentit comú”. En aquest context, ha 
remarcat que és optimista. “Quan algú tan 
imprevisible com Donald Trump està a la Casa 
Blanca tenim més probabilitat de canviar les 
coses que amb Barack Obama, que és més àgil 
i també representa la ideologia de Fòrum 
Econòmic de Davos”, ha defensat. 

Per altra banda, Vicenç Navarro ha posat 
l’èmfasi en les limitacions que es troben les 
esquerres en aquest moment. “Les esquerres 
tenien categories molt útils, com les de 
classe social i conflictes de class, que 
han desaparegut, però tot i ser una idea 
antiga és igual de vàlida”, ha dit. Parlant 
sobre els Estats Units, ha apuntat que “hi 
ha una concepció de classe, tot i que no 
consciència de classe, la gent pel carrer diu 
que qui governa és la classe empresarial”. 
“Si a la gent li pregunten si és classe 
alta, mitjana o baixa, majoritariament diu 
mitjana, però si dius classe alta, mitjana o 
treballadora, diu treballadora”, ha afegit. 
El rector emèrit de la UPEC ha emfatitzat 
que “el component de classe sempre hi és”, 
i troba que la seva absència en el discurs 
de Hillary Clinton explica la seva derrota: 
“Quan la senyora Clinton parla de feminisme 
sense parlar de classe, està parlant d’una 
classe determinada de dones, i això explica 
que les dones de classe treballadora votin a 
Donald Trump”, ha conclòs.

Trobareu el debat al nostre canal You Tube

Andy Robinson

Vicenç Navarro
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https://www.youtube.com/watch?v=5dKTm7yadKk&feature=youtu.be


Resum jornades
L’esquerra en la cruïlla

La UPEC acull un debat sobre el moment que viu l’esquerra amb Núria Parlon, Marta Rovira, 
Xavier Domènech i Anna Gabriel
Com ja és habitual, la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ha acollit en la seva 
tretzena edició un debat entre els líders de les principals formacions polítiques catalanes 
d’esquerres. L’objectiu de la UPEC és precisament generar espais de debat per a l’esquerra 
en els quals portar a terme debats de fons i pensar punts de trobada, i la conversa entre 
representants dels partits polítics n’és una bona mostra. Núria Parlon (PSC), Marta Rovira 
(ERC), Xavier Domènech (ECP) i Anna Gabriel (CUP), han abordat la qüestió plantejada pel 
periodista Joan Rueda: “Passi el que passi a l’octubre, és possible un govern d’esquerres 
a Catalunya? Amb quins components?”

Núria Parlon ha reivindicat la necessitat de “crear espais de trobada continuats per 
poder fer reflexions de fons”. Per l’alcaldessa de Santa Coloma, “estem maximitzant la 
figura del referèndum, perquè ens posa en una situació dicotòmica en què qui vol trobar 
opcions conciliadores no té espai”. Preguntada pel públic per la postura del PSC, Parlon 
ha assegurat que “avui en dia Catalunya té autodeterminació interna, perquè té autogovern, 
i per això la ONU no reconeix la seva autodeterminació externa, o dret a la secessió”. En 
referència a les intervencions dels altres membres de la taula, ha remarcat que “quan diem 
que tot el que representa l’Estat es sinònim de manca de possibilitats democràtiques, o que 
tot l’independentisme és d’esquerres, això és un error.”
Marta Rovira, en canvi, ha plantejat que “cal fer espais de trobada de les esquerres abans 
de l’1 d’octubre per tal que el referendum serveixi per fer els canvis que volem fer.” 
“Dilatar l’agenda social per no abraçar el referèndum com a primer pas d’aquesta agenda 
social ens sembla que és perdre una oportunitat”, ha afegit. La secretaria general d’ERC 
reivindica les lleis de caràcter social que ha aprovat el Parlament en aquesta legislatura 
com a punts de trobada de les esquerres, però ha afegit que “l’Estat les recorre amb una 
majoria política que no representa el nostre país, una majoria que no és la majoria que 
tenim al Parlament”. “Estem assistint a una clara dretanització de l’Estat espanyol a nivell 
polític, i a Catalunya podem ser palanca de canvi per aquest Estat que no vol canviar, podem 
contribuir també en això”, ha conclòs Rovira.
“Aquest Estat està evolucionant cap a un model autoritari perquè està perdent el control, 
i això és símptoma de que hi ha canvi”, ha assegurat Xavier Domènech, que ha afegit que 
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“no podem tancar els ulls a que en els nostres pobles germans arreu de l’Estat també hi 
ha potencial de transformació.” En resposta a la pregunta amb que s’iniciava la taula ha 
respost que “un govern d’esquerres a Catalunya no només és possible, sinó que és necessari, 
fa molts anys que a Catalunya hi ha una majoria de transformació”. Per això ha alertat que 
“les esquerres d’aquest país, algunes estan a favor del sí i altres estan a favor del no, i 
cal tenir-ho en compte, perquè sinó, si hi ha referèndum i surt el no, després s’acaba tot.”
Anna Gabriel, ha apostat, davant el plantejament d’un govern d’esquerres, per plantejar 
què entenem per esquerres. “Veiem que la socialdemocràcia ja no pot tornar i que el 
contractualisme amb el capital només ens ha donat engrunes a la classe treballadora, 
per això trobem que si ens diem d’esquerres i seguim defensant la pertinença a la Unió 
Europea, o si ens diem feministes i no som anticapitalistes, difícilment ens entendrem”, 
ha dit. “Nosaltres farem aliança amb tots aquells que siguin partidaris que se li retorni 
el veritable poder a la gent, i per això el referèndum no és només decidir pertànyer o no 
a l’Estat espanyol, sinó que és un embat de primer nivell en clau democratitzadora”, ha 
reivindicat la diputada. “O entenem que no pot ser un límit ni la Constitució, ni l’Estatut, 
ni la Unió Europea, o haurem de tornar a debatre què vol dir ser d’esquerres”, ha reblat.

Trobareu  el debat al nostre canal You Tube
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https://www.youtube.com/watch?v=eBoAMQ1FVVY&feature=youtu.be


Resum jornades
Els feminismes d’ara
Mentre els discursos feministes guanyen 
espais, la UPEC planteja un debat sobre els 
feminismes d’ara. La filòsofa Fina Birulés, 
l’advocada Laia Serra i la periodista Natza 
Farré han abordat aquesta qüestió parlant de 
la vigència de les reivindicacions feministes 
de les últimes dècades. La periodista Laia 
Soldevila, de Crític, ha iniciat el debat 
reivindicant la tradició del feminisme dels 
anys 70 a Catalunya, amb reivindicacions 
encara vigents i reptes pendents.
“Les dones hem conquerit major igualtat i 
major llibertat, però això no és suficient”, 
reivindica Fina Birulés. La filòsofa ha fet 
al·lusió al moviment feminista dels anys 
70 i ha assegurat que “va ser una revolta 
creativa que aspirava a canvis radicals 
sense un text sagrat, allà no hi havia El 
Capital de Marx, sinó que es construïa amb 
la pràctica”. “Per això es construïa amb 
moltes línies d’acció, sovint en conflicte 
entre elles”, ha afegit. “Al final dels anys 
90 aquell feminisme que era insurreccional 
progressivament s’institucionalitza, i això 
té unes virtuts i té uns preus”, ha apuntat. 
Davant les preguntes del públic, Birulés 
ha criticat que “sobre les espatlles del 
feminisme sembla que caigui el pes de totes 
les responsabilitats del món, ens diuen que 
hem de ser també ecologistes, o pacifistes, 
però a la resta no li demanen que siguin 
feministes”.
L’advocada Laia Serra s’ha preguntat “fins 
a quin punt les reivindicacions i els 
discursos des dels feminismes els hem sabut 
traslladar, perquè les noves generacions 
tenen maneres molt noves de comunicar-se, 
i moltes vegades sembla que no vegin la 
necessitat de seguir reivindicant drets i 
això és preocupant”. “Un repte que tenim els 
feminismes és el d’incorporar noves veus, 
tenim moltes persones de moltes latituds, 
de molts orígens, i també un moviment 
transgènere molt potent, i hem de ser 
molt permeables i estar disposades a rebre 
aprenentatges amb la mirada oberta i el cor 
atent”, ha reivindicat Serra. L’advocada ha 
remarcat la necessitat de prendre mesures 
col·lectives contundents. Ha posat l’exemple 

del portal Feminicidio.net, que recompta les 
dones assassinades per violència masclista 
a l’Estat espanyol, i ha lamentat que no hi 
hagi iniciatives institucionals en aquest 
sentit. Ha expressat també la necessitat 
d’usar estratègies legals i la necessitat de 
reconèixer el delicte de feminicidi.
Natza Farré ha dit que per les dones de 
la seva generació “semblava que les coses 
estaven fetes i teníem els nostres drets 
assumits, però el feminisme no és una moda, 
és una necessitat, va néixer com a necessitat 
i ho segueix sent”. Tot i això, assegura que 
el masclisme és molt present i molt visible, 
“perquè no és casualitat que miris qualsevol 
llistat que miris, de premiats, per exemple, 
no hi trobes dones, com si estiguéssim sempre 
a casa”. “Els homes estan sobrevalorats, 
perquè sempre hi han estat i ho han ocupat 
tot, i sembla que ho facin tot ells”, ha 
afegit. La periodista lamenta especialment 
la poca preocupació que genera el masclisme 
en la nostra societat: “Diuen les enquestes 
que la principal preocupació dels espanyols 
és el terrorisme, però fa molts anys que 
no hi ha cap atemptat terrorista a l’Estat 
espanyol, i en canvi el terrorista masclista 
ja ha assassinat moltes dones en el que 
portem d’any”.

Trobareu  el debat al nostre canal You Tube 
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https://www.youtube.com/watch?v=_5KmVFZVuqs


Resum jornades
Debats republicans
La segona jornada de l’edició d’enguany 
de la Universitat Progressista d’Estiu de 
Catalunya (UPEC) s’ha tancat amb un debat 
entre dues postures republicanes, la de 
Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona, de Barcelona 
en Comú, i Joan Manuel Tresserras, president 
de la Fundació Josep Irla, d’Esquerra 
Republicana. David Miró, periodista del 
diari Ara que ha moderat el debat, ha 
plantejat que “si mirem les enquestes i els 
resultats electorals sembla que Catalunya 
sigui el país més d’esquerres del món”, amb 
els seus respectius partits com les dues 
primeres forces.
Davant les interpel·lacions de Tresserras, 
Gerardo Pisarello ha plantejat la seva 
visió sobre la possibilitat d’un referèndum 
l’1 d’octubre: “Jo no vull que l’1-O acabi 
una victòria del PP o de Felipe González, 
però aquell dia no s’acaba tot, haurem de 
seguir lluitant contra la política de la 
Troika o del PP”. “Jo, Gerardo Pisarello, 
si tinc urnes el dia 1 d’octubre, és clar 
que sortiria i votaria, però a l’espai dels 
comuns hi ha molta gent que no se sent 
interpel·lada per això, perquè diuen ‘mira 
qui ho està liderant’, i això passa perquè 
encara no hi ha un lideratge d’esquerres en 
aquest procés”, ha dit el tinent d’alcaldia 
de Barcelona.
“És veritat que tot depèn de la correlació de 
forces, però si estem junts en tenim més”, 
ha respost Joan Manuel Tresserras, que ha 
afegit que “la forma de condicionar la causa 
catalana és ser-hi dins”. L’exconseller de 
Cultura ha volgut plantejar la qüestió en 
termes de lluita de classes, i ha assegurat 
que “la principal eina en mans de l’oligarquia 
de l’Estat espanyol és el mateix Estat, 
perquè a partir de l’Estat legisla, munta 
les clavegueres, controla bona part dels 
mitjans de comunicació…” “Si l’1 d’octubre 
votem, provoquem una crisi d’Estat, i en 
terme de lluita de classes el que hem de fer 
és provocar una crisi d’Estat”, ha afegit.
Per altra banda, Pisarello ha apuntat que “no 
podem ser ingenus, i des de la perspectiva 
materialista hem de dir que desconnectar un 
Estat així no és fàcil”. “La clau és com 

aconseguim la majoria més àmplia per desafiar 
l’Estat, i això només ho podem fer amb una 
aliança de les esquerres, amb les esquerres 
d’aquí i les esquerres d’allà”, ha dit el dels 
comuns, que ha afegit que no ho diu “per una 
qüestió ideològica”, sinó perquè “l’esquerra 
és qui té capacitat d’interpel·lar les classes 
populars”. En aquest sentit, ha insistit 
en que poden “passar coses” a la política 
espanyola. “En el primer govern de Zapatero, 
quan necessitava el suport d’Izquierda Unida 
o Esquerra Republicana, passaven més coses 
que quan el PSOE va tenir majoria”, ha dit.
Tresserras ha assegurat que hi ha una majoria 
social per fer una república a Catalunya. 
“Ara el catalanisme s’ha fet independentista 
perquè les classes socials que el lideren són 
unes altres i estan disposades a construir 
altres tipus de poder”, ha declarat. Des 
de la seva perspectiva, “la gent ha patit 
la crisi en pròpia pell i ha vist que no 
és acceptable que amb els seus diners 
rescatin els bancs”. “Aquesta majoria, està 
preparada per construir un programa com a 
mínim socialdemòcrata, està preparada per 
construir un projecte social propi”, ha 
tancat.

Trobareu  el debat al nostre canal You Tube
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https://www.youtube.com/watch?v=u3WkQSdmdjo&feature=youtu.be


Resum jornades
Centenari de la revolució bolxevic

La darrera jornada de la UPEC ha començat amb un debat sobre la Revolució Bolxevic amb 
motiu del seu centenari. El filòsof i editor de Sin Permiso, Toni Domènech, ha fet un repàs 
històric d’aquest procés revolucionari. Les historiadores Maria Cruz Santos i Soledad 
Bengoechea han abordat el paper de les dones en aquesta revolució, i el sindicalista Miguel 
Salas ha abordat la qüestió de l’autodeterminació en aquest marc.
 
Trobareu  el debat al nostre canal You Tube
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https://www.youtube.com/watch?v=D0Dbu6z3eOU&feature=youtu.be


Resum jornades
Conferència de cloenda
“Entre la ruptura democràtica i el feixisme: el 
procés deconstituent de la segona Restauració” 
La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ha tancat aquest divendres la seva tretzena 
edició amb una conferència del polític i economista gallec Xosé Manuel Beiras “Entre la 
ruptura democràtica i el feixisme: el procés deconstituent de la segona Restauració”.

Veure el vídeo

Lliurament de premis UPEC
Per cloure l’edició, la junta de la universitat ha entregat els premis UPEC d’enguany. El 
primer guardó ha reconegut la tasca d’On Són Les Dones, col·lectiu que analitza la presència 
de les dones als espais d’opinió dels mitjans de comunicació de Catalunya i en denuncia la 
seva absència tot demanant que es doni veu i s’escolti les dones expertes. El segon premiat 
ha estat el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, que fa 40 anys, el 26 de juny de 1977, 
va convocar la primera manifestació per l’alliberament LGTBI de l’Estat.

Veure el vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=ls-WaAXynTQ&feature=youtu.be


Jornades UPEC 2017
Estadístiques
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• Unió General de Treballadors - UGT
• Fundació Josep Irla
• Fundació l’Alternativa
• Fundació Nous Horitzons
• Fundació Rafael Campalans
• Fundació Cipriano García
• Fundació Josep Comaposada
• Sindicalistes Solidaris
• Fundació Catalunya Segle XXI
• Fundació Pere Ardiaca
• Fundació Ferrer i Guàrdia
• Fundació La Fàbrica
• Fundació Terra
• Ateneus Laics
• Cooperacció
• Entorn SCCL
• Escola Lliure El Sol
• Món-3
• SOS Racisme
• Acció Escolta de Catalunya
• Acció Jove - Joves de CCOO

• Associació Catalana per la Pau
• Associació de Joves Estudiants de 

Catalunya - AJEC
• Associació d’Estudiants 

Progressistes - AEP
• Avalot
• Casals de Joves de Catalunya
• Col·lectius de Joves Comunistes - 

CJC Joventut Comunista
• ESPLAC - Esplais Catalans
• Joventut Socialista de Catalunya
• Joves d’Esquerra Verda – JEV
• Associació Catalana d’Investigacions 

marxistes
• Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de 

la UPC
• Coordinadora per a la Memòria 

Històrica i Democràtica de Catalunya
• Sin Permiso
• Suburbe-Associació Cultural Estenent 

el desastre
• DeBarris sccl 
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Consell rector
Rector
Jordi Serrano

Rector Emèrit
Vicenç Navarro

Consellers
Carme Porta
Celestino Corbacho
Celestino Sánchez
Carme Valls
Enric Majó
Enric Pubill
Eudald Carbonell
Imma Mayol
Joan Coscubiela
Jordi Dauder

José Luís López Bulla
Jose Saramago -in memoriam-
Josep Fontana
Josep Mª Álvarez
Lluís Martí Bielsa
Manuela de Madre
Maria Salvo
Marina Geli
Marina Rossell
Mercè Civit
Oriol Junqueras
Paco Ibañez
Raimon Obiols
Rosa Regàs
Luís de Sebastián -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: comunicació i xarxes 
Joao França: tècnic en comunicació i 
premsa

Irene Domènech: web
Oscar Martinez: streaming
Marc Montolio: suport tècnic 
Sara Serrallonga: suport tècnic
Albert Ferragut: suport tècnic
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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.

A més comptem amb la col·laboració de professionals aliens al projecte com imatge 
gràfica .
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UPEC 2017
Publicacions

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 
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CAPÍTOL III
- Terradas, alcalde de Figueres durant deu 
mesos
- Desterrament i mort de Terradas 

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. 
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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)

33



Publicació ponències 2012

Barcelona, juliol 2012

60- Manifest UPEC 2012: El futur és a les
     nostres mans 
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UPEC 2017
Birres crítiques

35

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 que 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.



UPEC 2017
Col•laboradors
En conveni amb: 

Amb la col·laboració de: 
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Agraïments
- Javier Pacheco, secretari general de
  CCOO
- Camil Ros, secretari general de la
  UGT
- Albert Om, periodista i director del
  programa Islàndia, de RAC1
- Irene Escorihuela, directora
  Observatori DESC
- Lucía Delgado, cofundadora de la PAH
  i membre del grup promotor del
  Sindicat de Llogaters
- Oriol Nel•lo, geògraf
- Helena López (El Periódico)
- Cecilia Bayo, representant de 
  l’Assemblea Groga de Gràcia
- Aina Tarabini, professora sociologia 
  UAB
- Assumpta Baig, mestre. Membre de
  l’Associació Rosa Sensat
- Pau Rodríguez (Catalunya Plural)
- Enric Juliana, periodista i 
  corresponsal de La Vanguardia
- Roger Palà, periodista del digital 
  Crític
- Vicenç Navarro, catedràtic de la UPF 
  i de la Johns Hopkins. Rector emèrit
  de la UPEC
- Andy Robinson, periodista, autor del

  llibre Off the Road. Miedo, asco y
  espernaza en Amèrica
- Elena Freixa (Ara)
- Núria Parlon (PSC)
- Marta Rovira (ERC)
- Xavier Domènech (ECP)
- Anna Gabriel (CUP)
- Joan Rueda (ElPuntAvui)
- Natza Farré, periodista
- Laia Serra, advocada
- Fina Birulés, professora de Filosofia
  de la UB
- Laia Soldevila (Crític)
- Gerardo Pisarello, primer Tinent
  d’Alcaldia Ajuntament de Barcelona 
  (Barcelona en Comú)
- Joan Manel Tresserras, president de
   la Fundació Irla (ERC)
- David Miró (Ara)
- Toni Domènech, filòsof, editor general
  de la resvista sinpermiso
- Miquel Salas, Sindicalista i membre 
  consell editorial de sin permiso
- Soledad Bengoechea, historiadora 
- Maria Cruz Santos, historiadora
- Quico Sallès (La Vanguardia)
- Xosé Manuel Beiras, polític i
  econimista gallec, fundador d’ANOVA
- Sara González (Nació Didital)

Amb l’ajuda de:
- Agustí Puig, pintor
- Raül Aguilar, historiador i arxiver
- José Luis Sáez, corrector
- Pablo Sánchez, coordinador de la 
  Iniciativa Ciutadana Europea 
  Righ2water

- Oscar Martínez (UEBTV, sccl)
- Quim Góngora (Via Gràfica, sl)
- db coop, sccl
- Icaria editorial, sa
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