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UPEC 2018: jornades de debat sobre ‘el futur
del treball’ de les quals oferirem tres
‘streamings’
Redacció

La setmana vinent se celebra a
Barcelona la catorzena edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), enguany
amb el lema ‘El futur del treball, utopia o distopia?’. Durant tres dies, dimecres 4, dijous 5 i
divendres 6 de juliol, la sala Brigades Internacionals de la seu de la UGT de Catalunya, a la Rambla
de Santa Mònica, acollirà debats i xerrades sobre els drets del treball i les polítiques públiques, la
precarització, el paper dels sindicats o les pensions, sense oblidar aspectes com l’amenaça a les
llibertats o els murs que avui han de saltar els joves. CRÍTIC és, per quart any consecutiu, mitjà
col·laborador de les jornades estiuenques de la UPEC i oferirà als seus lectors tres de les
sessions en ‘streaming’ en directe, una de dimecres i dues de dijous. D’altra banda, la
periodista del nostre mitjà Laia Soldevila moderarà una de les taules rodones.

http://www.upec.cat
https://www.elcritic.cat
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John Carlin obre el foc
La primera activitat que CRÍTIC emetrà en directe per ‘streaming’ serà la conferència
inaugural, a càrrec de l’escriptor i periodista britànic John Carlin, que conversarà amb la
periodista Sara González, de Nació Digital, sota el títol de ‘Diàlegs des dels Miralls Trencats’. Carlin
ha treballat i escrit per nombrosos mitjans de comunicació de tot el món i va ser acomiadat de
col·laborador d’El País l’octubre de 2017 per haver publicat un article al diari britànic The Times
molt crític amb el paper del govern espanyol en el conflicte català. Actualment col·labora amb La
Vanguardia i amb el diari argentí Clarín. La xerrada inaugural serà dimecres 4 de juliol a les 11 del
matí.

Aquell mateix dimecres, hi ha dues taules rodones més. La del migdia, de 12 a 14 hores, tracta sobre
‘Futbol, l’opi del poble de la democràcia?’, amb la periodista Alena Arregi, l’historiador Carles
Santacana i l’exfutbolista del Barça Oleguer Presas. La de la tarda, de 16 a 18 hores, es titula ‘Com
seguim treballant?’ i reuneix l’economista Bruno Estrada, la psicòloga Sara Berbel i el portaveu del
sindicat de manters Lamine Sarr.

Debat de representants polítics
Dijous, el plat fort que CRÍTIC emetrà també en directe per ‘streaming’ és el debat
entre representants de les esquerres catalanes al voltant de la pregunta: ‘I ara, què cal
fer?’. Moderats pel periodista Quico Sallès, hi intervindran Eduard López, vicesecretari general
d’Acció Política d’ERC; Salvador Illa, vicesecretari d’organització del PSC; Paola Lo Cascio, membre
de la direcció de Catalunya En Comú; i Mireia Vehí, exdiputada de la CUP al Parlament. L’acte serà
a les 12 del migdia de dijous 5 de juliol. Prèviament a aquesta taula rodona, a les 9:30 hores, n’hi ha
una altra que va sobre ‘Treball amb drets’; és la que modera la periodista de CRÍTIC Laia Soldevila, i
reuneix Joaquín Pérez Rey, professor de Dret del Treball; Cristina Santos, del comitè d’empresa de
Serveis a Bord de l’AVE (Ferrovial), i Mònica Clua-Losada, professora de Ciències Polítiques.

I la tarda de dijous, a les 18:30 hores, us oferirem una altra sessió en directe per
‘streaming’, la que protagonitzaran el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo, i
l’exdiputada i exconsellera Montserrat Tura al voltant de la pregunta ‘Democràcia en perill?’. La
conversa la moderarà la subdirectora d’Eldiario.es, Neus Tomàs. La taula rodona prèvia a aquesta
(de 16 a 18 hores), versarà sobre ‘Joves i el mur infranquejable’ i comptarà amb tres politòlegs,
Berta Barbet, Arantxa Tirado i Juan Carlos Monedero, i un sociòleg, Albert Martín, com a ponents.

Cloenda amb Gutiérrez-Rubí
Pel que fa a la jornada de divendres 6, que serà només durant el matí, començarà a les 9:30 hores
amb un debat titulat ‘Repartim la riquesa i el treball’, amb els experts David Casassas, Núria Lozano
i Vicenç Navarro. La cloenda de les Jornades, que es farà a les 12 hores, enguany va a càrrec
de l’assessor en comunicació Antoni Gutiérrez-Rubí, a qui fa poc vam entrevistar a CRÍTIC.
El títol de la seva xerrada és ‘Catalunya: de l’oasi al tsunami’ i serà presentada per Xavi Tudó,
periodista de l’Ara. El cartell de les Jornades 2018 és obra de l’artista Werens. Podeu trobar més
detalls de la programació aquí.

Si us fa gràcia recuperar els vídeos de l’edició de l’any passat, aquí podeu veure el de la conferència
inaugural del periodista Albert Om, aquí el de la cloenda, a càrrec del polític gallec Xosé Manuel
Beiras, i també dos debats interessants, un sobre ‘Els feminismes d’ara’, amb Natza Farré, Laia
Serra i Fina Birulés; i l’altre sobre la situació política d’aquells moments, titulat ‘L’esquerra, en la
cruïlla‘, amb Núria Parlon, Marta Rovira, Xavier Domènech i Anna Gabriel.

https://www.elcritic.cat/entrevistes/antoni-gutierrez-rubi-si-el-psoe-fa-seguidisme-al-pp-i-ciutadans-en-el-tema-catala-sel-menjaran-23437
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