Les ‘identitats’ centraran la quinzena edició
de la UPEC
CRÍTIC us oferirà en directe 'per streaming' tres activitats de les
Jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, que
se celebren del 3 al 5 de juliol a Barcelona
Redacció

Un moment de la sessió inaugural de les Jornades de la UPEC del 2018 / UPEC
‘El futur és un país estrany’, aquest és el lema de les Jornades de la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya (UPEC) d’aquest 2019, construït a partir d’un text manllevat al mestre
d’historiadors, Josep Fontana, a qui es retrà un merescut homenatge després de la seva mort
recent. Un any més, durant tres dies, des de dimecres 3 a divendres 5 de juliol, hi haurà activitats de
reflexió i debat al voltant de les idees progressistes i la seva trasllació en les esquerres plurals
d’aquest país. CRÍTIC, com a mitjà col·laborador de la UPEC, us oferirà tres d’aquestes
activitats en directe a través del sistema de ‘streaming’, una cada dia. A més, dos periodistes de la
nostra redacció, Laura Aznar i Roger Palà, participaran en sengles debats.
En concret, podreu seguir a través de CRÍTIC l’homenatge a Josep Fontana, dimecres 3 a les
18:30 hores, conduït per Xavier Domènech, historiador i exdiputat d’En Comú Podem, i Carmen
Esteban, directora d’Editorial Crítica, i moderat per Laura Rosel, periodista expresentadora del
programa FAQ’s a TV3. També oferirem el debat ‘Conseqüències d’un judici històric‘, que serà
dijous 4, a les 12 hores, amb Patrícia López, periodista, Elisa Beni, periodista i escriptora, i Joan J.
Queralt, catedràtic de Dret Penal de la UB, sota la moderació de David Miró (Ara). I finalment, la
tercera activitat que retransmetrem serà el debat titulat ‘Les esquerres en un país estrany‘,
divendres 5 a les 9:30 del matí, amb Miquel Iceta (PSC), Gabriel Rufián (ERC), Jéssica Albiach
(CatEnComú-Podem) i Maria Sirvent (CUP), amb moderació a càrrec de Sara González (Nació
Digital).
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Les Jornades obriran dimecres a les 9:30 amb la sessió inaugural, i els parlaments dels
representants de CCOO, UGT, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona, així com el del
mateix rector de la UPEC, Jordi Serrano. Tot seguit, la conferència inaugural anirà a càrrec
d’Andrés Garcia Berrio, advocat, impulsor d’Iridia – Centre per a la Defensa dels Drets
Humans, que parlarà de “La justícia, entre Turquia i Dinamarca’. A les 12 del migdia, hi ha un
primer debat a tres, titulat ‘Dibuixant futurs imperfectes’, en el qual es posaran damunt la taula tres
propostes polítiques: la federalista, a càrrec de Joan Botella, catedràtic de Ciència Política; la
independentista, a càrrec de Joan Manuel Tresserras, exconseller de Cultura i professor de
Comunicació; i la confederal, a càrrec de Gemma Ubasart, doctora en Ciència Política. Carla Turró,
de la Cadena SER, en serà la moderadora.

Josep Fontana / Foto: JORDI BORRÀS
La tarda de dimecres començarà a les 16 hores parlant de ‘Cos, sentiments i pòlítica’, en un debat
moderat per la periodista de CRÍTIC Laura Aznar. Hi participen Miquel Missé, sociòleg i
escriptor, activista pels drets del col·lectiu ‘trans’, Kim Jordan, llicenciada en Ball i Sociologia per la
Universitat de Las Vegas (EUA), i Antonio Centeno, activista social i responsable del projecte
asistenciasexual.org. A continuació, a les 18:30, es farà l’esmentat homenatge a l’historiador Josep
Fontana, traspassat el 28 d’agost del 2018. A més de la conducció per part de Xavier Domènech i
Carmen Esteban, hi participaran en tres blocs pre-enregistrats Borja de Riquer, Gonzalo Pontón i
Mercè Renom (per parla de la historiografia), Gemma Tribó, Jaume Claret i Juan Andrade (per parlar
del mestratge) i Anna Sallés, Quim Sempere i Jordi Serrano (per parlar de l’activisme).
Pel que fa a la jornada de dijous 4 de juliol, engega a les 9:30 amb un debat titulat ‘Identitat i classe
social’, moderat per Jesús Rodríguez (La Directa). Hi participen Daniel Bernabé, Sara Cuentas i Gala
Pin. A les 12, hi ha el debat sobre el judici de l’1 d’octubre que ja hem explicat. I a la tarda, a partir
de les 16 hores, ‘El futur sempre arriba aviat’, títol que serveix per analitzar el cicle electoral que
hem deixat enrere, amb Helena Castellà, politòloga; Quim Arrufat, exdiputat de la CUP; i Jordi Mir,
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del Centre d’Estudis sobre moviment socials de la UPF, amb la moderació d’Emma Ansola (El Punt
Avui). L’últim dels debats de dijous es titula ‘Racisme quotidià’, moderat per Helena López (El
Periódico) i amb la intervenció de Sílvia Agüero, activista gitana i feminista; Mimunt Hamido,
activista amazigh; i Míriam Hatibi, activista i consultora de comunicació.

Pere Camps / Foto: JORDI BORRÀS
El darrer dia de les jornades, divendres 5, comença amb el debat dels representants de les quatre
principals forces de les esquerres catalanes, ja esmentat perquè serà un dels que retransmetrem en
directe a CRÍTIC. I per acabar, es farà la conferència de Cloenda, a càrrec de Pere Camps,
activista cultural i director del Barnasants, que en un diàleg amb el periodista del nostre
mitjà Roger Palà, parlarà de ‘La cultura, la primera de les sobiranies’. Per il·lustrar aquesta
xerrada final, està programada l’actuació de ‘La Banda Obrera del Poble’. També en aquest acte es
lliuraran els Premis UPEC 2019, d’una banda a la Plataforma unitària contra les violències de
gènere, i de l’altra, a Lluís Martí Bielsa, fundador de l’Associació Catalana d’Expresos polítics del
franquisme.
Cal afegir que enguany la UPEC -en col·laboració amb Icaria- ha editat el llibre de Raül Aguilar
“Ángeles López de Ayala. Republicana revolucionària, lliurepensadora, anticlerical, maçona i
feminista. (1858-1926)”, que serà obsequiat a totes les persones assistents, juntament amb el cartell
de l’edició 2019.
Per acabar, ens volem fer ressò del Manifest d’aquestes Jornades, que analitza els moments
agredolços viscuts darrerament per a les persones progressistes, amb l’ascens de la ultradreta a
molts llocs del món, i conclou d’aquesta manera: “l’esquerra no pot tornar a entendre el món des del
punt de vista exclusiu de l’home blanc, occidental, heterosexual i productivista; però tampoc no pot
seguir descuidant la seva mirada del que n’havia estat una lent principal: la consciència de classe.
Necessitem un món igualitari, divers i sostenible. Totes tres coses. Perquè només apuntalant tots
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tres valors, aconseguirem que la terra sigui la pàtria de la humanitat. El futur al qual sempre han
aspirat les esquerres”.
Tota la informació sobre les Jornades de la UPEC 2019, aquí.
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