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Una UPEC confinada tot esperant les
jornades en viu de la tardor

De l'1 al 3 de juliol, la Universitat Progressista d'Estiu de
Catalunya (UPEC) proposa tres debats via streaming, que podreu
seguir també des de CRÍTIC, i ajorna les jornades presencials fins
a principis de novembre

Redacció

La UPEC no ha pogut tampoc, com tantes altres entitats de cultura i debat, mantenir el programa
d’activitats de cada any, que consistia en unes jornades presencials a principis de l’estiu (s’han
celebrat ininterrompudament durant setze anys). Les mesures estrictes per la Covid-19 han obligat a
substituir-les per una UPEC confinada, amb els debats sense públic retransmesos per ‘streaming’, i
s’ha deixat per a principis de novembre la celebració d’unes jornades en viu i en directe que
de moment tenen el suggerent títol de ‘Farem l’estiu a la tardor’.

Però que no siguin presencials no implica que aquests tres dies de debats ‘online’, a celebrar l’1 de
juliol, dimecres, al vespre, el 2 de juliol, dijous, també al vespre, i el 3 de juliol, divendres, al migdia,
no siguin tant o més interessants en contingut que si es féssin en directe. CRÍTIC, com a mitjà
col·laborador de la UPEC, i tal com ha vingut fent els últims anys, també donarà accés als seus
lectors a les tres sessions per ‘streaming’, que es podran seguir al nostre web. Així ho vam fer el
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3 de juny passat, quan vam emetre la taula rodona ‘Llibertat i seguretat en temps de pandèmia’, que
també formava part de la ‘UPEC confinada’ (la podeu recuperar íntegra aquí).

El primer debat es titula “La pandèmia fa esclatar la precarietat sota la catifa” i serà moderat
per la periodista del nostre mitjà Laura Aznar. Hi prendran part Carmen Juares, integradora
social i activista feminista i antiracista, que parlarà de ‘Precarietat en les cures’; Sara Moreno,
professora de Sociologia i vice-rectora de la UAB, que posarà el ‘Teletreball en entredit’; i David
Casassas, professor de Teoria social i política de la UB, que es preguntarà ‘Quina renda bàsica?’.
S’emetrà dimecres, 1 de juliol, a les 18 hores.

Carmes Juares, Sara Moreno, David Casassas i Laura Aznar / UPEC

El segon dels debats és ja un clàssic de les jornades de la UPEC: representants dels principals
partits d’esquerres catalans, usalment ‘primeres espases’ de cada formació, confronten les seves
visions sobre la situació política del moment, enguany ‘Les esquerres en la gestió de la
incertesa‘ provocada per la pandèmia del coronavirus. Sota la moderació del periodista Joan
Rueda, d’El Punt- Avui, hi participen el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; el president del
Parlament de Catalunya en representació d’ERC, Roger Torrent; la portaveu al Parlament de
Catalunya en Comú Podem, Jèssica Albiach; i la també portaveu parlamentària de la CUP, Maria
Sirvent. Això serà dijous, 2 de juliol, a les 18 hores també.

Miquel Iceta, Roger Torrent, Jèssica Albiach, Maria Sirvent i Joan Rueda / UPEC

I el tercer dia, un plat fort de política internacional. El director de RNE-Catalunya i durant molts
anys corresponsal de TVE a Mèxic i Centramèrica, Vicenç Sanclemente, entrevistarà Bhaskar
Sunkara, un jove escriptor nordamericà (només 31 anys), de pares provinents de la Índia, que ha
estat membre de la campanya de Bernie Sanders, candidat demòcrata a la presidència dels EUA. A
més de col·laborar en diversos mitjans de comunicació (The Guardian US, The New York Times, The
Washington Post, The Nation), Sunkara és director-fundador de la revista ‘Jacobin’ i autor del llibre
‘The Socialist Manifesto: The Case for Radical Politics in an Era of Extreme Inequality’. Aquesta
entrevista —titulada ‘L’esquerra nordamericana davant Trump i la pandèmia‘— s’emetrà
divendres 3 de juliol, a les 12 del migdia, amb traducció simultània de l’anglès.
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Bhaskar Sunkara i Vicenç Sanclemente / UPEC

Aquestes tres jornades virtuals —que podreu seguir en directe cada dia a CRÍTIC— són el preludi de
les sessions de tardor de la UPEC, que ens portaran més debats, més protagonistes interessants i
més reflexió des de les esquerres… això sí, ens haurem d’esperar al 4-6 de novembre de 2020,
quan es farà “la UPEC de sempre en viu i en directe”, en paraules del seu rector, Jordi Serrano.
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