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VII Jornades de la UPEC (Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya) del 4 al 8 de 

juliol a Barcelona. Un any més se celebra una nova edició d’aquestes jornades amb el 

context de la crisi com a teló de fons: “Ens trobem davant la imposició d’un canvi de 

model social sustentat pel fantasma de la ‘crisi econòmica’. Per sortir d’aquesta 

situació els ‘experts’ dels mercats financers imposen solucions entre les quals 

prevalen les retallades socials i aquelles amb un marcat accent de deconstrucció del 

sistema de valors i drets defensats per la democràcia. Solucions que reediten els 

camins que ens van portar a la crisi, solucions que no afronten les seves causes, 

solucions que ens porten cap a l’esfondrament social, polític, ecològic i ètic. Davant la 

pressió d’aquests mercats i la desorientació latent pel descrèdit vers els referents de 

les esquerres afloren amb força veus de Resistència. És a partir d’aquestes veus que 

ens hem de mirar de nou uns als altres i reconèixer-nos de nou com el que som, 

recuperant allò que hem perdut i projectant-ho cap a un present de resistència i un 

futur d’alternatives.” 

Aquí teniu el programa provisional que s’actualitza setmanalment. Aquest any 

participo de nou a les jornades intervenint en la taula rodona del dia 4 de juliol que 

porta per títol: “La xarxa, nova via de resistència”, i que comparteixo amb Ferran 

Espada, Marc López i Laia Ortiz, amb moderació de l’Oriol Illa. 

 

La inscripció és oberta des del dia 23 de maig i fins al 30 de juny de 2011. 

L’accés serà lliure per a les sessions d’obertura i tancament de les jornades. Des de la 

pàgina de la UPEC també podeu descarregar diferents materials per al vostre bloc o 

pàgina web com un banner o el cartell de les jornades. 

ZV (Zona Vídeo). 19ª Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (del 26 

de maig al 5 de juny). 
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