


dimecres 30 de juny

INAUGURACIÓ
Jaume Collboni, Primer Tinent 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Camil Ros, Secretari General de la UGT.
Javier Pacheco, Secretari General de 
CC.OO.
Núria Parlón, Vicepresidenta quarta de 
la Diputació de Barcelona.
Jordi Serrano, Rector de la UPEC.

CONFERÈNCIA INAUGURAL
El gobierno de las togas

José Antonio Martín Pallín, exjutge 
del Tribunal Suprem i autor del llibre El 
gobierno de las togas.
modera: Neus Tomàs, periodista 
Eldiario.es

Els últIms dIEs dE
lA moNARqUIA?

Rebeca Quintáns, periodista i 
escriptora. Autora del llibre Juan Carlos I, 
la biografia sense silencis.
Ignacio Sánchez-Cuenca, professor de 
Ciència Política a la Universitat Carlos 
III. Autor de diversos llibres com La 
impotencia democrática.
Ana Pardo de Vera, directora de 
Público, coautora del llibre L’armadura 
del rei.
modera: Sara González, Nació Digital.

l’ECoNomIA dE tRIlERs
Privatització dels diners, 
monopolis i algoritmes 

Andreu Espasa, professor d’Història 
Contemporània. Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Ariadna Trillas, periodista a Alternativas 
Económicas.
Carles Manera, historiador i economista. 
Conseller del Banc Espanya. 
modera: Roger Tugas, periodista

AtRApAts EN Els vIdEojoCs
I lEs xARxEs?

Gamers i influencers davant 
els reptes contemporanis

Eurídice Cabañes, llicenciada en 
Filosofia de la Tecnologia. 
Miguel Sicart, professor de Recerca 
en Jocs per Ordinador. Universitat de 
Copenhaguen.
Proyecto UNA
modera: Sandra Vicente, periodista.

dijous 1 de juliol

ENtRE El “REI lUdd”
I El tECNooptImIsmE

Marta Delatte, periodista i directora de 
recerca de Liquen Data Lab.
Michael Donaldson, Comissionat 
d’Innovació Digital, Administració 
Electrònica i Bon Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona.
Núria Vergés, professora de Sociologia.
modera: Quico Sallés, periodista El Món.

NoUs dEbAts EN
lA GENERACIÓ Z

Alaaddine Azzouzi ,  periodista i 
activista antiracista.
Rita Rakosnik, crítica cultural.
Joana Bregolat, activista de Fridays for 
a Future i investigadora a l’Observatori 
del Deute en la Globalització.
modera: João França, periodista.

qUAN Es vA pERdRE mAdRId?
Rosa Paz, periodista. Comitè editorial 
El Periódico.
Eugenia Rodríguez Palop, jurista 
i professora de Filosofia del Dret. 
Diputada al Parlament Europeu per 
Podemos.
Carlos Girbau, activista social. 
Observatori de Renta Básica-Attac. 
Regidor d’Ahora Ciempozuelos.
modera: Sergi Picazo, periodista Sentit 
Crític.

El mÓN REAl I El mÓN 
vIRtUAl, sÓN mENtIdA?

Bob Pop, escriptor, autor de Mansos i 
Maricón perdido, i vedette intel·lectual i 
entrevistat per Laura Aznar.

divendres 2 de juliol 
 

l’EssENCIAl és A l’EsqUERRA
Salvador Illa, diputat del PSC al 
Parlament de Catalunya.
Marta Vilalta, secretaria general adjunta 
i portaveu d’ERC.
Jéssica Albiach, diputada d’En Comú 
Podem al Parlament de Catalunya.
Dolors Sabater, diputada de la CUP-
Guanyem al Parlament de Catalunya.
modera: Albert Sáez, director El 
Periódico.

PREMIS UPEC
A les 12 hores donarem els Premis 
UPEC a Helena Maleno i al Fòrum 
Català d’Atenció Primària.

CloENdA
Lectura dramatitzada:

Francesc Layret i la força  
dels ideals

Jep Barceló. Actor
Música: Joan Saumoy 
Textos i dramatització: Jordi Serrano

INSCRIPCIONS:
DEL 10 AL 30  DE JUNy.
Degut a les mesures Covid-19 
l’aforament és molt limitat, 
quan us inscriviu sigueu molt 
responsables, per tal que hi pugui 
participar el màxim de persones.
Es podrà veure on line i en 
directe al web www.upec.cat  i 
es penjarà al Canal UPEC de 
Youtube, youtube.com/upectv

 d
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la gent de la universitat Progressista d’estiu de catalunya ens declarem fills i néts de les 
aspiracions de les classes populars catalanes del segle XiX, plasmades en el seu vell lema 

instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços, fills i néts de 
l’esforç de la primavera republicana dels anys trenta on s’anunciava que Per damunt de tot, 
cultura. res no quedarà de l’esforç cívic dels nostres dies sense la pressió d’un ambient que 

ens porti a tots pels camins més càlids de la intel·ligència i fills i néts de l’antifranquisme social i 
polític que aconseguí reconstruir la raó democràtica al nostre país.

volem que el llegat del passat també teixeixi el nostre present cap al futur.

Consell Social: comissions obreres – cc oo | unió General de Treballadors – u.G.T.
Fundació josep lrla | Fundació l’Alternativa | Fundació nous Horitzons

Fundació rafael campalans | Fundació cipriano Garcia | Acció escolta de catalunya
Fundació josep comaposada – sindicalistes solidaris | Fundació catalunya segle XXi

Fundació revolució democràtica | moviment laic i Progressista | món-3
s.o.s. racisme | Acció jove – joves de cc oo | Associació catalana per la Pau 

Associació de joves estudiants de catalunya – A.j.e.c. | Associació d’estudiants Progressistes – A.e.P.
Avalot | casals de joves de catalunya | col·lectius de joves comunistes – c.j.c. – joventut comunista

e.s.P.l.A.c. – esplais catalans | joventut socialista de catalunya | joves d’esquerra verda – j.e.v.
Associació-catalana d’lnvestigacions marxistes | càtedra unesco de sostenibilitat de la uPc

sin Permiso | dBcoop, sccl | coop57

Amb el suport:

Amb la col·laboració:


