Departament de Mitjans de Comunicació

NOTA DE PREMSA

Data: 8 d’abril de 2016

Figures de la primera línia política i
acadèmica debatran a Montornès sobre
“Què vol dir ser d’esquerres?”
Personatges de la rellevància política d’Anna Gabriel, Joaquim Nadal o
Joan Tardà, i acadèmica de Pelai Pagès, Manel López o Andreu Mayayo,
participaran juntament amb l’alcalde José A. Montero, en les II Jornades
Passat i Present que se celebraran a Montornès el 16 d’abril. Estan
organitzades per l’Ajuntament, la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Centre d’Estudis de Montornès. Al matí hi haurà ponències a la Sala
d’Actes de la Casa Consistorial i a la tarda, a l’Espai Cultural Montbarri.
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament, la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Centre d’Estudis de Montornès del Vallès col·laboren en l’organització de les Jornades
Passat i Present, enguany dedicades a reflexionar sobre el que representa actualment
ser d’esquerres.
La jornada inclou diverses conferències i una taula rodona final amb la participació de
periodistes, professors universitaris i polítics de reconegut prestigi.
Sessió matinal a la Sala d'actes de l'Ajuntament
•
•

•
•

10.45 h Salutació Institucional
10.50 h - 11.40 h Què vol dir ser d'esquerres? Mirades diverses al segle XX
europeu i llatinoamericà. A càrrec d'Alejandro Andreassi (Universitat Autònoma de
Barcelona).
12 h -12.50 h Barcelona com a motor de transformació de Catalunya i Espanya
des de l'esquerra. A càrrec d'Andreu Mayayo (Universitat de Barcelona).
13 h - 13.50 h A la trinxera del davant. Les esquerres segons les dretes. A càrrec
d'Enric Ucelay - Da Cal (Universitat Pompeu Fabra).

Sessió de tarda a l'Espai Cultural Montbarri
•
•

16.30 h - 17.20 h La desorientació de les esquerres en el món present. A càrrec de
Manel López (Universitat de Lleida).
17.30 h - 19 h Taula rodona: Què ha volgut dir fer polítiques d'esquerres?. Amb la
intervenció de: Anna Gabriel (Diputada al Parlament de Catalunya, CUP), José A.
Montero (Alcalde de Montornès del Vallès, ICV-EUiA), Joaquim Nadal (Ex
Conseller de la Generalitat i Historiador), Pelai Pagès (Historiador, Universitat de
Barcelona), Juan Rodríguez Teruel (Politòleg, Universitat de València) i Joan Tardà
(Diputat a Corts, ERC). Modera: Iván Gutiérrez, periodista de "El Economista".

L’assistència a la jornada és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. Les persones
interessades podran optar per assistir al matí i/o la tarda, o puntualment a la ponència
que més els interessi.

