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- Nota de premsa Les Jornades es faran els dies 14 i 15 de febrer a l’Ateneu Barcelonès

L’Ajuntament de Mollet i el Grup d’Estudis República i
Democràcia de la UAB organitzen unes jornades sobre
Jordi Solé Tura
Jordi Solé Tura: pensament i compromís polític (1956-1983) és el títol de
les jornades que es faran els dies 14 i 15 de febrer a l’Ateneu Barcelonès i
que comptaran amb ponents de prestigi, com catedràtics de Dret,
d’Economia o d’Història.
El Grup d’Estudis República i Democràcia de la UAB (GERD-UAB) organitza
anualment unes Jornades de reflexió a l’entorn de temes relacionats amb la
democràcia, i enguany va decidir dedicar-les a la figura i el pensament del
molletà Jordi Solé Tura, Per aquest motiu, van proposar a l’Ajuntament de
Mollet, a través del Centre d’Estudis per la Democràcia, de coorganitzar les
jornades.
Aquestes Jornades, que se centren en els anys 1956 a 1983, l’any del seu
ingrés al PSUC fins al final de la Transició, seran una oportunitat per reivindicar
no només la figura d’aquest polític molletà, sinó també reflexionar sobre el
paper del compromís, del diàleg i del respecte a les idees alienes per bastir
ponts de trobada com a eines de transformació i millora socials, sempre en
nom del progrés i la democràcia.
El programa de les Jornades està dividit en tres grans blocs: Antifranquisme i
lluita de classes; Pensament i acció política; i Constitució i canvi democràtic, i
els noms que hi apareixen són el de persones que, en aquests períodes, han
tingut protagonisme en l’activitat política i institucional, i investigadors i
catedràtics en ciències polítiques, història, dret constitucional i sociologia.
Hi participen ponents molt vinculats a la figura de Jordi Solé Tura, com el
sociòleg i president de l’IEC, Salvador Giner; la sociòloga Marina Subirats, la
magistrada Montserrat Comas d’Argemir; el professor i urbanista Jordi Borja, o
Carme Claudín, filla de Fernando Claudín i investigadora del CIDOB, tots ells
testimonis privilegiats d’aquells anys.
Igualment hi trobem els catedràtics Borja de Riquer, José Luís Martín Ramos,
Pere Vilanova, Joan Subirats, Francesc de Carreras, Isidre Molas, Joan Vintró,
Eliseo Aja, Marc Carrillo, Emèrit Bono o Eulàlia Vintró. També hi col·laboren
especialistes en l’activitat política a la clandestinitat, com els historiadors

Ramon Alquézar i Giaime Pala, o l’antropòloga Carme Cebrian. L’editor i
escriptor Josep M. Castellet; l’editor Xavier Folch, i el professor Joaquim
Sempere ens aproximaran a les aportacions de Jordi Solé Tura com a
intel·lectual i pensador. I també destaca la participació de Miquel Roca i de
Nicolás Sartorius en un dels camps més definitoris de la trajectòria de Solé
Tura, com és l’elaboració de la Constitució espanyola.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, donarà la benvinguda a tots els assistents a
les Jornades el dijous 14 de febrer, a les 4 de la tarda.
Per assistir a les Jornades, que es faran a l’Ateneu Barcelonès i són gratuïtes,
no cal inscripció prèvia, però cal tenir en compte que l’aforament és limitat.
Adjuntem el programa de les Jornades.
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