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El Centre d’Estudis Jordi Solé Tura organitza un
col·loqui sobre democràcia i pluralisme per
commemorar el Dia de la Ciutat
El proper dijous 10 de novembre, la Sala de Plens acollirà el col·loqui
Democràcia i pluralisme, Espanya i Europa: visions des de Catalunya, amb
la participació de diferents catedràtics que aportaran la seva visió i
debatran sobre aquesta qüestió. En el mateix acte, es presentarà el número
4 de la col·lecció Textos, dedicat a la faceta de periodista de Jordi Solé
Tura.
El col·loqui comptarà amb la participació de Mercè Barceló, catedràtica de Dret
Constitucional de la UAB; Joan Botella, catedràtic de Ciència Política i Dret Públic
de la UAB i president de Federalistes d’Esquerres; i Francesc de Carreras,
catedràtic de Dret Constitucional de la UAB i membre del Consell Assessor del
Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura (CED). El regidor
coordinador de Participació, Transparència i Acció Institucional, Josep Ramon
Bertolín, serà l’encarregat de moderar-lo.
L’assistència al col·loqui és lliure i gratuïta. Tot i això, per a aquelles persones
que estiguin interessades però no hi puguin assistir, l’Ajuntament retransmetrà
l’acte en directe a través del web municipal (www.molletvalles.cat).
Mollet commemora el Dia de la Ciutat el 4 de novembre, ja que el primer
document en què es fa referència a la població de Mollet (com a Moledo) data
d’un 4 de novembre de l’any 993. Per això, a l’entorn d’aquesta data l’Ajuntament,
a través del CED, organitza un acte commemoratiu.

Presentació de Textos 4
En el decurs de l’acte, l’alcalde de la ciutat i president del CED, Josep Monràs,
presentarà el número 4 de la col·lecció Textos, una publicació que té per objectiu
la divulgació de la figura del polític i molletà il·lustre Jordi Solé Tura.
El nou número de Textos pretén, d’una banda, posar de relleu una de les facetes
a les quals Jordi Solé Tura va dedicar molt temps, la d’articulista; i, de l’altra,
continuar la divulgació del seu pensament polític, enriquida mitjançant l’aportació
dels professors del Consell Assessor, que expliquen i interpreten a la llum de
l’actualitat uns articles escrits entre 1978 i 2002 a el diari El País.
La proposta va sortir d’un col·loqui fet a la sala de plens el 27 de novembre de
2014, en què els tertulians convidats, Xavier Vidal-Folch i Pere Vilanova, van

posar de relleu la consistència, la qualitat i el valor pedagògic i polític del llegat
periodístic de Solé Tura.
Col·loqui: Democràcia i pluralisme, Espanya i Europa: visions des de
Catalunya
Dijous 10 de novembre
19 h
Sala de Plens
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