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Acte d’homenatge a Jordi Solé Tura amb motiu dels 5
anys de la seva mort
L’Ajuntament de Mollet, a través del Centre d’Estudis per la Democràcia
Jordi Solé Tura, ha organitzat un acte en record de l’il·lustre polític
molletà, mort ara farà 5 anys. L’acte, el proper 27 de novembre, serà una
taula rodona sobre els conflictes mundials feta per experts propers a Solé
Tura.
Amb el títol Conversa sobre el món d’avui. Els conflictes internacionals
explicats a Jordi Solé Tura, aquesta taula rodona vol aportar la visió dels
ponents sobre quina és la situació mundial actual i explicar els canvis de
paradigma que s’han produït des que l’opinió i les anàlisis de Jordi Solé Tura
en política mundial eren referents a seguir. Aquest debat, en què participen
experts en aquest camp i que van ser persones molt properes a Solé Tura, vol
posar de relleu una faceta menys coneguda, però prou rellevant, del molletà,
com fou el seu interès per la política internacional. El debat anirà a càrrec del
periodista Xavier Folch i del catedràtic de Ciència Política i de l’Administració
de la UB, Pere Vilanova. La molletana Laura Arnau, professora de la UAB i
vicepresidenta del Consell de Ciutat de Mollet, moderarà el debat.
En el mateix acte, es farà la presentació del número 3 de la col·lecció Textos,
que recull conferències de Miquel Roca, Clara Velasco (guanyadora del III
Premi Jordi Solé Tura per a una tesi sobre la democràcia), i dels membres del
Consell Assessor del Centre d’Estudis per la Democràcia Marc Carrillo, Pere
Vilanova i Francesc de Carreras.
L’acte se celebrarà el proper dijous, 27 de novembre, a les 7 de la tarda, a la
Sala de Plens de l’Ajuntament.

Acte en homenatge a Jordi Solé Tura: Conversa sobre el món d’avui. Els
conflictes internacionals explicats a Jordi Solé Tura
Dijous 27 de novembre
19 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, 1)
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