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“Convé fer-ho ja, i deixar-nos de collonades
retòriques, que manifesten només la covardia
política de qui no s’atreveix a posar totes les
cartes sobre la taula, especialment a casa nostra
i també perquè ara, no tenim “els poders fàctics”
que ens condicionen com en el 1978.
Seria convenient, per això, que fossin
capaços de fer-ho en un context de discussió
política honesta, no partidista, i no excloent,
propi d’allò que vol dir una República, que dins
d’un marc sincerament democràtic, i lliure s’està
disposat a posar les lleis al servei dels essencials
interessos de la nostra societat civil”.
EL PUNT
Desembre de 1998

Sebastià Salellas i Magret

Dimecres 20 de maig, a les 20:00 hores, a l’Auditori Josep
Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona (Plaça Pompeu
Fabra, 1 17002 Girona), Conferència a càrrec de Santiago Alba
Rico, escriptor i pensador, sota el títol “Revoltes àrabs: reforma,
ruptura o contrareforma”.
Dimarts 26 de maig, a les 19:00 hores, a l’Auditori del
Col.legi d’Advocats de Girona, Taula Rodona: “Ruptura o
Reforma, del 78 fins a l’actualitat”. Participen Nines Maestro,
metgessa i dirigent de Xarxa Roja (Red Roja), i Quim Arrufat,
diputat al Parlament per la CUP-AE.
Presenta i modera: Xavier Corominas.
Dimarts 26 de maig, a les 22:00 hores, al Cinema Truffaut,
Projecció de “The wind that shakes the barley” (Irlanda, 2006),
del director Kean Loach, amb la presència de Gabriel
Villanueva, català resident a Derry.
Presenta: Guillem Terribes
Dijous 28 de maig, a les 18:30 hores, a la Biblioteca
Carles Rahola, Presentació del llibre “El Franquisme que no
marxa” de Lluc Salellas. Participaran en l’acte l’autor, David
Bassa (prologuista del llibre) i Francesc Gil, editor d’Edicions
Saldonar.
Presenta: Guillem Terribes
Organitza: Llibreria 22

