
 
Presenta: Ignasi Farreres, President del CEES 
 
Modera: Mireia del Pozo, advocada i Gerent del CEES  
 
Cloenda: Salvador Aragonès, periodista i membre del CEES 

 
 

                                                   Sopar Debat d’Estiu 

   La situació política actual a Catalunya   
 
 
 
 

       
 

 
 
 

     
 

      
Ens plau convidar-vos al proper Sopar Debat d’ Estiu organitzat pel CEES  (Centre d´Estudis Econòmics i 
Socials) amb la col·laboració del  Grup Ferrer & Ojeda, el proper dijous 6 de juliol al Restaurant 7 Portes. 
  

Conferenciant:  Montserrat Nebrera, Advocada, Professora i Directora del Departament de Dret 
Constitucional de la Universitat Internacional de Catalunya.  
         
                 

 
 
 
 

 
 

                        

Es prega confirmació a  

secretaria@ceesocials.org 

Preu del sopar 40€  

Rt. 7 Portes - 20’30hores 
Pg. Isabel II, 14- Barcelona 

                                                      INVITACIÓ 
                                                       XV SOPAR DEBAT 
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