
 
Presenta: Fèlix Riera, editor i membre del CEES 
 
Modera: Mireia del Pozo, Directora Plusvàlua Dones i Gerent del CEES  
 
Cloenda: Xavier Melo, President Icloby i membre del CEES 

 
 

                                                   Sopar Debat d’Estiu 

        El diàleg polític dins de 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 dimarts 26 de juny al Restaurant Pomarada. 
Ponents:   

Francesc Marc Àlvaro, periodista, columnista, tertulià de Ràdio i TV i professor a l’Universitat 
Blanquerna.  

Joan Coscubiela, ex Diputat al Congrés i al Parlament Català, ex Secretari General de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya, ex Portaveu CSQEP i autor del llibre “Empantanados: una alternativa federal al 
sóviet carlista”. 
         
                 

 
 
 
 

 
 

                        

Es prega confirmació a  

secretaria@ceesocials.org 

Preu del sopar 40€  

Rt. Pomarada - 20’30hores 
Pg. De Gràcia, 78- Barcelona 

                                                      INVITACIÓ 
                                                       XVI SOPAR DEBAT 

 

mailto:secretaria@ceesocials.org�

	Es prega confirmació a
	secretaria@ceesocials.org
	Preu del sopar 40€
	Rt. Pomarada - 20’30hores
	Pg. De Gràcia, 78- Barcelona
	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 dimarts 26 de juny al Restaurant Pomarada.
	Ponents:
	Francesc Marc Àlvaro, periodista, columnista, tertulià de Ràdio i TV i professor a l’Universitat Blanquerna.
	Joan Coscubiela, ex Diputat al Congrés i al Parlament Català, ex Secretari General de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, ex Portaveu CSQEP i autor del llibre “Empantanados: una alternativa federal al sóviet carlista”.
	Presenta: Ignasi Farreres, Modera: Josep Molina
	Sopar Debat d’Estiu
	El diàleg polític dins de Catalunya
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	La doble crisi: crisi econòmica i crisi política
	Presenta: Fèlix Riera, editor i membre del CEES
	Modera: Mireia del Pozo, Directora Plusvàlua Dones i Gerent del CEES
	Cloenda: Xavier Melo, President Icloby i membre del CEES
	INVITACIÓ
	XVI SOPAR DEBAT

