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Salvador Giner
Sóc catedràtic emèrit de la Universitat de Barcerlona i màster i doctor en sociolgia a la 
Universitat de Chicago. He estat professor a diverses universitats europees, especialment 
angleses. He escrit  diversos estudis d’història del pensament social i de teoria sociològica 
i, també, he realitzat estudis empírics sobre les societats mediterrànies i sobre el nostre 
país. Del 2005 al 2013 vaig presidir l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Properament publi-
caré un assaig sobre Catalunya, avui.

Entrevistat per Salvador Redó, periodista.

DATA Dimecres 29 d’octubre  HORA 20 h

Montserrat Tura
Vaig  néixer a Mollet del Vallès el 1954 en el si d’una família fortament marcada per l’acti-
vitat política en favor de la llibertat, la democràcia i el catalanisme.  Des de molt jove em 
vaig vincular a organitzacions antifranquistes i de defensa dels drets humans. Sóc mare 
de dues filles i metgessa. He treballat a l’hospital Clínic i he estat directora de l’hospital 
de Palamós on ara hi torno a treballar en la direcció assistencial. Vaig ser alcaldessa de 
Mollet, elegida diputada pel PSC al Parlament de Catalunya en les eleccions autonòmi-
ques de 1995 i reelegida en quatre ocasions. He estat consellera d’Interior i consellera de 
Justícia. Aquest any he publicat el llibre “Estirant el fil”.

Entrevistada per Jordi Molet, periodista i director general d’EL 9 NOU.

DATA Dimecres 12 de novembre HORA 20 h

Jaume Barberà
Vaig néixer en una família obrera catalana, a Mollet del Vallès, l’any 1955. Tinc un germà sis 
anys més gran que jo. Estic casat i tinc dos fills. Vaig començar a treballar quan encara no ha-
via complert els 14 anys. Tinc estudis de Sociologia, Psicologia, Economia i em vaig diplomar 
en Magisteri. Sóc periodista i analista tècnic de borsa. Autor del Llibres “S’ha acabat el bró-
quil” i “9N 2014”. A TV3 he fet gairebé de tot. El meu últim projecte és “Retrats”, un programa 
que es basa en la conversa i on es vol crear un clima que permeti que els protagonistes 
exposin els seus coneixements en confiança, complicitat i sense presses.

Entrevistat per Dani Sala, emprenedor de comunicació.

DATA Dimecres 26 de novembre HORA 20 h

Organitza:

Conversa íntima sobre la trajectòria personal i  
professional del personatge

Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Col·lalbora: Amb el suport de:


