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                      TAULA RODONA DEL DIA 5 DE FEBRER 2015 
 
                                 COMUNICAT ALS SOCIS I PÚBLIC EN GENERAL 
 

                          
                                Tal i com es va anunciar, per facilitar-ne la informació i 
formació dels nostres socis i públic en general, sobre els processos polítics, socials i 
econòmics, que afecten la nostra societat, l’ATENEU munta una primera taula 
rodona amb debat i col·loqui entre els ponents, i també amb participació dels 
assistents, sobre el moment actual del procés de la transició nacional a Catalunya, 
arran de l’acord del proppassat dia 14 de gener, i llur full de ruta fins el 27 de 
setembre i després,. a la Sala Nausíca de l’Ateneu, a dos quarts de vuit del vespre, dels 
següents dies:  
 
 
El dijous dia 5 de febrer. Explicació i debat del contingut de l’acord esmentat, amb els 
següents representants de llurs  protagonistas, partits politics i entitats: 
  
CDC: Miquel-Àngel Cullerés, Delegat del S.T. d’ensenyament de la Generalitat  
UDC: Manel Plana, senador 
ERC: Ester Capella, senadora 
AMI: Josep Ma Roigé, alcalde de Balaguer i vicepresident de la AMI 
ANC: Ferran Accensi i Torres, coordinador de la ANC del Segrià. 
Omnium Cultural: Xavier Eritja i Ciuró, president d’Omnium Lleida-Ponent 
 
Presentació de l’acte, a càrrec del president de la entitat 
Moderador de l’acte i del debat: Quintí Casals i Bergés, doctor en història contemporània 
de Lleida i de Catalunya, profesor de grau senior d’història de la UdL Autor de diversos 
llibres sobre Lleida i la Catalunya contemporània 
 
Tots ells han confirmat la seva assistencia, 
 
Per facilitar-ne les respostes dels ponents, i agilitzar-ne el desplegament de la mateixa taula 
rodona, es prega a tots aquells que hi vulguin fer preguntes i/o aclariments, els facin 
arribar per escrit a l’Ateneu, fins un dia abans de la celebració de la corresponent taula 
rodona. Les preguntes fetes per escrit, de manera avançada, es respondran primer que les 
fetes directament al mateix acte. 
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Es recorda les properes taules rodones dels dies: 
 
El dijous dia 19 de febrer. Explicació de la posició política, davant del full de ruta que 
comporta l’esmentat acord, dels grups i/o partits politics lleidatans extraparlamentaris,   
amb invitació a participar-hi a: Podem, Procés Constituient, MES,  el 
Comú,Reagrupament, Crida per Lleida i Sumate (alguns pendent de confirmar-ho, i fins 
i tot amb la possibilitat d’afegir-ne de nous). 
  
El dijous dia 5 de març. Explicació de la posició política de cada partit, sobre el 
desplegament del full de ruta de l’acord del dia 14, fins al dia 27 de setembre i després 
d’aqueixa data, amb invitació a participar-hi a tots els partits amb representació al 
Parlament de Catalunya, CDC, UDC, ERC, PPC, PSC, Ciutadans, la CUP i IC-EU. 
 
Properament es comunicarà quins son els partits que han acceptat la invitació, i les persones 
que els representaran. 
 
 
Tothom hi es convidat. Atesa la importancia politica d’aqueixes taules rodones, es prega 
la máxima asistencia. Gracies per la vostra atenció. 
Us hi esperem. 
 
 
Lleida 2 de febrero de 2015 
Miquel-Àngel Soriano-Montagut i Marcos. President de l’Ateneu Popular de Ponent de 
Lleida.  
 
 
 
 
 


