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	   	   	   	   	   Convocatòria de premsa 
 
 
Federalistes d'Esquerres es presenta en un acte públic  
 
*La plataforma ha convocat per al dia 25 de setembre una taula rodona i una 
roda de premsa a lʼAteneu Barcelonès 
 
 
La Crida a la Catalunya Federalista i d'Esquerres , que l'octubre de 2012 va organitzar un 
massiu acte públic al Teatre Goya de Barcelona per reivindicar una sortida democràtica 
a la crisi institucional del nostre país, s'ha constituït en associació. 
Ho ha fet amb la voluntat de contribuir al debat a partir de les seves propostes de 
convertir l'Estat de les Autonomies en un Estat Federal que respecti plenament 
l'autogovern de les parts i la plurinacionalitat d’Espanya i garanteixi al mateix temps la 
solidaritat i la cooperació entre tots els pobles en una Europa sense fronteres. 
L'associació s'ha dotat d'una junta directiva provisional presidida pel filòsof Manuel 
Cruz. Una assemblea que se celebrarà en els propers mesos triarà una junta 
representativa dels associats i ratificarà o modificarà els estatuts . 
Federalistes d'Esquerres ha convocat el seu primer acte públic per al 25 de setembre a les 
19 hores, a l'Ateneu Barcelonès (sala Oriol Bohigas). És tracta d’una taula rodona sota 
el títol Catalunya-Espanya: parlem-ne , en la qual participaran Joan Botella, catedràtic de 
Ciència Política de la UAB;  Manuel Cruz, catedràtic de Filosofia Contemporània de la 
UB, José María Ridao, diplomàtic;  Carme Riera, escriptora i catedràtica de Literatura 
Espanyola a la UAB i José Antonio Zarzalejos, periodista. La taula serà moderada per 
la periodista Milagros Pérez Oliva. A més a més, el cirurgià Antoni Sitges i 
l’economista Montserrat Pareja, presentaran els objectius de l’associació. 
Per presentar Federalistes d'Esquerres i la taula rodona s’ha convocat als mitjans a una 
conferència de premsa que tindrà lloc el mateix dia 25 de setembre, a les 12 hores del 
migdia, a l'Ateneu Barcelonès (Sala Verdaguer). En aquesta conferència de premsa hi 
intervendran, a més de Manuel Cruz, altres promotors de l’associació, com el jurista 
Carlos Jiménez Villarejo, l’historiador Joaquim Coll i la doctora Carme Valls. 
 
Hashtag per a seguir el acte a Twitter: #ateneufederal 
 

Roda de premsa 
Dia: 25 de setembre 
Hora: 12h 
Lloc: Sala Verdaguer, Ateneu Barcelonès, Carrer de la Canuda 6, Barcelona 

 
 

Taula rodona 
Dia: 25 de setembre 
Hora: 19h 
Lloc: Sala Oriol Bohigas, Ateneu Barcelonès, Carrer de la Canuda 6, Barcelona 

 
 

Per a més informació o entrevistes contactar amb: 
Carles Pastor: 616 972 511, Beatriz Silva: 616 610 351, premsafederalista@gmail.com 
http://federalistesdesquerres.org  
https://www.facebook.com/FederalistaidEsquerres 

 


