Benvolguts Entramuntanats!

DATA I HORA:

Vulguem o no, arriba el final de curs. Segur
que molts diran: Ja era hora per fi, les
vacances! I com sempre, us proposem que ens
trobem un dimecres de juny -el dia 17- per
acomiadar la temporada i desitjar-nos un bon
estiu. Aquesta vegada tindrem com a convidat
un entramuntanat del sud: Xavier Ferrer, de
Torroella de Montgrí, un europeista convençut,
doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials,
que acaba de publicar el
llibre 'Viure segurs a
Europa. Ens cal un
exèrcit comú?'

Dimecres, 17 de juny.
Restaurant Atenea
c/ Joan Güell, 207-211
A les 21.30h
PREUS:
Preu socis: 29 €
Preu no socis: 35 €
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci! :-)
Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)

Xavier Ferrer, amb una
trajectòria professional
molt lligada al sector financer, tant a la Caixa, Caixabank França i Microbank, és
també llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i diplomat en Comunitats Europees.
Forma part de la Comissió de la UE del Col·legi d'Economistes de Catalunya i de la
Comissió Social del Futbol Club Barcelona.
En la seva última obra, 'Viure segurs a Europa. Ens cal un exèrcit comú?' (Dèria
Editors), defensa que la Unió Europea hauria de crear un exèrcit propi que, coordinat
amb l'OTAN, garantís la defensa dels estats membres, però que alhora servís per garantir la llibertat del
globus. "Per imposar la pau i no per fer la guerra", explica. No només de pau i de guerra podrem parlar
amb Xavier Ferrer, també de qüestions de molta actualitat com les eleccions europees de diumenge passat,
del paper de Catalunya a Europa, de les relacions d'Espanya amb els Estats Units i com no... del triplet del
Barça. Ja ho veieu: és un toterreny!!!
El sopar serà dimecres vinent, 17 de juny, al restaurant Atenea, al carrer Joan Güell, número 207-211. Us hi
esperem a tots i a totes!

