El convidat serà Eduardo Martín de Pozuelo, autor,
junt amb Jordi Bordas, de la polémica novela “Sin
Cobertura”, sobre la participació d’Espanya a la
guerra de l’Irak. Aquest mateix mes de març és
prevista la publicació de dues obres : “El experimento
Barcelona” (amb J. Bordas), sobre la conspiració
italiana que va acabar amb el Liceu i La Fenice, i
“Crónica Negra de España” en el que escriu el capítol
sobre l’arribada de la Màfia a Espanya”

DATA I HORA:

Dimecres 9 de març
Sopar:

Restaurant: Petit Safrà
Plaça Santa Caterina, 1
08003 Barcelona
A les 21.00h
Metro L-4 Jaume Primer L-1 Urquinaona
Aparcament: St Caterina, Av Francesc Cambó
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PREUS:

Va nèixer a La Jonquera el 1952.
És periodista, coordinador de l'àrea informativa de
terrorisme, a La Vanguardia, en l'Equip d'Investigació
que va cofundar. És referent en llibres i publicacions
universitàries especialitzades en aquesta modalitat
del periodisme.

Preu socis: 25 !
Preu no socis: 28 !
*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)

És autor de ”La Cosa Nuestra”(amb J. Bordas), i “Guia de la Corrupción “(amb J.
Bordas i S. Tarín), prologada per Baltasar Garzón, “España Acusa” (amb S. Tarín),
“Los secretos del franquismo” basat en documents desclassificats pels Estats Units,
“La guerra igonorada” (amb Iñaki Ellakuria) sobre espies espanyols que van
treballar pels Aliats, basada en documents inédists torbats a Gran Bretanya.
Ha publicat reportatges i informacions, de gran impacte internacional. Sobre la
Màfia, el contraban, assassinats durant i després del Guerra Civil espanyola,
delincuència organitzada, processos històrics entre els quals destaquen: el judici
contra Ali Agca i la “trama Búlgara” pels fets referents a l'atemptat contra el Papa,
Juan Pablo II, el “maxiproceso” contra 450 mafiosos instruït per l'assassinat jutge
Giovanni Falcone, els judicis dels casos Nécora, UCIFA, GAL (Segundo Marey)etc.
Des de 2000 ha publicat desenes d'informacions de primera pàgina sobre terrorisme global i l'islamisme més radical,
també àmpliament referenciades. Ha impartit cursos universitaris i conferències i participat en la realització de diversos
documentals d'investigació per a diverses cadenes de televisió.

El 1990, va començar a col!laborar en l'espai “Todos contra las Drogas” del
programa “Protagonistas” que dirigeix Luis de l'Olmo. Va ser guardonat amb el
Premi Ones 1992. L'espai radiofònic va continuar durant 14 anys.
Assessor i guionista del programa d'investigació periodística de TVE,
“Teleobjetivo”.
Va impulsar la investigació periodística sobre els desapareguts espanyols durant
les dictadures militars d'Argentina i Xile, treball que li va suposar el premi Drets
Humans de 2000.
Ha rebut nombrosos premis, com ara: l’Ortega i Gasset, el Ojo Crítico, el Ciutat
de Barcelona, el Reporter, l’Internacional Rei d'Espanya de Periodisme,
l’Internacional Fundació Raoul Wallenberg.

