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CRÍTIC presenta el dossier monogràfic sobre
el Procés dimecres a l’Hospitalet
Roger Palà i Sergi Picazo

PROCÉS,  el primer dossier monogràfic editat per CRÍTIC, és una revista de cent pàgines
dedicada a abordar en profunditat el que ha estat un dels temes centrals a Catalunya durant l’últim
cicle polític: el procés sobiranista engegat arran de les grans mobilitzacions socials dels darrers tres
anys. Es presenta dimecres 29 d’octubre a l’Hospitalet de Llobregat en un acte-debat amb
Eduard Voltas, Montse Santolino i Cristian Segura sobre les esquerres, la independència i
els mitjans de comunicació.

La presentació de la revista es realitzarà a l’Auditori Barradas, situat al costat de l’estació de Renfe
de l’Hospitalet de Llobregat, el proper dimecres 29 d’octubre a les 19.30 hores. L’acte, d’entrada
lliure i on convidem a tothom a participar, es basa en una conversa-debat entorn qüestions com el
procés sobiranista, la transformació social i el paper dels mitjans de comunicació. Presentarà i
moderarà el debat un dels impulsors de CRÍTIC, Roger Palà.

La revista l’edita CRÍTIC en col·laboració amb l’editorial independent Pol·len Edicions. El dossier,
coordinat pels periodistes Roger Palà i Sergi Picazo amb l’assessorament editorial del politòleg Jordi
Muñoz, repassa totes les arestes del procés amb profunditat i punts de vista plurals. Hi escriuen i
opinen Montse Santolino, Martí Sales, Guillem Martínez, Merche Negro, Antonio Baños,
Gemma Galdon, Iolanda Fresnillo, Argèlia Queralt, Pere Rusiñol o Joan Manuel Tresserras.
Inclou reportatges, infografies, un reportatge gràfic sobre la història de l’independentisme català
obra de l’il·lustrador François Pagès amb guió de l’historiador Carles Viñas i, finalment, entrevistes
en profunditat amb Mònica Oltra (Compromís) i Iñigo Errejón (Podemos).

Aquesta setmana CRÍTIC publica un avançament de la revista al web: el reportatge sobre els lobbies
catalans que han pressionat CiU per frenar la consulta del 9-N, obra del periodista Marc Font.
Inicialment és un contingut exclusiu per a subscriptors de Crític i, a partir de divendres al matí,
estarà en obert per a tots els lectors.

On trobar la revista?
La revista, inclosa en la subscripció anual CRÍTIC, estarà disponible a partir d’aquest divendres,
de moment, a tres llibreries de la ciutat de Barcelona: l’Espai Contrabandos (Arc de Sant
Cristòfol, 11 / Forat de la Vergonya), Laie-CCCB (Montalegre, 5 / Ciutat Vella) i
Capicua (Torrent de l’Olla, 99 / Gràcia). La revista coeditada amb l’editorial Pol·len es podrà
comprar durant les pròximes setmanes arreu de Catalunya. A la web de Crític s’actualitzaran de
seguida els punts de venda on adquirir-la.

Si sou subscriptors anuals de Crític i us heu registrat amb les vostres dades correctes al web rebreu
la revista per correu a la bústia de casa vostra. Si no ho sou encara, us podeu subscriure ara mateix i
també rebreu la revista Procés inclosa en el preu de la subscripció anual.
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