
     

Ja fa trenta anys, en Jean Rous nos deixava
Els dies 20 i 21 de febrer del 2015 li retrem homenatge

Els Amics de Jean Rous i el Casal del Conflent vos conviden a participar als actes de commemoració de
l'acció de Jean Rous. Aquest homenatge es farà en dos temps:

Divendres 20 de febrer CONFERÈNCIES: Jean Rous, Habib Bourguiba i Tunísia avui 
     Sala de festes de Cànoes

18 h: Recepció dels participants
18:15 h: Benvinguda, per la presidenta del Consell General o el seu representant i/o l'alcalde de

Cànoes
18:20 h: Presentació de l'associació, per Pierre Chevalier, president
18:25 h: Presentació del programa i dels conferenciants, pel secretari de l'associació
18:30 h: Jean Rous i Habib Bourguiba 

Pierre Chevalier, autor d’una tesi sobre Jean Rous
19:00 h: De Habib Bourguiba a Béji Caïd Essebsi passant per la primavera àrab

Khalifa Chater, professor d'història contemporània, vicepresident de l’associació d'estudis
internacionals

19:30 h: Taula rodona: Els reptes d'avui: França, Tunísia, espai mediterrani, fracassos i
esperances

20:00 h: Clausura

Dissabte 21 de febrer DIADA A PRADA

10:30 h: Cementiri de la vila: descoberta dels personatges cèlebres que hi descansen, per preparar un
itinerari històric

11:30 h: Mausoleu de la família Rous: ofrena floral
Intervenció dels presidents de les dues associacions organitzadores

12:30 h: Aperitiu amb les personalitats presents
13:30 h: Dinar de germanor: calçotada, pollet i  postres.

Per facilitar l’organització d’aquestes dues jornades, retorneu-nos la butlleta d'inscripció adjunta
emplenada.



HOMENATGE a JEAN ROUS

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Cognoms: Nom:

Adreça:

Correu electrònic:

Telèfon:

Conferències del divendres 20 de febrer a Cànoes:

assistrà a la conferència.

Jornada del dissabte 21 de febrer a Prada:
 

assistrà a l'ofrena foral a partr de les 10:30 h.

assistrà a l'ofrena foral a partr de les 11:30 h.

assistrà a l'aperitu.

assistrà al dinar de germanor (10 euros per persona).

RESPOSTA OBLIGATÒRIA ABANS DEL 16 DE FEBRER, contesteu aquesta carta per internet a:
JORDI TAURINYÀ: jordi.taurinya@wanadoo.fr
o PIERRE CHEVALIER: pierre.chevalier556@orange.fr

En cas d'inscripció al sopar, envieu al mateix temps un xec a l'ordre de l'associació Jean Rous per l'import
corresponent al nombre d'àpats a: Miquel Mayol, tresorer

137, avenue Jean Mermoz
66 000 PERPINYÀ
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