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COMPROMÍS CÍVIC AMB CATALUNYA
Carles Bonaventura i Cabanes
En aquest llibre es plantegen els diferents àmbits en què la societat catalana
dóna una mostra evident del seu civisme, de la seva manera d'entendre la
vida, de tot allò que a tots plegats ens caracteritza com a país actiu i dinàmic:
la defensa de la pròpia identitat, de la llengua, de la integració, de la
solidaritat, de la pau, de la ferma voluntat de ser poble i de ser, a més, un
poble lliure.
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Carles Bonaventura i Cabanes
(Girona, 1961) A l'edat de 5 anys, junt amb la seva família, va anar a viure al
municipi veí de Salt, on va residir fins a l'any 1997. Actualment viu a Girona,
està casat i té dos fills.
Ha estudiat Empresarials i Geografia i Història, i professionalment ha estat
cap de correcció del Diari de Girona (1984-1999) i ara treballa de corrector i
articulista a El Punt, on forma part del seu comitè d'empresa. Bonaventura ha
estat i és un habitual col·laborador de les pàgines d'opinió de diferents diaris i
revistes.
L'any 1992 va ser un dels independentistes detinguts arran de l'operació
Garzón i va ser traslladat a l'Audiencia Nacional de Madrid sota l'aplicació de
la llei antiterrorista, un cop posat en llibertat va denunciar tortures i
maltractaments, finalment va ser exculpat dels càrrecs que se li imputaven.
Posteriorment el Tribunal d'Estrasburg va condemnar Espanya per no haver
investigat les denúncies per tortures.
També ha publicat Compromís cívic amb Catalunya -obra finalista del Premi
de Civisme de la Societat Cooperativa Delta- i GI21:CATXXI - Girona té la
paraula, un llibre d'entrevistes sobre temes d'actualitat a destacats
personatges gironins.
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