
 

 

 

 

 

 

Sopar-col·loqui: “A un any de les eleccions americanes, un 

altre mandat per a Donald Trump?” 

 

Ponent:   Juan María Hernández Puértolas 

 

Dia i hora:    Dijous, 17 d’octubre de 2019, a les 21 hores 

 

Lugar:   Saló RCTB-1899 – Aforament limitat a 30 pax. 

 

Reserves: És necessari enviar un correu a ltorres@rctb1899.es abans del 

15 d’octubre. Reserva de plaça per estricte ordre d’inscripció. 

Prioritat als Socis RCTB-1899. No s’acceptaran cancel·lacions 

48 hores abans de l’esdeveniment. 

 

Preu menú:  35€ / persona 

 

 

Juan María Hernández Puértolas és, amb tota probabilitat, 

el major expert espanyol en política interna nord-americana, 

qüestió sobre la qual porta escrivint en diversos mitjans de 

comunicació -fonamentalment al diari La Vanguardia- des de 

fa més de 40 anys. 

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Periodisme i diplomat 

per l'IESE, amb ampliació d'estudis i "trainings" als Estats 

Units (Stanford University) i Irlanda (diari Irish Independent, 

Dublín). Redactor en cap de les seccions d'Economia i 

d'Opinió de La Vanguardia, en l'actualitat és el Director de 

Comunicació de CriteriaCaixa. 

Autor i coordinador de diversos llibres, el 1978 va publicar 

"Objectiu: la Casa Blanca", una crònica de les eleccions 

presidencials nord-americanes celebrades entre 1960 i 1976. 

Juan María Hernández Puértolas ens desgranarà els detalls més importants de les eleccions 

als Estats Units que se celebraran el 3 de novembre de 2020, en una conferència per als 

Socis organitzada pel Reial Club de Tennis Barcelona-1899. 

Les eleccions dels Estats Units sempre centren l'atenció de la resta del món per la 

importància de les seves decisions polítiques. En un any es triarà el 46è President del país 

més important del món, que assumirà el seu càrrec a partir de gener de 2021. 

Més de 20 homes i dones s'han postulat per aconseguir la nominació del Partit Demòcrata a 

les eleccions i intentar desbancar de la Casa Blanca a l'actual president, el republicà Donald 

Trump. 
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