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L’ATEMPTAT D’HIPERCOR
El d’Hipercor va ser el primer atemptat d’ETA que 
colpejà indiscriminadament la població civil. La 
magnitud d’aquesta acció terrorista a la Barcelona 
de 1987 va posar a prova les costures de la societat 
i de l’Estat, tant pel que fa a la capacitat de 
resistència democràtica com pel que fa a 
reconèixer el sofriment dels afectats. El cicle es 
proposa abordar la relació entre el terrorisme, el 
poder i les víctimes; la lluita d’aquestes pels seus 
drets i la seva relació amb els poders públics, així 
com les repercussions polítiques de llarga durada 
que va tenir aquest acte.

DIMARTS 6 DE FEBRER, A LES 19 H
Les víctimes davant les administracions
Juli de Miquel, advocat defensor de les víctimes 
d’Hipercor en diverses causes.
Sara Bosch, psicòloga especialitzada en trastorns 
posttraumàtics.
Jordi Valls, fill d’una víctima mortal de l’atemptat, 
Xavier Valls.
Moderació: Txema Urkijo, exdirectiu de l’àrea de 
Pau, Convivència, Drets Humans i Víctimes del 
Govern Basc i assessor del Comissionat per a la 
Memòria de Madrid.

DIMARTS 13 DE FEBRER, A LES 19 H
Víctimes i usos partidistes
Aintzane Ezenarro, directora de l’Institut de la 
Memòria, la Convivència i els Drets Humans del 
País Basc. 
Pilar Manjón, mare de Daniel Paz Manjón, mort 
a l’atemptat gihadista de 2004, i expresidenta de 
l’Associació 11-M Afectats del Terrorisme.
Robert Manrique, víctima d’Hipercor, expresident 
de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitza-
cions Terroristes.
Moderació: Gemma Nierga, periodista.

DIMARTS 20 DE FEBRER, A LES 19 H
Debat de cloenda. El ressò d’Hipercor
Iñaki Anasagasti, portaveu del PNV al Congrés 
de Diputats (1986-2004) i negociador del Pacte 
Antiterrorista de Madrid (1987) i del Pacte d’Ajuria 
Enea (1988), entrevistat pel comissari de l’exposi-
ció, el periodista Francesc Valls Lacambra.

MUHBA a Fabra i Coats
Fabra i Coats, Espai Zero
C/ Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Entrada gratuïta
Es recomana reserva prèvia

Informació i reserves 
reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació: tel. 93 256 21 22
(de dilluns a divendres feiners, de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h). 

Cicle proposat per Programes de Memòria 
(Ajuntament de Barcelona).
Organitzat pel Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA)

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

 

D
L 

B
 3

00
63

-2
01

7


