
Reptes i oportunitats per al País Basc
després de la � d’ETA

13 de juny 9:30-18:00 h



Després de més de cinc dècades de violència, el País 
Basc, amb múltiples ferides encara per tancar, afronta 
un horitzó de convivència, pau i reconciliació. Veritat, 
justícia, reparació, garanties de no repetició haurien 
de ser pilars fonamentals en aquest procés.
Barcelona vol contribuir a la consolidació de la pau, 
la normalització i la convivència al País Basc. Trenta 
anys després de l’atemptat d’Hipercor, la ciutat que 
ha encapçalat multitudinàries manifestacions a favor 
de la pau i el diàleg vol oferir un espai de re�exió 
sobre les passes a seguir per la societat basca. 

9:30 h 
Benvinguda:
Gala Pin, regidora de l'Ajuntament de Barcelona; 
Jordi Armadans, director de FundiPau; 
Agus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente.
 
9:45 – 11:15  h 
Taula inaugural: ‘I ara què?’

Presentació i moderació: Ana Villellas, investigadora 
de con�ictes de l’Escola de Cultura de Pau, UAB.
Ponents: Gorka Landaburu, periodista, director de 
Cambio 16; Robert Manrique, assessor Unitat 
d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme 
(UAVAT).

11:15 – 13:00 h  
Taula rodona: ‘Víctimes de la 
violència: reparació i reconeixement’  

El reconeixement a les víctimes, la reparació al seu 
dany sofert i l’acompanyament social són elements 
imprescindibles per a consolidar la pau. Però la legis-
lació actual deixa llacunes en la de�nició de víctima, 
quedant algunes realitats al marge. Com aconseguir 
el reconeixement a totes les víctimes sortejant dinà-
miques de polarització i politització?

Cal conèixer i parlar sobre quines són les expectati-
ves de justícia de les víctimes, quin és el paper de la 
justícia restaurativa en processos de pau i què ensen-
yen les experiències de reintegració. 
 
Presentació i moderació: Jordi Urgell, president del 
Consell Català de Foment de la Pau.
Ponents: Rosa Lluch Bramon, professora d’Història 
a la UB i �lla d’Ernest Lluch; Ane Muguruza, 
portaveu d’Egiari Zor i �lla de Josu Muguruza; José 
Vargas Rincón, president de l’Associació Catalana 
de Víctimes d’Organitzacions Terroristes.  

15:00 h – 16:30 h  
Taula rodona: 
‘Justícia i fi de l’excepcionalitat’ 

Durant tots aquests anys, l’Estat va posar en pràctica 
una política de dispersió de les persones preses, allun-
yant-les al màxim del seu lloc d’origen. També va 
endurir la legislació penitenciària per incrementar els 
anys de presó efectiva. Les dues mesures han estat 
qüestionades com pràctiques que no estan ajustades 
a Dret. Quins canvis de polítiques i legislació peniten-
ciària serien pertinents en la situació actual? Com 
transitar d’una situació d’excepcionalitat a una justícia 
de caràcter ordinari? Quin és el paper de la justícia 
restaurativa en processos de pau? 

Presentació i moderació: Xavier Masllorens, presi-
dent de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
Ponents: Gemma Calvet, advocada i analista 
política; Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia 
Internacional Catalunya; Iñigo Iruin, advocat i polític; 
Joseba Azkarraga, promotor de SARE i exconseller 
de Justícia del Govern Basc.

16:30 – 18:00 h 
Taula rodona: 
‘Els partits polítics catalans davant 
el moment que viu el País Basc’ 
 
Presentació i moderació: Arturo Puente, periodista 
d'eldiario.es
Representants dels partits polítics: 
Xavier Domènech (Catalunya en Comú); 
Gabriela Serra (CUP); Eva Baró (ERC); 
Carles Campuzano (PDeCAT); Àngels Esteller (PP); 
Ferran Pedret (PSC).

18:00 h 
Cloenda: 
Jaume Asens, tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona.



16:30 – 18:00 h 
Taula rodona: 
‘Els partits polítics catalans davant 
el moment que viu el País Basc’ 
 
Presentació i moderació: Arturo Puente, periodista 
d'eldiario.es
Representants dels partits polítics: 
Xavier Domènech (Catalunya en Comú); 
Gabriela Serra (CUP); Eva Baró (ERC); 
Carles Campuzano (PDeCAT); Àngels Esteller (PP); 
Ferran Pedret (PSC).

18:00 h 
Cloenda: 
Jaume Asens, tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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