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L’Ajuntament de Barcelona i les entitats de la campanya Demà 
pots ser tu volen obrir una reflexió sobre el significat, causes i 
conseqüències un any després de l’1 d’octubre de 2017, data 
que marca un abans i un després en la vida política i social de 
Catalunya i també de la seva capital, Barcelona. 
Passat aquest temps, l’autoorganització popular que es va viure 
en aquella jornada ofereix un valuós capital democràtic des d’on 
obrir una reflexió sobre aprenentatges, errors i reptes pendents. 
La reapropiació de l’espai públic, la democràcia directa, la re-
pressió institucional o la necessitat d’un projecte de país inclusiu 
constitueixen l’essència d’un cicle que té per objectiu afavorir el 
debat crític entre la ciutadania. Aquesta reflexió la vehiculem a 
través dels conceptes Evocar / Rememorar / Denunciar / 
Recosir. 

EVOCAR El primer aniversari de l’1 d’octubre ens serveix per 
reflexionar sobre què va significar aquell dia per als veïns i veïnes 
de la ciutat. Un any després, volem conèixer testimonis de com es 
va viure, tant si es va participar activament de la mobilització com 
si no, i sobretot preguntar-nos què hem après i de què ha servit 
una de les expressions d’autoorganització popular més significa-
tives d’Europa. 
REMEMORAR Volem ubicar l’1 d’octubre en la tradició de lluites 
que l’han precedit. La Barcelona ‘Rosa de Foc’ ha inspirat en els 
darrers anys mobilitzacions massives, com les marxes antigloba-
lització, les protestes contra de la guerra de l’Iraq o el moviment 
dels indignats. Volem entendre l'1 d'octubre com la suma de totes 
aquestes lluites, des de la tradició anarquista, passant per la resis-
tència antifranquista i acabant per la lluita feminista.
DENUNCIAR Volem denunciar la deriva autoritària de l’Estat. Les 
imputacions contra els alcaldes sobiranistes, els empresonaments 
de líders polítics independentistes, així com dels líders d’Òmnium 
Cultural i l’ANC han estat la porta d’entrada d’una retallada de 
drets sense precedents, que ha afectat no només l’esfera política, 
sinó també artística i cultural. La jornada vol ser un crit de justícia 
amb impacte internacional, en què es denunciï l’excepcionalitat i 
recuperi l’esperit d’un front antirepressiu ampli. 
RECOSIR Així com molta gent va viure l’1 d’octubre amb intensitat, 
també hi ha una part important de la població que no es va sentir 
interpel·lada. Inclús molts veïns i veïnes que van sentir que havien 
de mobilitzar-se en veure les càrregues policials contra altres veïns i 
veïnes indefenses. Aquest cicle també vol obrir el debat amb elles. 
Perquè per superar l’atzucac en què es troba el país també és neces-
sari reconèixer la complexitat de tots els actors implicats.
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Dijous 27 de setembre 

19:30 - 20:15 Presentació del cicle d’activitats 
Jaume Asens, tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona
Representants de les entitats Demà Pots Ser Tu
Lloc: Pati d’entrada

20:15 - 21:30 Inauguració i visita a les exposicions 
Presentació a càrrec de Paula Kuffer, comissària de l’exposició

Exposició “L’1 d’octubre, un dia per no oblidar” 
Dades, vídeos i testimonis
Lloc: Sala d’espera

Exposició fotogràfica “L’1 d’octubre, la força de la 
gent”, de Jordi Borràs
Lloc: Locutoris

Exposició artística “Resistències i memòria.  
L’art contra la repressió i la censura”
Abordatge de l’1 d’octubre a partir de diferents disciplines artís-
tiques que remeten a la repressió, la censura i la por, apel·lant 
alhora a la resistència i la rememoració. L’anhel de llibertat  
guia tot el recorregut, que finalitza amb una reivindicació de 
l’espai públic i l’autoorganització com a eixos de transformació 
social del nostre present.  
Artistes: Francesca Llopis, Pierre Marquès, Levi Orta, Frederic 
Perers, Maria Ruido, Vicens Vacca, David Ymbernon
Amb textos de: Maria Cabrera, Mathias Énard, Mercè Ibarz, 
Gabi Martínez, Núria Martínez-Vernis, Josep Pedrals, Martí Sales 
i Blanca Llum Vidal  
Lloc: Galeria 5

21:30 Tancament de la inauguració 
Actuació musical, a càrrec de Clara Peya

Divendres 28 de setembre
 
10:00 – 19:00 Exposicions obertes a la ciutadania 
Lloc: Sala d’espera, locutoris i galeria 5

17:00 – 21:00 Formació Defensores de Drets Humans: 
Experiències des de la primera línia (sota inscripció prèvia) 
Lloc: Teatre

Dissabte 29 de setembre
 
10:00 – 17:00 Formació Defensores de Drets Humans: 
Experiències des de la primera línia (sota inscripció prèvia)
Lloc: Sala de formació

12:00 - 13:30 Taula ”Dret a la protesta  
i violència institucional” 
Denúncia, exposició pràctica d’experiències i reflexió al voltant 
de la necessitat d’una estratègia de protecció integral davant la 
vulneració de drets humans, amb persones defensores de drets 
humans, expertes en acompanyament a víctimes de violència 
institucional, així com protagonistes de l’organització col·lectiva 
a les escoles en defensa de drets durant l’1 d’octubre.  
Hi participen: Elisenda Pradell, Irídia | Elisenda Rovira, Media.cat 
Thais Bonilla, Novact | Mercè Barceló, Col·lectiu Praga
Modera: Dani Gómez-Olivé, Àrea Incidència Política de Lafede.cat
Lloc: Teatre

15:30 – 17:00 Performance  
El Desenterrador de Paraules
Dirigida per La Societat Doctor Alonso
Eina que serveix per desenterrar paraules en sentit real i figurat. 
Treballa amb paraules en desús, paraules amb el significat can-
viat, paraules referides al sistema ètic i moral, i paraules tabú. 

La corpologia de les paraules és aquella propietat no només de 
crear i assenyalar el món físic, sinó de generar un món ètic, un 
sistema polític i un ordre social.
Lloc: Pati d’entrada 

17:30 – 19:00 Taula “Recosir emocions, experiències i 
lluites per transformar la història”
Una taula on reflexionar sobre la petjada que va deixar l’1 d’oc-
tubre en la societat. Què va significar pels que hi van participar 
activament, i pels que no ho van fer o ho van veure des de fora 
de Catalunya. Volem obrir un debat sobre com les diferents expe-
riències polítiques i socials han posat al centre la ciutadania, com 
a garant d’allò públic, diferents moments que han obert diverses 
línies de llibertat, participació i comunitat. 
Hi participen: David Fernández, periodista | Jordi Évole,  
periodista | Victoria Rosell, magistrada
Modera: Agnès Marquès, periodista
Lloc: Teatre

19:30 - 21:00 Taula “La rebel·lió com a eina  
de transformació social”
Espai per rememorar i analitzar les revoltes socials davant les in-
justícies, aquells moments en què s’ha aconseguit polititzar l’exis-
tència, esquerdar la quotidianitat. Una anàlisi del pensament, la 
individualitat, la llibertat, les injustícies, l’autoritat i la transforma-
ció social que acaba per desbordar els marcs de poder establerts 
i genera altres realitats.  
Hi participen: Marina Garcés, filòsofa i escriptora | Laura 
Llevadot, filòsofa i investigadora | Santiago Alba Rico, filòsof i 
escriptor | Jordi Amat, escriptor
Modera: Sara González, periodista
Lloc: Teatre

Diumenge 30 de setembre

11:30 - 13:00 Taula “Demà Pots Ser Tu: defensa  
del dret a la informació i la llibertat d’expressió” 
Anàlisi del treball de comunicadores, periodistes i ciutadania ac-
tiva en un marc legislatiu de constrenyiment de drets fonamentals 
per a una societat democràtica, crítica i ben formada. Explicació 
d’eines, propostes i experiències al voltant de la censura, les mul-
tes a periodistes, les coaccions a les redaccions i les condemnes 
a tuitaires, entre d’altres.
Hi participen: Txell Bonet, periodista | Cristina Fallaràs, perio-
dista i escriptora | Roger Palà, periodista i impulsor de Crític  | 
David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya
Modera: Ana Pardo de Vera, periodista i directora de Público.es
Lloc: Teatre

13:00 Tancament taules 
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona
Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional
Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural

Comiat a càrrec d’Adolfo Pérez Esquivel, premi Nobel de la 
Pau (vídeo-missatge)
Presenta: Alberto San Juan, actor 
Lloc: Teatre


