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Per què va ocórrer el 17A? Qui són els responsables directes i indirectes d’aquesta tragèdia?
Com evitar que això es reprodueixi? Totes elles són preguntes que habitualment es plantegen
després de cada atemptat terrorista, però el 17A es va diferenciar per una qüestió fonamental:
el caràcter fugaç dels debats posteriors als atacs. Encara que sembli que la societat ha passat
pàgina, el debat relacionat amb els motius pels quals el grup de joves de Ripoll va decidir
matar persones innocents continua obert.
Quan es compleixen sis mesos del 17A, el CIDOB publica Atemptats de Barcelona: reaccions,
explicacions i debats pendents, un volum col·laboratiu d’investigadors del CIDOB i d’altres
institucions que presentarem el proper 12 de febrer en un debat amb Moussa Bourekba,
investigador del CIDOB i coordinador de la publicació, Blanca Garcés-Mascareñas,
investigadora sènior del CIDOB, i Jordi Moreras, investigador sènior associat del CIDOB i
professor associat a la Universitat Rovira i Virgili, tots ells autors d’aquest informe, juntament
amb Míriam Hatibi, consultora de comunicació i portaveu de la Fundació Ibn Battuta, i Lola
López, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) us informem que les vostres dades
formen part d'un fitxer responsabilitat del Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) amb la finalitat
de gestionar i difondre les activitats organitzades per l'entitat. Podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició remetent un correu electrònic a cidob@cidob.org amb el detall de la vostra sol·licitud.

Podeu descarregar el llibre en aquest enllaç (llibre en castellà):
https://www.cidob.org/content/download/68601/2078046/version/7/file/Atentados%20de%
20Barcelona_M.Bourekba%28ed.%29.pdf
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