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Amb la col·laboració de Amb el suport de

El Lliure consolida el seu espai 
de diàleg i pensament crític 
amb vuit noves sessions de 
l’Escola de pensament, de nou 
dinamitzades i moderades  
per la filòsofa, assagista  
i professora Marina Garcés  
i l’escriptor, periodista i activista 
cultural Albert Lladó. Gràcia es 
reafirma com a punt de trobada 
del teatre i el pensament.  
Un lloc per reflexionar sobre 
els conflictes contemporanis 
amb especialistes nacionals 
i internacionals. Les vuit 
sessions seran entre l’octubre  
i el juny.

4 € per sessió 
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats Gratuït!

CONVIDATS  
Jaume Asens i David Fernàndez

PRESENTA I DINAMITZA
Marina Garcés 

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

Fa deu anys el 15 M va exclamar:  
“No ens representen”. 

Aquest clam es va convertir en una onada 
d’indignació, de solidaritat i de creativitat 
que va omplir places de vida, de propostes, 
d’afectes i de moviments que van impugnar 
tot un règim polític i econòmic. Les places es 
van convertir en marees, en nous col·lectius, 
en acció directa, en nous llenguatges i, 
també, en noves propostes electorals i nous 
lideratges polítics. 

Deu anys després, com ens representem el 
15 M? De quina manera és present en les 
lluites que han vingut després? I fins on ha 
afectat les maneres actuals de fer política?

Jaume Asens és advocat i polític. Actualment 
és el tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona per la candidatura de Barcelona en 
Comú. Va ser regidor de Cultura i del districte 
de Sants-Montjuïc entre el maig del 2015 i el 
maig del 2016. En l’actualitat dirigeix les àrees 
de Drets de Ciutadania, Ciutat Refugi, Cultura, 
Esports, Participació i Transparència, i és 
regidor de Sarrià-Sant Gervasi. 

David Fernàndez és periodista i activista 
social. Va ser diputat del Parlament de 
Catalunya de la X legislatura per la CUP,  
i va exercir el càrrec de president-portaveu 
del Grup Mixt. El 2015, després d’exercir el 
càrrec com a independent, va passar a formar 
part de la CUP com a militant. Actualment és 
membre de la plataforma Sobiranies.

Escola de pensament

SESSIÓ 7

“No ens  
representen”

Dimarts 04/05 
18.30 h Gràcia 

taula rodona en motiu  
del 10è aniversari del 15 M
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