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Homenatge a Guillem Agulló a Vic en
el 25è aniversari del seu assassinat
L'organitza l'Esquerra Independentista de la ciutat en col·laboració amb diverses
entitats i es farà el dijous 12 d'abril al passatge que porta el nom del jove Maulet
valencià assassinat per feixistes | Es repintarà el mural que es va fer fa cinc anys i
hi haurà un acte polític i actuacions musicals
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Els pares de Guillem Agulló, a l'homenatge que ja se li va fer a Vic el juny de 2013, quan se li va dedicar un
espai de la ciutat coincidint amb el 20è aniversari de l'assassinat

Arran Vic, junt amb la resta de l'Esquerra Independentista de la ciutat (SEPC Vic, CUP-Capgirem
Vic, Endavant Osona-Ripollès i COS Osona-Ripollès) i el col·lectiu El Comboi Valencià, organitzen
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el proper dijous 12 d'abril un acte d'homenatge a Guillem Agulló, jove militant valencià de Maulets
assassinat fa 25 anys a mans de l'extrema dreta. L'acte també té el suport d'Unitat contra el
Feixisme i el Racisme (UCFR) d'Osona, el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Vic i
Càrnies en Lluita.
L'acte tindrà lloc al passatge Guillem Agulló, al costat del teatre de l'Orfeó, i començarà a les 7 del
vespre amb la repintada del mural que va fer-se fa cinc anys, quan es va aconseguir dedicar-li
aquest espai de la ciutat. A continuació, a partir de les 8, tindrà lloc la lectura del manifest i diverses
actuacions, com el Ball dels Segadors de la Plana i un recital de poesia.
Els organitzadors de l'acte també convoquen a la manifestació d'homenatge nacional que es farà el
dissabte 14 d'abril a Burjassot, ciutat natal de Guillem Agulló, per a la qual s'organitzarà un autocar
des d'Osona.
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