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Diumenge, activitats durant tot el
dia de les Jornades per la Llibertat
d'Expressió a La Clota
S'hi farà una taula rodona i un dinar, però també diverses accions artístiques i
socials | La Clota és un espai col·lectiu ubicat al barri de les Adoberies de Vic

L'espai col·lectiu La Clota i EXARTVIC (entitat formada per antics alumnes de l'Escola d'Art de
Vic) organitzen aquest diumenge tot un dia d'activitats en el marc de les Jornades Republicanes
per la Llibertat d'Expressió i de la campanya #NoCallaremVic. Les activitats es faran a l'espai de la
Clota, a l'altura del número 16 del carrer de les Adoberies.
De 12 a 2 hi haurà una taula rodona sobre la llibertat d'expressió; de 2 a 4, dinar, i de 4 a 7, micro
obert, amb la presència confirmada, entre altres, de Biel Barnils, Albert Cano, MarKat, Toni
Ferron i Elisa Crehuet. S'acabarà amb una jam session clotaire.
Durant tot el dia hi haurà tot un seguit d'altres activitats. Per exemple, una instal·lació artística amb
creus organitzada per l'ANC i EXARTVIC, en la qual es demana al públic assistent que hi faci
intervencions diverses; taller d'estampació tèxtil també obert a tothom; l'exposició «Museu Mòbil de
la Repressió d'Artistes de la República» del CDR de Vic, que durant la setmana vinent itinerarà per
altres espais de la ciutat; una acció de pintura mural en viu on es podran tacar les parats de la
Clota en pro de la llibertat, amb la presència ja confirmada de Santi Serrano, Jordi Pagès i Carles
Turó, a més de tothom qui hi vulgui participar, i finalment, un mercat d'autoedició, amb la presència
d'Adicciones porquesí, SuperingridBonn, Glòria Espiadimonis, entre altres.
Tota una setmana d'activitats per la llibetat d'expressió
L'organització de les Jornades Republicanes per la Llibertat d'Expressió és fruit de la col·laboració
de diferents entitats culturals, polítiques, socials i del món de la comunicació de Vic. Els actes es
perllongaran fins el dissabte següent, 5 de maig. De fet, els actes ja comencen aquest dissabte dia
28. A les 6 de la tarda amb una taula rodona sobre lliberat d'expressió al Casino amb els rapers
Valtonyc i Pablo Hasél; Edurne Vega, del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, i Sara
Blázquez, periodista de Setembre. A 2/4 d'11 de la nit, hi ha un dels actes potents de la
setmana, amb un concert de Valtonyc i Pablo Hasél a la sala La Cabra.
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Les activitats continuaran dimecres al restaurant El Gravat, on es farà el tast gastronòmic i
revolucionari «Sense sobretaula no hi ha revolució», centrat en la llibertat d'expressió. Dijous 3 de
maig, Dia de la Llibertat d'Expressió, serà el dia en què es concentraran la majoria de les activitats.
Durant tot el dia, hi haurà micro i quadern obert al Passeig organitzat pel CDR de Vic, concert, i la
presentació del col·lectiu Artistes de la República, organitzada conjuntament amb EXART Vic. A
les 8 del vespre, a la plaça de la Noguera, hi haurà l'acció teatral d'Etcètera Teatre El crit del silenci,
mentre que a 2/4 de 10 es projectarà el documental Libertad de impresión i el curtmetratge Bear
Story a l'Espai ETC, una activitat organitzada per Cineclub Vic, Festival Nits de Cinema Oriental i
Festival Protesta.
Divendres 4 de maig s'inaugurarà a la Fàbrica de Somnis l'exposició «Els carrers són nostres», del
graffiter Roc Blackblock, que també farà la xerrada «El graffiti polític a Barcelona». L'activitat
l'organitza Setembre conjuntament amb la Fàbrica de Somnis. Dissabte, una taula rodona sobre la
llibertat d'expressió organitzada pel CDR de Vic clourà les jornades.
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