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Tast literari i de xocolates, tapes i
cerveses a les Jornades per la
Llibertat d'Expressió a Vic
«Sense sobretaula no hi ha revolució» és una proposta del restaurant El Gravat;
David Palau, de L'Espurna; el xocolater d'Olot Lluís Riera i Setembre
Les Jornades Republicanes per la Llibertat d'Expressió a Vic, que van començar aquest cap de
setmana, es reprenen dimecres. Ho fan amb una singular proposta gastronòmica i literària, alhora
que reivindicativa. Es tracta de «Sense sobretaula no hi ha revolució», un singular tast de cites del
llibre L'espurna (http://lespurnabloc.cat/) , de David Palau (http://lespurnabloc.cat/sobre-lautor/) ,
acompanyat de xocolates artesanes de Lluís Riera
(http://www.elsetembre.cat/noticia/91/lluis/riera/no/pretenia/fer/pastisseria/revolucionaria/pero/defe
nsar/humanament/cregui) , de Cacau Pastiseria (http://cacaupastisseria.com/pastisseria/) d'Olot;
de tapetes del restaurant El Gravat (https://www.facebook.com/El-Gravat-609359509239526/) de
Vic, i de cerveses de La Calavera (http://lacalavera.cat/cat.html) i Küsfollin http://kusfollin.cat/)
(
.
Aquesta és una de les dues aportacions directes de Setembre a les Jornades, junt amb
l'exposició del graffiter Roc Blackbloc https://twitter.com/jcomajoan/status/989237900377239553)
(
a la Fàbrica de Somnis que s'inaugurarà divendres.
La vetllada gastronòmica, literària i reivindicativa començarà a les 8 del vespre i es farà al restaurant El
Gravat de Vic. El tast té un preu total de 5 euros i cal fer inscripció prèvia al correu electrònic
info@diesdagost.cat o bé al telèfon 600 968 689.
Les Jornades Republicanes per la Llibertat d'Expressió
(http://www.elsetembre.cat/noticia/482/xerrada/concert/dels/rapers/valtonyc/pablo/has/tret/sortida/j
ornades/republicanes/llibertat/expressio/vic) són una iniciativa d'un grup de col·lectius i entitats de
Vic que va començar dissabte amb una taula rodona i un concert dels rapers Valtonyc i Pablo
Hasél, i que omple d'actes reivindicatius tota la setmana i en diferents espais de la ciutat. El
programa complet i la llista d'entitats adherides es pot consultar en aquest enllaç de Setembre
(http://www.elsetembre.cat/nocallaremvic) , que fa un seguiment especial de les Jornades que
s'emmarquen dins la campanya #NoCallarem (http://www.nocallarem.org/) .
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