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Actes del CDR Vic amb motiu del
Dia Mundial de la Llibertat
d'Expressió
Els actes s'emmarquen en les Jornades Republicanes per la Llibertat d'Expressió
| L'exposició «Museu mòbil de la repressió» podrà veure's durant la setmana en
diferents espais de la ciutat
El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Vic s'ha adherit a les Jornades Republicanes
per la Llibertat d'Expressió amb l'organització de diferents actes. El gruix d'actes es concentra
aquest dijous, dia 3, Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió. De dimecres a dissabte, però, també,
es podrà veure en diferents espais de la ciutat l'exposició «Museu mòbil de la repressió», construïda a
partir de diferents imatges de repressió que desemboquen en una gran imatge de les càrregues
policials durant les votacions de l'1 d'octubre. Dissabtes es clouran les Jornades amb una taula
rodona organitzada pel CDR.
L'exposició «Museu mòbil de la repressió», que ja es va poder veure diumenge a la Fàbrica de
Somnis, serà aquest dimecres i dijous, dies 2 i 3, a l'Edifici B de la Universitat de Vic; el dia 3 a la
tarda es traslladarà a la rambla del Passeig, i els dies 4 i 5 a la plaça Major.
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El dia 3, Dia de la Llibertat d'Expressió, és el que concentra més actes del CDR. Entre les 11 del
matí i les 2 del migdia i entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre hi haurà activitats a la rambla del
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Passeig, a l'altura del número 24. En concret, Micro Obert, Àgora i Quadern obert. A les 7, a la
rambla del Passeig mateix hi haurà un concert del grup Resiliència. I a les 8, també al Passeig, la
presentació de l'exposició «Museu mòbil de la repressisó» i del col·lectiu Artistes de la República. Es
tracta d'un projecte que posa en contacte professionals de la creació de tots els vessants per
enfrontar-se a la repressió de l'estat i treballar per la construcció i la consolidació de la República.
Tot plegat amb la col·laboració d'EXARTVIC, el col·lectiu d'exalumnes de l'Escola d'Art de Vic.
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El CDR continuarà amb més activitat dissabte dia 5. En concret amb l'acte que tancarà les
Jornades Republicanes per la Llibertat d'Expressió. Serà una taula rodona precisament sobre la
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llibertat d'expressió, que comptarà amb la participació de Diego Arcos, periodista i secretari
d'Argentins per la Independència; Jordi Figuerola, historiador i professor de la UAB; Miquel Àngel
Gràcia, advocat, i Jordi Millà, enginyer, graduat en Filosofia i exsecretari d'organització del Cercle
Català de Negocis. La taula rodona serà a partir de 2/4 de 7 del vespre al centre cívic Can Pau
Raba.
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