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Jornada cultural per reivindicar
l'espai de la Clota al Casino de Vic
El Casino acull una jornada per visualitzar la feina feta des d'aquest espai
col·lectiu amb seu a les Adoberies de Vic | Al matí hi haurà diverses taules
rodones, al migdia un dinar popular de cuina africana i a la tarda, actuacions
artístiques
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L'espai col·lectiu La Clota de Vic i el Casino de Vic uneixen forces aquest diumenge 18 de
novembre per visualitzar tota l'activitat que està duent a terme la primera de les entitats. Uneixen
forces, segons explica La Clota en una publicació a les xarxes socials, «per la causa social,
cultural i ciutadana a la ciutat de Vic». I afegeixen: «entre l'Espai Col·lectiu la Clota es troba en
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una etapa de dificultats i incerteses, l'associacio? amb seu a les Adoberies es trasllada per un dia
a l'emblema?tic edifici del carrer Verdaguer. L'u?nic que busca la jornada del 18 de novembre e?s
fer visible, fora de la Clota, que? e?s la Clota per reivindicar- la tots junts. Aixo? ho farem portant
al Casino un ventall d'accions culturals i arti?stiques que han sorgit a la Clota o que han trobat en
l'espai un lloc necessari i clau per expressar-se».
La Clota e?s un solar rehabilitat al nu?mero 16 del carrer de les Adoberies de Vic on
l'associacio? cultural del mateix nom hi organitza activitats des de fa dos anys. De manera
autogestionada i amb ben poques ajudes pu?bliques, el col·lectiu ha aconseguit programar me?s
d'una trentena de bolos culturals de diversa i?ndole, des de concerts i recitals a xerrades, a?pats,
projeccions, accions arti?stiques o jornades de treball.
Les activitats que hi haurà en la jornada de la Clota al Casino seran les següents:
11h - 14h. «Parlem». Taules rodones
11h. «La Clota, on som?». Presentació de les activitats fetes durant aquest any i mig de Clota i
exposició de la situació legal en la que es troba l'espai.
12h. «Les Adoberies de Vic: fem barri, fem ciutat». Posada en comú de l'opinió que diferents
entitats i col·lectius de la ciutat tenen sobre espai públic, cultura lliure, bé comú i possibles
relacions amb la institució pública. Tot abordat des de la perspectiva de com s'està tractant per
part de l'Ajuntament i dels diferents col·lectius de Vic el tema de les Adoberies. Amb presència
d'Exart Vic, Capgirem Vic, Comunitzant Osona, BB intervencions, Joves del Remei i l'AEIG
Collformic.
13h - «Repensar-ho tot». Posada en comú de diferents casos d'intervenció a l'espai públic. Com
transformar un barri o una ciutat amb la cultura lliure. Convidats: Àgora Juan Andrés Benito del
Raval (Barcelona), Casal de Joves La Xesca de Sant Cugat del Vallès i l'Associació Circula
Cultura.
14h - 17h. Dinar popular a La Clota (cuina africana) a càrrec d'Ikea Union Vic, que també
participaran a les activitats de la tarda amb balls tradicionals. Per reserves cal escriure a
laclotavic@gmail.com.
17h - 21h. Actuacions al Casino
Sasha Chaves (cantautor)
Carpa Vermella (música ambiental)
Godai Garcia i Guillem Ramisa (monòleg)
Anairam (teclat i bateria)
Nicomedes Mendes (poesia)
Carles Bertran (música mediterrània)
Antidrom (performance)
Tarta Relena (veus acappella)
A més, engeguen el projecte de Ràdio Clota gravant el primer podcast.
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