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Acte commemoratiu a Vic dels 10
anys de la consulta
independentista del 13D
L'acte es fa aquest divendres al Seminari de Vic, amb la participació de persones
voluntàries en l'organització de les consultes, a més d'altres que hi van tenir un
paper més rellevant | El 13 de desembre de 2009 es van fer en 34 municipis
d'Osona les primeres consultes sobre la independència a la comarca
Aquest divendres 17 de gener es fa a Vic l'acte commemoratiu dels 10 anys de la consulta
independentista del 13D. L'acte, que es farà al Seminari de Vic, és organitzat per Òmnium Cultural,
i servirà per homenatjar les persones que van fer possibles la primera consulta sobre la
independència de Catalunya a Osona. El mateix divendres s'inaugurarà l'exposició «55 artistes
(urnes) per la Llibertat» al Museu de l'Art de la Pell de Vic.
El 13 de desembre passat va fer 10 anys de les consultes del 13D a la comarca d'Osona i a molts
altres punts del país que van suposar un punt d'inflexió històric en la lluita independentista, a més
d'un triomf organitzatiu i simbòlic de la ciutadania organitzada. Un total de 34 municipis osonencs
van votar en aquell 13 de desembre de 2009, amb un 41,7% de participació amb 49.124 votants,
dels quals un 97,2% van votar Sí a la pregunta «Està d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de
Dret
independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?».
L'acte d'aquest divendres es farà a les 8 del vespre a la sala d'actes del Seminari de Vic. Presentat
per l'escriptor Toni Pladevall, hi haurà una introducció a càrrec de Jeroni Vinyet i Alfred Verdaguer,
presidents d'Òmnium Cultural Osona el 2009 i en l'actualitat. Tot seguit, es donarà pas a l'explicació
d'anècdotes de persones voluntàries que van formar part del nucli organitzatiu de les consultes a
Osona i, finalment, es farà una breu intervenció de persones que van tenir un paper rellevant, tant a
les consultes d'Osona com en d'altres municipis: Alfons López Tena, Josep Manel Ximenis i Vicent
Sanchis, en una taula conduïda pel periodista Marc Güell. Hi haurà un petit refrigeri al final de l'acte
durant el qual es passaran imatges de la jornada del 13D a Osona, en les quals es podrà
visualitzar com centenars de persones voluntàries es van bolcar en aquesta iniciativa la tardor del
2009, preludi de moltes altres mobilitzacions per la independència al llarg dels últims deu anys.
A les 7 de la tarda al Museu de l'Art de la Pell s'haurà fet la inauguració de l'exposició «55
artistes (urnes) per la llibertat», una mostra del treball de 55 artistes en defensa de la democràcia i
la llibertat en urnes que es van utilitzar en el referèndum de l'1 d'Octubre de 2017.
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