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La CUP homenatjarà les víctimes de
l'atemptat d'ETA a Vic, ara fa 25
anys
La formació rebutja assistir a l'acte oficial, en el que hi participarà Carles
Puigdemont, i opta per un ?homenatge discret sense protagonismes?

La caserna de la Guàrdia Civil de Vic, lloc de l'atemptat. Foto: Adrià Costa

Capgirem Vic (que engloba la CUP i Procés Constituent), a l'oposició de l'Ajuntament, organitzarà
un ?homenatge discret sense protagonismes? a les víctimes de l'atemptat d'ETA a la caserna de
la Guàrdia Civil i a les seves famílies, ara fa 25 anys. L'acte tindrà lloc aquest dissabte, 28 de maig,
a les 7 de la tarda al passeig de la Generalitat, davant del solar de l'antiga caserna.
Capgirem, en un comunicat, ha manifestat el seu ?rebuig a qualsevol tipus de violència en
general i la seva sincera solidaritat, en particular, amb les víctimes de l'atemptat a Vic?. La
formació ja va retre homenatge el passat mes de gener a les víctimes dels bombardejos feixistes
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/49368/capgirem/vic/homenatja/avui/victimes/dels/bomba
rdejos/feixistes) que hi van haver a la ciutat entre desembre de 1938 i 1939 en el transcurs de la
Guerra Civil.
Per altra banda, la formació descarta assistir a l'acte oficial commemoratiu dels 25 anys de
l'atemptat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/109256/puigdemont/presidira/acte/commemoratiu/dels/25/anys/
atemptat/eta/vic) , organitzat per l'Ajuntament de Vic i l'Associació Catalana de Víctimes
d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), al qual hi assistirà el president del a Generalitat, Carles
Puigdemont. ?Creiem que és un acte manipulat i falsejat per l'estat i la ultradreta, que ha estat
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instrumentalitzant, durant anys, les famílies amb fins polítics i partidistes poc ètics. Entenem que
l'enfocament tergiversat de l'acte és una manca de respecte cap a les víctimes i cap a les seves
famílies?, argumenta Capgirem Vic.
A més de Puigdemont, l'acte oficial comptarà amb la presència d'altres autoritats com l'alcaldessa
de Vic, Anna Erra; el president de l'ACVOT, José Vargas; i del ministre de l'Interior, Jorge
Fernández Díaz. També hi haurà el conseller d'Interior, Jordi Jané, i el conseller de Justícia,
Carles Mundó.
El 29 maig de 1991, etarres del comando Barcelona d'ETA van desfrenar un vehicle a la rampa
de la casa caserna de la Guàrdia Civil de Vic, cap a les 6 de la tarda, carregat amb 70 quilos
d'explosius. Com a conseqüència de l'atemptat hi va haver nou morts, entre ells cinc menors, i 28
ferits. A més, un altre guàrdia civil va morir en ser atropellat durant el rescat de les víctimes de
l'explosió. Els etarres van ser localitzats l'endemà i van morir en l'enfrontament amb la policia.
Una nova bilblioteca
D'altra banda, i com ja s'ha fet públic, l'Ajuntament de Vic ja ha iniciat tots els passos amb
l'objectiu que la ciutat disposi d'un nou equipament cultural que s'ubicarà precisament als terrenys
de l'antiga caserna. Amb un pressupost de 8,5 milions d'euros el nou equipament es posarà en
funcionament durant l'any 2019 i serà a partir del mateix dia 29 de maig que s'obrirà una nova pàgina
web (www.novabibliotecavic.cat) perquè la ciutadania pugui aportar idees sobre el funcionament
de la nova biblioteca, així com proposar i decidir el nom que tindrà.
Galeries de fotos:
Acte d'homenatge a les víctimes (2013)
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/galeria/9687/pagina1/visita/fernandez/diaz/caserna/guardia/
civil/vic)

Acte d'homenatge a les víctimes (2012)
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/galeria/8234/pagina1/homenatge/record/victimes/atemptat/
eta/vic)

Acte d'homenatge a les víctimes (2011)
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/galeria/7703/pagina1/homenatge/victimes/terrorisme/vic)

Acte d'homenatge a les víctimes (2009)
(http://www.osona.com/galeria/890/acte/record/victimes/atemptat/caserna/guardia/civil/vic)

Acte 15è aniversari de l'atemptat (2006)
(http://www.osona.com/fotos/2006B/CasernaVic15anys/index.htm)

Atemptat a la caserna de Vic (1991)
(http://www.osona.com/fotos/2006B/AtemptatCasernaVic/index.htm)
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