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El Col·lectiu Taca d’Oli, format per grups d’Àvies i Avis per la Llibertat dels Presos 

Polítics i Exiliats van organitzar una trobada de tots els col·lectius del Principat a la 

capital d’Osona, Vic, el passat dimarts 3 de maig. 

 

Més de 120 àvies i avis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Conca  de Barberà, 

representant 18 pobles i ciutats van participar en dita trobada. La jornada de germanor 

fou un aplec d’àvies i avis que es pot resumir en una jornada de treball dels 

representants dels diferents col·lectius, amb una concentració, manifestació i una visita 

cultural i turística a la capital d’Osona.  

 

Cal esmentar també que la regidora Elisabet 

Franquesa, regidora d’Educació i Joves, 

Convivència i Seguretat ens va rebre en nom 

del Consistori de Vic i ens dirigí unes 

paraules de benvinguda i agraïment a la tasca 

social i política del nostre col·lectiu “Taca 

d’Oli”. Després, es van cantar diverses 

cançons amb l’acompanyament  d’uns quants  

 

 

 

 

membres de “Músics per la Llibertat” que van posar 

punt i final al primer acte de la trobada que es va fer 

a la plaça del Mercat de Vic, davant mateix del 

preciós edifici del molt conegut Casino. Fins i tot el 

temps s’hi va voler sumar perquè, malgrat que ens 

va caure un bon i fort ruixat, la meteorologia va 

esperar que acabessin les diferents activitats i quan 

tothom estava ja a punt de dinar. 

 

Després d’un bon àpat, al mateix Casino de Vic, els tarragonins Òscar Cid i Xavier 

Marcos juntament amb l’Agustí Valls de la Pobla de Mafumet i els músics de Vic que 

cada setmana toquen pel col·lectiu d’Àvies i Avis osonencs, a la plaça del Mercat, ens 

van oferir un bon recital de cançons que tots els assistents van cantar i aplaudir molt 

calorosament. 
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De tots els presents a la trobada, el que hom va recordar i aplaudir més fou, sens dubte, 

la visita a la catedral de Vic i també l’explicació sobre la històrica, magnífica i única 

plaça del Mercat on, els dimarts i dissabtes es duen a terme el Petit i Gran Mercat. 

 

Després de dinar, vam tenir una horeta de temps lliure per passejar i comprar pels 

medievals carrers de Vic. Seguidament, els autocars ens van retornar al Baix Camp, 

d’on havíem sortit de bon matí. Una jornada per recordar durant molt de temps. 

 

 

 

 

 


