
Convocatòria roda de premsa 

Dimarts 24 de maig (12h)  
Sala Moragues, El Born CCM 
 
 

 

EL BORN CCM POSA LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ AL 

PUNT DE MIRA AMB LA SETMANA DE LA CULTURA 

PROHIBIDA 

 

Del 24 al 29 de maig, El Born CCM es transforma en el punt de trobada de la censura i la 

prohibició de la cultura, amb taules rodones, exposicions, conferències, concerts, activitats 

familiars i durant el cap de setmana, amb el Mercat del Llibre Prohibit. 

Després que l’any passat es posés el focus en els llibres prohibits, aquesta any afegim com a 

tema convidat de la setmana la prohibició i  la censura dins el món de la música 

 

La setmana del 23 al 29 de maig, El Born CCM es torna a vestir de gala per posar la llibertat 

d’expressió a l’ordre del dia. Després de l’èxit de La Setmana del Llibre Prohibit de l’any passat, 

aquest any s’amplien les fronteres per acollir tota una setmana dedicada  a reflexionar sobre la 

cultura prohibida i censurada en les seves múltiples vessants. 

Us convoquem a la roda de premsa que tindrà lloc el proper dimarts 24 de maig, a les 12h, a la 

Sala Moragues d’El Born CCM, on es presentaran tots els detalls i la programació de la 

Setmana de la Cultura Prohibida.  

Intervindran a l’acte: 

- Ricard Vinyes, Comissionat de programes de memòria de l'Ajuntament de Barcelona 

- Lluís Agustí, comissari de la Setmana de la Cultura Prohibida 

- Xavier Valiño, Comissari de l'exposició 'Vibracions prohibides' 

- Carme Fenoll, directora del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i 

organitzadora de la Jornada “Nihil Obstat” 

 



Comptarem amb la presencia d’alguns dels experts i professionals que participen a La Setmana 

de la Cultura Prohibida. 

 

Després de la roda de premsa es farà una visita guiada a l’exposició de la ma del seu 

comissari. 

 

 

 

 

Per a més informació: 

 

 Albert Mercadé, d’El Born Centre de Cultura i Memòria (premsaelborncc@bcn.cat) 

 

 ElisendaFigueras, de Taleia Cultura (taleia@taleiacultura.com)  
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