
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPAI DE REFLEXIÓ 
Aitor Antolin             

Des de fa algun temps venim "reflexionant" aquí sobre diferents 
temes, més o menys filosòfics, existencials, morals... Diguem-ne 
com vulguem. Ens consta que sovint semblen enrevessats, i 
seria probablement impossible de trobar-ne un fil conductor, 
perquè la veritat és que hem anat donant tombs "intel·lectuals", 
aquí i allà, i en molts aspectes es podria trobar que s’ha donat 
un gir de 180 graus en posicionaments de diversos tipus. En 
aquest sentit, qui això escriu es fa responsable d’haver, fins a 
cert punt, "marejat" el públic, tot endinsant-los en reflexions  
absurdes pròpies de la filosofia postmoderna. Si els escrits 
moltes vegades no eren totalment compresos pel lector, només 
l’autor n’és culpable, ja que, veritablement, l’absurd és 
difícilment intel·ligible. En aquests escrits han desfilat els 
espectres del relativisme i el nihilisme, encara que darrerament 
hem intentat "desfer el camí" que ens endinsava en aquest no-
res filosòfic, com es pot desprendre dels últims textos que 
havíem publicat en aquest espai. 
Així doncs, avui aquest no és tant un espai de reflexió com de 
recapitulació, fins i tot de catarsi. Voldríem concloure recordant 
una rèplica que van fer-nos a una d’aquestes reflexions. En 
aquella ocasió parlàvem de la relativitat de la veritat i de la no 
existència de veritats fonamentals o de la veritat o l’ésser com a 
tal. Doncs bé, molt encertadament un lector ens va respondre: 
"el que és veritat, és veritat, i el que és no-res, no pot pas ser" o 
quelcom de semblant. En efecte, aquesta senzilla afirmació 
aniquila, per si sola, la major part de la filosofia de, com a mínim, 
els últims dos-cents anys. 

      

 

 

 

 

 

 

  

Aquest inici d’any, la nostra entitat ha tingut sèries dificultats a l’hora de 

mantenir amb dignitat la nostra col·lecció que defineix la Casa Museu del 

Voltreganès. Si pensem que aquest espai és per acollir les donacions de la nostra 

gent, amb la finalitat de conservar viva la nostra història de poble i de gent que 

ens han precedit... Si volem mantenir un respecte i consideración cap a aquesta                    
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Any 2017, Curiositat a l’arribada d’un nou objecte a la 

col·lecció de la Casa Museu.   

Any 2002, donació 

Ramon Verdaguer 

 
Any 2001, donació brigada 

acció, ens cal fer-ho més fàcil, 

no posar-hi obstacles… no 

definir-ho amb els  metres que 

s’ocupen, equiparant-ho amb 

l’espai que ocupa una altra 

entitat… 

Hi ha moments en que la feina es 

fa excessivament complicada. 

Aquets dies hem complert amb el 

requeriment de Museus de la 

Generalitat, d’estadístiques 

relacionades amb les visites que 

hem tingut. El recompte ens dóna 

ànims per continuar. 

 
Any 2003, donació 

 Cabestres 



 

 

ELS TALLERS,  

OBERTS A DIFERENTS 

COL·LECTIUS 

 
 

Vinyoles i l’ESGLÉSIA ROMÀ�ICA 
Actuacions previstes per al maig de 2017 

 

DINS DE LA PROGRAMACIÓ 

d’APRÍLIUM 

 

DIA 21 de MAIG a les 12 del matí: 

EMM 

Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit 

 

DIA 28 de MAIG a les 12 del matí: 

EMM 

Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit 
 

Sant Jordi al Voltregà 

Ha estat  ple de d’esdeveniments que han 

fet moure la població, amb l’oferta 

d’espectacles i venda de roses que es 

podien adquirir arreu del poble. 

La nostra entitat, i, dins la oferta d’APRÍLIUM,  ha organitzat una 

exposició col·lectiva amb la nostra gent artista que s’expressa 

pintant. Hi han participat 18 artistes i hem pogut veure a l’Ateneu 

una mostra extraordinària del que podem fer amb els nostres 

pinzells. 

 

 
 

 

 

DELS FETS DE LA GLEVA 2017 

Aquest passat dia 1 d’abril, i amb motiu de 

la celebració dels Fets de la Gleva, un grup 

de gent de de San Hipòlit de la Salanca ens 

van acompanyar a la festa i, en un moment 

del dia, van visitar la Casa Museu del 

Voltreganès. Per a nosaltres va ser un goig 

poder compartir amb ells records i 

vivències, que d’alguna manera ens 

agermanen. 

  

 

Com col·laborar-hi econòmicament: 

“la Caixa” 2100 0421 12 0200122983 
Associació Sociocultural del Voltreganès: Què s’hi pot fer 

 


