ESPAI DE REFLEXIÓ

Antoni Albaladejo

Es parla molt de paraules com, bulling, moobing i
assetjament; en veritat són un mateix concepte de
múltiples cares en situacions socials diverses.
Aparent ment diferents, més solsament en l’espai en
què es realitza l’acció en si mateixa i, perla resta, el
comú és que, el que l’executa es considera superior de
fe, o té més força física o disposa de superioritat social
o jeràrquica; això unit a la falta d’ètica li permet actuar
sobre tots, de forma lesiva, sobre els que considera més
fluixos o que estan per sota de la seva jerarquia.
En principi són aprenents de dictador i, com a tals,
arrosseguen amb ells una cort de gent insubstancial,
que acompanyant-los els reafirmen en les seves accions
i confirmen, a aquests depredadors, que trobem en tots
els àmbits i que amaguen els seus instints, sota
aparença sempre enganyosa, d’excuses, estranyes lleis,
sempre la superioritat: “tinc més força, mano més i sé
convèncer” .
En síntesi, pur masclisme, executat per homes i també,
dissortadament, per algunes dones, sota disfresses de
tots tipus i és que, el que més saben fer és dissimular.
Associació Sociocultural del Voltreganès: QUÈ S’HI POT FER
Passeig Comtes de Lacambra, 3 08508-Vinyoles, Les Masies
de Voltregà Tl. 646193140 / 616572197
www.cmv.cat

BUTLLETÍ INFORMATIU
ASV QUÈ S’HI POT FER
Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà N.XXXII

BON NADAL
I
FELIÇ 2017

Aquest 2016 ha estat un any de contrastos per a la nostra
entitat; l’iniciem amb el canvi de propietari de l’empresa
que ens ajudava econòmicament des dels primers anys de
vida de QUÈ S’HI POT FER, facilitant las activitats que
portem a cap. Aquest contratemps inicial es va veure
compensat per la donació d’un ajut per part de la Fundació
La Farga i, com a regal de cap d’any, CaixaBank ens dona
un ajut que permetrà iniciar cobertes les despeses de
base del taller social, el 2017.
Molt importants són els acords de col·laboració amb el
Museu del Coure pel que fa als visitants, cosa que els
permetrà gaudir en la visita a Voltregà de dos museus, de
forma coordinada, l’ un industrial i etnològic l’altre.
Importantíssima ha estat la visita d’un equip museístic del
Consell Comarcal d’Osona i de la Universitat de Vic, que
han valorant l’exposició de la nostra col·lecció i ens han
ofert la seva col·laboració per millorar la instal·lació.

ELS TALLERS

Ens pelem
de fred,
però som
molt
constants i
ens anem
apanyant
com podem.

Hem sortit a donar un volt per recollir temes per pintar

De les donacions que ens arriben, cal seleccionar quines peces
poden afegir-se a les col·leccions del Museu

Amb l’acció “EL MUSEU
ET VISITA A TU”, el dia 18
de novembre ens hem
desplaçat fins a l’Esquirol
a la Residència d’Avis;
Una trobada amb gent
gran que viu plenament
els records i els
comparteix generosament
dins d’un ambient ple de
participació i d’exemplar
respecte i complicitat.

Dins del programa
de la Festa Major
de Santa Cecília hi
havia l’oferta de
portes obertes de la
Casa Museu.
Per a nosaltres va
ser una gran
satisfacció atendre
els visitants

Gaudim de
l’espai de
l’església
romànica

El passat dia 20 de novembre, a les 6 de la tarda, l’església romànica
de Vinyoles es va omplir de gom a gom per viure el concert que ens va
oferir l’Orquestra Jove de l’Escola de Música de Centelles.

