ESPAI DE REFLEXIÓ
per Aitor Antolín
ERRORS COMUNS DE PERCEPCIÓ
Hi ha un leitmotiv usual entre moltes corrents de pensament, tant a Orient com a
Occident, que ve a dir que el món tal com el percebem o creiem percebre’l no es
correspon amb la realitat vertadera. En aquest mateix espai n’hem fet referència en
d’altres ocasions – tampoc, per tant, insistirem en una qüestió purament metafísica
o de teoria del coneixement. Tot i això, s’ha de tenir en compte aquest dèficit en la
percepció de les coses per poder entendre d’altres fenòmens de tot tipus: social,
polític, econòmic, religiós, etc. que es donen en el nostre dia a dia, al voltant, i que
podem veure reflectits arreu.
En concret, un dels aspectes bàsics on l’ésser humà sembla tenir un problema
d’absoluta incapacitat per veure la realitat és la qüestió del poder i del deure. Aquí
s’ajunten tots els vicis possibles i impossibles, fins i tot impensables, de la
percepció i el coneixement. Aquí tot són fallàcies, desideràtums i emocions del
baix ventre. La gran objecció contra tota objectivitat i contra la veritat mateixa
sempre s’ha originat en els budells i més avall. I així s’han formulat sempre les
grans bestieses: creure que la realitat està feta per acontentar els estómacs agraïts,
creure que el poder està sotmès a la necessitat o la utilitat de la societat, creure que
la vida depèn dels desitjos, les alegries o les misèries de les masses, etc. Es creen
així les grans illusions de les collectivitats, que tant de mal han causat, les grans
dèries que es revesteixen de noms grandiloqüents (llibertat, igualtat, justícia...) i
que han portat als més grans vessaments de sang, especialment en la modernitat,
l’era de les grans fantasies massives par excellence...
Aquesta arbitrarietat de les allucinacions collectives, ara tenyida del toc
postmodern i new age que ens porta la moda, semblaria haver-se tornat més naïf, i
potser més tramposa: les allucinacions de la pau, dels drets humans, de la justícia
universal, que porten a les contradiccions més absurdes com ara les “guerres
humanitàries”, les intervencions per aturar suposats genocidis que acaben
generant genocidis en sentit contrari (com ara a Iugoslàvia), els “danys
collaterals”, etc., donant lloc a un discurs del pur eufemisme que acaba per
substituir la veritat com a tal i inclús la realitat mateixa, de tal manera que,
finalment, la realitat resulta ser allò que el discurs ens fa percebre com a “real”,
generant en definitiva una falsedat al quadrat...
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BUTLLETÍ INFORMATIU
ASC. QUÈ S’HI POT FER
Nº XVII
GENER 2013
Sant Hipòlit i Masies de Voltregà

Encetem el nou any, com sempre, convidant-vos a visitar la Casa Museu del
Voltreganès.
Està oberta la llista per a les persones que es vulguin inscriure per exposar la
seva obra a la Petita Sala Rosa. Actualment, i després dels treballs de Ton
Quatre, s’han exposat les auques del Voltreguí. Per Febrer s’inaugura
l’exposició d’olis de Carme Castanyer.
Els nostres tallers mantenen l’activitat normal, i hi ha noves aportacions de
donacions per al museu que fan que continuï enriquint-se el nostre patrimoni
històric.
Referent a la nostra oferta turística, ens movem amb interès per anar
programant visites, tot divulgant la nostra oferta arreu.
En la nostra situació econòmica es pot veure que hi ha les dificultats normals
en els temps que ens toca viure. Des de la nostra entitat proposem que es valori
la importància de tenir un espai de tallers, com el nostre, obert a tothom qui
tingui un temps de lleure i vulgui compartir-lo amb persones que estan
aprenent, o ensenyant o tenen un temps per escoltar i viure les experiències
que ajuden a créixer en valors de convivència i millora de coneixements.
Ens agradaria insistir que el pagament de la quota mensual (20€) no ha de
suposar cap impediment per a participar en les nostres activitats, ja que
valorem per sobre de tot la participació i la col·laboració.
Recordem als socis que la quota anual és de 20 €, i que a partir d’aquest mes de
febrer podeu passar a recollir els nous carnets de soci a la seu de l’entitat,
recordant-vos que l’horari és de de 5 a 7 de la tarda, de dilluns a divendres
(excepte dimecres).

Podeu fer el vostre ingrés a:
Nº de compte de “la Caixa” 2100 0421 12 0200122983

RESUM ECONÒMIC DEL 2012

“L’AUCA DEL VOLTREGUÍ”
El passat dia 17 de desembre s’entregaven els premis als guanyadors del concurs
“L’Auca del Voltreguí”, organitzat per la nostra entitat amb la col·laboració de
l’IES del Voltreganès i el C.P. Abat Oliba. El propòsit del mateix consistia en la
realització, per part d’alumnes dels centres escolars voltreganesos, d’unes
auques sobre aquesta nostra pasta tradicional recuperada, el Voltreguí, i la seva
història en el marc de la història del Voltreganès.

Actualment
s’exposen les 15
auques del
Voltreguí , obra
del nostres joves,
a l’espai del CAP
de Sat Hipòlit

-TOTAL INGRESSOS: 6.296,26 €
-TOTAL DESPESES: 7.748,27 €
-RESULTAT EXERCICI: -1.452,01 €
Està a disposició dels socis l’accés al document detallat dels comptes de
l’entitat.
__________________________________________________________

1ª EXPOSICIO 2013
PINTURES A L‘OLI DE
CARME CASTAÑÉ I CASELLAS

La participació al concurs va ser un èxit, amb una quinzena d’equips
participants. Es van atorgar dos premis als guanyadors de les dues categories. A
l’entrega hi assistiren els participants, pares, professors i mitjans de comunicació
comarcals; tots van poder gaudir d’una degustació de voltreguins i cada
participant al concurs rebé un llibre de la Casa Museu com a obsequi.
Auques
premiades

Venda de Voltreguins a

Ca La Paquita
(Elisabeth) prop de l’institut
C/ Maragall, 7
Telèfon 938570462

LesMasies de Voltregà

A LA PETITA SALA ROSA , CASA MUSEU DEL VOLTREGANÈS

DEL DIA 22 DE FEBRER AL 1 D’ABRIL DE 2013
Pg. Comtes de Lacambra, 3 Les Masies de Voltregà (Vinyoles)

