
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAI DE REFLEXIÓ  Per Assumpta Castanyer 

Pot haver-hi una explicació a l’espai que s’ha produït 
entre les dades de la publicació del butlletí: 
En relació a la finalitat dels objectius d’Animació 
Sociocultural que defineix la nostra entitat: 
El Nadal passat, l’ànim que suposa un desitg de felicitat 
compartit per tot-hom, no era en el nostre pensament. Les 
circumpstàncies polítiques que vivim, amb 
l’enpresonament i exili  de la nostra gent, només ens 
donaven, i ens donen, sensació de vergonya, per no estar 
al seu costat i no poder evitar la injusta situació. 
 

Tot i així, i no pretenent de cap manera menyspreuar la 
situació, amb el cor encongit, però  amb  l’interès 
esperançat  per continuar endavant, veiem prudent  de 
tant en tant donar informació de les activitats i l’anar fent 
de la nostra associació, per als socis de l’entitat i més 
persones a qui els hi pugui interessar. 
 

Ens queda pendent la informació sobre la nostra 
participació en la Festa Major de Santa Cecília del passat 
mes de novembre; l’exposició pictòrica a la Petita Sala 
Rosa,  de Gerard Serrat i d’Assumpta Castanyer, (les 
dues amb interès de recull local-històric;) la recent visita 
d’escolars de l’Escola Abat Oliba amb propòsit de 
coneixer la nostra col.lecció, l’oferta pedagògica i l’entorn 
de Vinyoles i coneixement de l’estada de Mossèn Cinto 
Verdaguer.  
  
       
       
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                                  
    

Associació Sociocultural del Voltreganès: QUÈ S’HI POT FER 
Passeig Comtes de Lacambra, 3, 08508 -Vinyoles, Les Masies de 
Voltregà Tl. 646193140 / 640654994 , www.cmv.cat 

 

BUTLLETÍ INFORMATIU 
ASV QUÈ S’HI POT FER 

Sant Hipòlit, Santa Cecília i les Masies de Voltregà 

Març de 2019 

  

 

Per la Festa Major de Santa Cecília i, dins l’activitat EL MUSEU ET VISITA 
hi ha hagut molta participació dels veïns, que d’alguna manera han pogut veure 
objectes i  projeccions que els han ajudat a compartir records viscuts.  

Hi ha hagut l’oportunitat 
de poder conèixer la 
presentació de l’ultima 
publicació escrita per 
Josefina Vila, veïna del 
poble, i que fa referència 
a la vida de la seva tieta i 
de com es vivia abans a  
Santa Cecília. La que 
felicitem per la seva obra 

  

ELS NOSTRES TALLERS 
Els nostres tallers segueixen el seu ritme normal. Últimament s`han col·locat  a 
l’espai de La Llar, dos quadres, procedents de  donacions i  recuperats als 
nostres tallers 



 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
VISITA CASA MUSEU DEL VOLTREGANÈS 
www.cmv.cat      (28 de Febrer de 2019) 
 
 

 

       
       
                                                                                           

      
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                                  
    

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

 

 

 

 

Jacint Verdaguer i Santaló neix a Folgueroles el 17 de maig de 1845 
Quan té 25 anys és ordenat sacerdot 
És vicari a Vinyoles de (1871 a 1873) 
 Lo matí de ma infantesa, 
Quin matí fou tan hermós, 
Lo cor vessava de càntics, 
Lo camp vessava d’olors. 
Jo em sentí unes ales nàixer, 
I volí de flor en flor, 
A quiscuna que em sonreia 
Li dictava una cançó. 
Jacint Verdaguer (1845-1902) 
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Els alumnes de l’Abat oliba, durant la seva visita ens han demostrat el seu 
interès i la seva participció en tot moment, sempre amb l’atenció dedicada 
i admirable de les mestres que els acompanyaven .  
S’ha pogut estrenar el projector passant el conte que ens va donar Llúcia 
Martín i que ha estat adaptat amb la participació de la nostra gent. 

Actualment, la Petita Sala 
Rosa ha afegit a les 
exposicions, l’obra record 
d’Assumpta Castanyer de 
l’Escola de les Monges de 
Vinyoles i l’obra de Gerard 
Serrat, Història de Conaglell. 
Cal mencionar que a aquesta 
obra s’acordà afegir-hi la 
pintura de la Noble Anna 
Maria de Copons, de Malla, 
de Conanglell i de Àger i 
que ha estat fet als tallers de 
l’entitat. 

LES NOSTRES SORTIDES (També el pont romà de Tarruella) 
 

 

 
 

 

Exposició sala Ajuntament Masies de Voltregà 

Riudaura 

S. Joan de les Abadeses La Via Romana 


