ESPAI DE REFLEXIÓ
Per Aitor Antolin
En aquest món, tothom – o, si més no la gran majoria – té com a
objectiu, en la mesura del possible, fer el que vulgui. Viure com es
vulgui viure la pròpia vida. Voler ser això o allò, voler fer quelcom o
no fer-ho.
Després dels qüestionaments que es poden anar encadenat en les
motivacions de l’acció en els éssers humans, després de preguntar
un darrera l’altre els “perquès” de com actua algú, sempre s’arribarà a
un “perquè vull”, o perquè algú altre ho vol així, com a resposta
desesperada i última. Desapareguts tots els principis i tots els valors,
sempre queda la voluntat nua, el voluntarisme, absurd en molts
casos, com a nucli de l’entramat d’accions humanes. El problema
d’aquesta voluntat és que és un residu, una explicació “a manca de”
quelcom millor, i una resposta burda que permet saltar-se tots els
passos i l’encadenament de causes i efectes que expliquen la realitat
de les coses. Va ser així com la idea de Deu mateixa, des del punt de
vista filosòfic, es va degradar passant de ser el Principi Primer i la
Causa Última a ser entès com a mera Voluntat capritxosa, que al cap
i la fi es va considerar - com ho és tota voluntat -, de facto, buida i
lògicament innecessària. Això no és més que l’expressió metafísica
d’una progressiva subjectivització del pensament que en la
modernitat ha estès el voluntarisme a tots nivells, i tots els mals de
l’època moderna i contemporània no en són sinó una conseqüència.
Tanmateix aquest voluntarisme i aquest “jo vull”/“nosaltres volem” són
d’una inconsistència total. Però això s’haurà d’explicar en un altre
moment.
Associació Sociocultural del Voltreganès:QUÈ S’HI POT FER
CASA MUSEU DEL VOLTREGANÈS, Passeig Comptes de Lacambra, 3, Vinyoles

www.cmv.cat asc.ques’hipotfer@gmail.com http://esglaoperdut.blogespot.com.es
Tels. 616572197 / 646193140 / 649704410
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Sant Hipòlit i Les Masies de Voltregà
COMECEM ELS TALLERS
A partir del dia 1 d’octubre comencen els tallers:
El dimarts dia 1 d’octubre, a les 5 de la tarda comencen els tallers de :
PITURA, RESTAURACIÓ, ITERPRETACIÓ DE LA LECTURA
S’impartiran els dimarts i dijous de 5 a 7 de la tarda
Podeu apuntar-vos trucant per telèfon o venint a la Casa Museu de Vinyoles .

Horaris d’atenció al públic:
Dilluns dimarts dijous i divendres de 5 a 7 de la tarda.
Per visitar la Casa Museu del Voltreganès, amb grups, cal trucar amb un
temps d’antel·lació.

El prpper mes de novembre està previst que ens visitin
tres grups de get gran
La oportunitat de poder conèixer la Casa Museu del Voltreganès per a
grups amb dificultat de desplaçament, i acostant nosaltres la història.
Aquesta oferta té resposta positiva, ja que estan previstes unes
actuacions properament amb escoles i centres de gent gran.

PRESETACIÓ DEL “CÓC VOLTREGUÍS” A LA
FESTA MAJOR DE LA GLEVA
El passat dia 8 de setembre en el marc de les celebracions de la Festa Major
de la Gleva es va fer presentació del Cóc Voltreguins que dóna un nou
format a la pasta típica recuperada el Voltreguí, fruit de la col·laboració de
Bonblat Altarriba i l’ASV Què s’hi pot fer. Consisteix en un cóc o
“tartina”que possibilita la seva partició en porcions ideal per a celebracions i
per compartir en tot tipus de reunions.
Es poden trobar els productes
Voltreguins a:
/_Als Forns de pa Altarriba,
Tel. 8506702

JORADES DE PORTES OBERTES
FESTA MAJOR DE VIYOLES:

Fantàstica i Gran invasió de nens

/_Cala Paquita,C/ Maragall 7, Les
Masies de Voltregà, Tel. 938570402
/_Autoserveis Fina, C/ Balmes 10,
Tel.8502147 les Masies de Voltregà

FESTA MAJOR DE LA GLEVA

ARA TOCA FER U COMIAT
Hi ha dues persones, usuàries i voluntàries de l’Associació Sociocultural del
Voltreganès: Què s’hi pot fer, que per raó d’edat decideixen deixar de venir
als taller de restauració, L’Angelina ha estat amb nosaltres des de l’any 2000
i la Montserrat tot seguit va venir a fer-li companyia. Només podem dir que
les trobarem a faltar i agrair-les-hi de tot cor el seu recolzament i el seu
valuós treball tot aquest temps que hem pogut compartir.

Can LLebre, 2000

C/Hospital 2003

Bellnunt 2008

Vinyoles, 2012

Les hem passat de tots colors, però ens hi hem trobat molt a gust..

En les dues jornades,
molts visitants han pogut
gaudir de la visita a la
Casa Museu del Voltreganès

FESTA MAJOR DE SAT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
Concurs de pintura ràpida
Hi ha hagut una bona participació i s’han premiat 10 participants tot
que tots van esforçar-se a fer-ho bé

