ESPAI DE REFLEXIÓ
Aitor Antolin
Si quelcom es qüestiona, és que és desconegut, o ha esdevingut més
o menys desconegut, dubtós o incert.
Des dels inicis del que anomenem "modernitat" - que es remuntarien,
realment, molt més enllà de les cronologies acceptades generalment
- hom va començar a qüestionar-ho tot, en nom de conceptes, no
gaire concrets, com ara "progrés", "llibertat" o "igualtat" que, per
contra, van esdevenir al seu torn inqüestionables.
Com a conseqüència d’aquest posar-ho tot en dubte, entre parèntesi,
hom va començar dubtant dels principis suprems, de les veritats
transcendents, per anar gradualment posant en dubte tot ordre, tota
realitat, i acabar reduint tot a allò material i mecànic. Malgrat tot,
encara s’acceptava la realitat i una certa centralitat de l’ésser humà.
No obstant això, un cop posada en marxa la maquinària del dubte
universal, res podia romandre sense tocar i, així, s’ha acabat per
qüestionar la realitat de l’ésser humà com a tal i la seva centralitat,
exposant-lo a les bajanades ideològiques i filosòfiques més
inversemblants, que són el resultat extrem, esperable per altra banda,
de la modernitat occidental. I així, l’ésser humà ha esdevingut
quelcom desconegut per a sí mateix.
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Com cada any a l’inici de curs tenim establert un objectiu per a cada
secció que conforma la nostra entitat:
La Casa Museu del Voltreganès està desenvolupant una acció
dirigida a les escoles d’arreu del territori per fer visites guiades,
adaptades als programes escolars del centre que fa la visita amb la
projecció d’audiovisual adequat en cada cas .
L’experiència es completarà amb la visita a l’església romànica de
Vinyoles on es fa present la vida de Jacint Verdaguer.
Els tallers s’han iniciat com cada curs el passat a finals de setembre:
restauració, pintura, dibuix i ceràmica que es mantindran oberts en
forma de roda al llarg del curs a tots els usuaris que es vulguin
incorporar. Com sempre la base funcional és de tipus social i per tant
l’aspecte econòmic, en apuntar-se, no és decisori. L’important és
participar. Aquest aspecte fa que la nostra entitat estigui passant per
moments de dificultat econòmica preocupant; fins fa poc i durant molt
temps hem tingut un mecenes que ens ha donat un valuós suport.
D’altra banda s’ha fet una despesa important en material per poder
tirar endavant els projectes de taller.

.

El grup d’artistes ha iniciat uns treballs de gran format sobre el
paisatge de Sant Hipòlit de Salanca, amb motiu de l’agermanament
dels dos Sant Hipòlit catalans. Estem disposats a participar en totes
les propostes que ens arribin i serveixin per enfortir els llaços amb
els germans del Nord.
Estan programades per aquest curs 16-17 dues exposicions a la
CMV (petita sala rosa) i tres a l’ateneu de Sant Hipòlit.

JORNADES DE PORTES OBERTES
Festa major de Sant Hipòlit
Festa Major de la Gleva
Hi ha hagut visites a la Casa Museu i a l’església romànica.
Previst fer portes obertes per la
Festa Major de Santa Cecília

NOVA TROBADA
!!
ESPAI ROMÀNIC
A VINYOLES
En la primera trobada
cultural-musical
programada per a aquesta
tardor, i que anunciarem
amb més detall, està
prevista l’actuació de la:
L’ORQUESTRA DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE CENTELLES

Per la festa Major de Sant Hipòlit, la nostra entitat va tenir la oportunitat de
fer una exposició de l’artista F. Jimenez que va agradar per la seva tècnica
innovadora i temes molt interessants.
Vam tenir amb nosaltres a la Sra. Laura Vilagrà i Pons que ens va donar una
extensa i clara informació de l’actualitat en el procés cap a la independència
de Catalunya. L’assistència de públic va ser important pel nombre elevat de
gent i per la presència de les autoritats del Voltreganès i en conjunt la
participació de voluntaris va fer que l’acte fos molt solemne i agradable. Cal
parlar del petit refrigeri, possible, per l’aportació d’una empresa d’embotits
de la zona, els nostres Voltreguins i cava regalat.

Com col·laborar econòmicament
“la Caixa” 2100 0421 12 0200122983
Una tarda especialment agradable, amb un
col·lectiu especial.
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