
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS TALLERS 
 De les donacions que ens arriben, cal seleccionar quines peces 

poden afegir-se a les col·leccions del Museu 

                                                                       ESPAI DE REFLEXIÓ 
Aitor Antolin           
D'entre la gran diversitat de les modes, més o menys fugisseres, 
de la postmodernitat, n’hi ha una que, tanmateix, ha esdevingut 
exitosa i permanent (o, si més no, més duradora), ja que ha 
assolit un estatus gairebé de culte pseudorreligiós i, alhora, de 
psicologia "popular": la moda de l'autoajuda (lligada a tot el 
"mundillo" de les teràpies "alternatives" i pseudomístiques de 
tot pelatge). Es tracta d'un àmbit que revela molts trets 
característics del món actual, desdel pur individualisme, a 
l’egocentrisme i narcissisme - ja el famós "Do it yourself" o fes-
ho per tu mateix com a eslògan sorgit del hobby pel bricolatge, 
que s'aplica a qualsevol aspecte vital, amb el consegüent 
sentiment d'autosatisfacció per no haver de demanar ajut al 
pròxim ni a cap expert. Això no obstant, xoca amb el fet que hi 
ha milers d'experts i professionals, gurus de l'autoajuda, sempre 
disposats a "guiar-te" en aquesta descoberta i "construcció" de 
tumateix. 
És cert que l'ésser humà sempre ha necessitat "ajuda" en la 
recerca de si mateix. En aquesta època de paraules buides, 
conceptes simplistes, vida plastificada i alienació per hipertròfia 
tecnològica, l'ajuda consistirà en missatges buits i simplistes 
difosos per mitjans freds i alienants que es traduiran en 
perspectives vitals egocèntriques i autocomplaents, fruit de 
l'explotació i alhora de l'autocompassió i del narcissisme. I, per 
damunt de tot, ja que vivim el món del triomf exultant del capital, 
el negoci amb tots i cadascun dels aspectes i misèries de la vida 
humana, fins a convertir la pròpia vida en un negoci miserable. 
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BUTLLETÍ INFORMATIU 
ASV QUÈ S’HI POT FER 

Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà N.XXXVI 
OCTUBRE DE 2017  

Resposta al Patronat d’Estudis Osonencs:  
En el moment en què ens trobem, considero totalment fora de context,  el 
vostre requeriment de retirar la bandera de l’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE 
DE VINYOLES D’ORÍS. 
Els nostres estatuts preveuen: 
Dinamitzar la comunitat del voltreganès en base a la recerca històrica, la cultura i 
el foment de les arts. 
Estar sempre oberts a iniciatives, propostes i suggeriments que tinguin relació 
amb la salvaguarda del patrimoni del Voltreganès, i català, d’arreu. 
Això ha suposat una dimensió expansiva de coneixement de l’espai 
romànic Verdaguerià  de Vinyoles, i una oportunitat indescriptible de 
compartir experiències socialment i culturalment, amb gent de la 
comarca, de  tot Catalunya i més... 
Aquí és quan, en nom de la entitat que represento, i comprovant que no 
podem respondre a l’actitud d’enfrontament que es desprèn de la vostra 
responsabilitat de vetllar per la conservació de l’edifici, 
Manifesto: 
L’Associació Sociocultural del Voltreganès: Què s’hi pot fer, renuncia al 
conveni de col·laboració entre el PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS  
I  L’ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL VOLTREGANÈS: QUÈ 
S’HI POT FER 
Assumpta Castanyer , 
En data 3 de setembre de 2017. 
Actualment l’Associació sociocultural el Voltreganès no té cap vincle 
amb el Romànic de Vinyoles, només l’interès sociocultural de la zona i la 
informació que pugui ajudar a entendre aquests fets.. Hem dipositat les 
claus de l’església a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà. 
 

 

Per ajudar a la nostra entitat: 
“la Caixa” N. de compte de l’associació:  ES18 2100 0421 1292 0012 2983 
 



  
                                   1 d’octubre de 2017 
Una manifestació de la població posant la seva voluntat 
de votar per decidir si volem la República Catalana 
 
 
 
 
                     
                          
     
    

Dissabte 25 de novembre, amb motiu de la  
Festa Major de Santa Cecília , Jornada de portes obertes. 
 De 10 a 1 del matí CASA MUSEU DEL VOLTREGANÈS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El passat dia 4 de setembre, amb motiu de la Festa Major de Sant 
Hipòlit, es va fer una jornada de portes obertes de la 

 CASA MUSEU DEL VOLTREGANÈS. 

                      El dimecres dia 18 d’octubre, en una reunió a  
                             l’ateneu amb el nostre primer tinent d’alcalde                        

Hipòlit Serra i les entitats més usuàries de la              
                                    sala-auditori, es va acordar demanar a 
l’Ajuntament unes millores de l’espai i s’han proposat unes 
normes d’ús. 
La nostra entitat té cura de l’espai 
d’exposicions des de la seva  
inauguració l’any 2008                                                           
amb la creació del grup 
 
  

 

 

 
“Artistes Voltreganesos d’Avui”,  
que es va consolidar amb  la 
participació d’un gran nombre 
d’artistes que, han anat variant 
en al transcurs del temps i que,  
actualment, hi és amb un interès 
especial, que desitgem estigui  
recolzat per nostra administració  
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Visitem l’exposició d’EncarnaTolosa 

  


