ESPAI DE REFLEXIÓ per Antoni Albaladejo

Em trobo davant d’un full en blanc, és un veritable desafiament,
l’observo amb desconfiança i penso:
Quines seran les intensions malèvoles que, amb tota seguretat
s’amaguen darrera de la seva cara neutra impersonal i
esllanguida? I, pensant, pensant penso i m’imagino a un pintor
front a una tela en blanc al que han abandonat les muses.
L’home, nerviós, insegur suca el pinzell i comença a fer el que
sembla un paisatge. S’atura i, allunyant-se de la tela es mira
l’obra, amb cara de disgust, ataca la paleta omplint-la de colors i
seguidament, amb una paletina omple de taques multicolors la
superfície de la tela blanca.
Percep una forma enèrgica, sembla satisfet i remata la feina
introduint els dits al pot de l’aiguarràs i desprès la passa per la
paleta i esquitxa la tela; enseguida signa la obra.
En principi sembla que tenia que ser un paisatge però és una obra
decorativa abstracta.
La meva intenció al enfrontar-me amb el full de paper en blanc
era parlar de la situació a Catalunya, però m’he trobat com el
pintor, igual, igual més al reves. Jo em trobo davant d’una
estranya abstracció, gens decorativa i tinc de fer quelcom realista;
avui per avui, missió impossible.
Mala cosa un full en blanc i en front només ombres.
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RECONEIXEMENTS
La nostra entitat té les seves activitats principals al
Voltreganès, per tant en els tres municipis que el
conformen, el que no ens limita donat que es fan també
a la resta d’Osona.
El què hem de ressaltar avui és la col·laboració de les nostres
administracions i el que han fet per la nostra associació:
/ -L’Ajuntament de Sant Hipòlit, donant-nos de nou entrada a les
subvencions municipals.
/ -L’Ajuntament de Santa Cecília, estudiant la manera d’ajut i
col·laboració amb l·Associació.
/ -Menció especial per l`Ajuntament de Les Masies, municipi on està la
nostre seu, que ha col·laborat econòmicament en aspectes com poden
ser l’assegurança de la Casa Museu, material de divulgació i
presentació externa.
/ -En la visita del delegat de cultura, el Sr Lluis Cerarols a la Casa
Museu i veient les necessitats de millora de projecció d’audiovisuals,
ens ha aportat per part del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, un projector i pantalla, útils tant pel museu com per les
activitats externes com El Museu us visita a casals i escoles.
Hem d’agrair per tant a les diferents administracions l’atenció l la
col·laboració amb la nostra entitat; assegurar a totes elles el bon ús
que es farà de tot plegat.

Moltes gràcies !

La Casa Museu del Voltreganès, últimament ha millorat en molts aspectes.
En aquest afer hi ha tingut molta importància la participació i iniciativa dels
joves de l’institut que han vingut a fer amb nosaltres estada a l’empresa.
Una nova
banderola, una
promoció
renovada, un
documental,
(L’hort de casa),
descoberta de
l’entorn i noves
adquisicions per
catalogar i
col·leccionar.
Relacionar-se amb
l’administració, proposar-se
objectius i aconseguir-los...
.
El passat més de juliol va visitar el
museu el Sr. Lluís Cerarols, director
del Departament de Cultura dels
Propostes
Serveis Territorials a la Catalunya
per ubicar
Central
l’obra d’art
El seu interès cap a les nostres
col·lectiva
activitats, va suposar un valuós
Divuit
impuls cap a la nostra entitat.
ombres i
Gràcies a aquesta visita, la Casa
Museu del Voltreganès ja disposa
un corb
d’un projector i pantalla per poder
donar un servei excel·lent als
nostres visitants, des de la sala
d’audiovisuals.

L’enorme aparell de TV, fruit
gràcies d’una antiga donació, es
va trencar i actualment
disposem d’un altre donat per
un comercial del Voltreganès.
Gràcies!!

La Festa Major de la Gleva va suposar una oportunitat per poder oferir la
nostra oferta cultural envers el poble visualitzant L’hort de casa. És un
agraïment a les persones que havien participat en la pel·lícula. Per altre costat,
una eina d’aproximació de la Casa Museu envers la gent de la Gleva.
En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà ens va
proporcionar pantalla i projector. L’espai cedit per mossèn Carles va ser idoni
a causa de la pluja.

A SANT HIPÒLIT, A LA
LLAR: TALLERS. ELS
DIVENDRES DE 5 A 7
Apunteu-vos al telèfon:
640654994

FESTA MAJOR DE SANTA CECÍLIA

EL DIA 18 DE NOVEMBRE, DURANT TOT EL DIA, AL LOCAL SOCIAL

ACTIVITAT “EL MUSEU ET VISITA”

SOCIS I VOLUNTARIS:
AMB EL TREBALL I APORTACIÓ DE VOSALTRES HEM
POGUT ARRIBAR ALS 20 ANYS DE LA NOSTRA ENTITAT!

La Casa Museu del Voltreganès és patrimoni de
la gent de Voltregà i reflexa la seva vida
quotidiana a través del temps….
Per col·laborar econòmicament:
CC:ES18 2100 0421 12 0200 122983 “ la Caixa”

