
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

poden afegir-se a les col·leccions del Museu 

ESPAI DE REFLEXIO Antoni Albaladejo 
 

Alguns diuen, amb certa intenció, que som un poble dividit. 
La realitat és que Catalunya és una nació del segle XXI i 
això fa que com tots els pobles del nostre entorn que són 
demòcrates, per aquesta condició, mantenen diferències de 
tipus polític i social que dirimeixen en els parlaments i amb 
las aportacions de la societat civil. Senzillament el 
pensament únic és propi de les dictadures i mai pot ser el 
de la democràcia; on els problemes es solucionen votant i 
per majoria, tenint en compte que el que no participa és 
perquè no té cap interès pels temes que es discuteixen. 
La vella Europa és testimoni a través dels naixements de 
noves nacions. El segle XX ho fa patent i indiscutible. Sent 
Catalunya una nació de més de 1000 anys d’existència té 
tot el dret a sumar-s’hi, al club d’estats. 
Aquest i no d’altre és el punt de discussió i va ser dirimit el 
dia 1 d’octubre amb un referèndum; el poble va votar i per 
molt àmplia majoria va decidir la independència. A pesar de 
la ració de bastonades de les policies de l’Estat Espanyol, 
que van ser desplaçades a territori català per reprimir amb 
el crit de a por ellos. Un cop aquí van actuar a pesar de 
que molts d’ells, en un hotel de la costa, cridaven: dejadnos 
actuar; mentre bandejaven les porres. 
És per pura dignitat que un poble en peus demana la seva 
independència, ja declarada per el Parlament. Ara ens toca 
als catalans, dempeus, assolir-la i fer-la fèrtil. 
 
 
Associació Sociocultural del Voltreganès: QUÈ S’HI POT FER 

Passeig Comtes de Lacambra, 3  08508-Vinyoles, Les Masies de 
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Butlletí N. XXXVIII 

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL 

DEL VOLTREGANÈS QUÈ S’HI POT FER 

ESPECIAL DESEMBRE 2017 
 

 

MENÚ PER AQUESTS DIES I EL PROPER ANY 2018 

1. GUANYAR LES ELECCIONS 

2. TORNAR ELS PRESOS POLÍTICS A CASA 

3. RETORN DELS EXILIATS 

4. CONSOLIDAR LA REPÚBLICA 

5. DEMOSTRAR QUE SOM UN SOL POBLE. 
 

FELICES FESTES I BON ANY 2018 PER ALS 

SOCIS I TOT EL POBLE CATALÀ 



  

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aquest Nadal presentem el quadre de Fossar 

que representa  una etapa de la vida de 

Catalunya amb canvis que van marcant el 

procés que vivim. 

Aquesta obra té un significat especial per a la 

nostra població, per la col·laboració que hi ha 

hagut per part de la nostra gent. 

 

Es pot veure exposat a l’Ateneu de St. Hipòlit 

Ens adrecem a vosaltres per a felicitar-vos el nou any, esperant que tot i la 
situació general, es produeixi un canvi a millor i pugui albirar-se per fi una 
llum que sigui motiu d’esperança. Tot convidant-vos a ajudar-nos, en la 
mesura del possible, a mantenir el funcionament de la Casa Museu del 
Voltreganès mitjançant l’abonament de la quota voluntària de soci, que 
orientativament vam establir, ja fa uns anys, i que enguany, donada la realitat 
que ens envolta, tampoc no volem incrementar, en 20 € anuals. Es pot fer 
contactant amb nosaltres per telèfon o personalment. Els horaris d’obertura 
d’hivern; dijous i divendres de 4 a 6 de la tarda , o es pot abonar la quota al 
CC: ES18 2100 0421 12 0200122983 “la Caixa” 

 


