ESPAI DE REFLEXIÓ Antoni Albaladejo
ELS TALLERS
Vivim una etapa històrica en què es barregen veritat i mentida, justícia, llei i
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sols el poble, donat que els seus interessos són basics: diner i, a través del
poder que el diner els hi atorga poden comprar i vendre tot allò que sigui del
seu interès, per tant, tot està al seu abast: poder justícia i sobre tot la llei.
Som a Catalunya i per tant parlarem del nostre marc polític. El govern de
Madrid després de imposar l’article 155 de la constitució espanyola de forma
contraria a la redacció del propi article a la constitució, dissol el parlament
català i destitueix el govern del país i, seguidament, es dedica a fer funcionar
la justícia de forma partidària, mentre destrossa el govern autonòmic.
Aquests colonitzadors que ja van prendre al poble català fa més de 300 anys,
baix el seu poder per les armes i, que de manera reiterada han intentat
esborrar la nostra cultura i la nostra llengua, se’ls pot considerar veritables
enemics del poble.
I no únicament del poble català sinó dels que considera que formen part de la
seva pròpia cultura; així veiem que, la que diu que és la nació més antiga
d’Europa ha estat incapaç de fer avançar justament a pobles com l’andalús,
extremeny, murcià, Castella la Nova i fins i tot Castella laVella.
Aquesta nació que és diu la més antiga d’Europa feta per gloriosos
conquistadors i posseïdora d’una cultura universal imposada per la força de
la seva espasa i, a partir d’aquí explotant el treball dels demés, ha vist com, a
través dels anys, totes aquelles terres conquerides han aconseguit la seva
independència una darrere l’altre i, possiblement, ha arribat el moment que,
aquests que encara quedem sota la seva bota, agafem el camí de les societats
criolles americanes, cridem independència i la portem a terme.
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Aquest principi d’any l’ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha fet una
proposta a la nostra entitat, i a altres, per fer les nostres reunions i altres activitats
a La Llar, un lloc especialment emblemàtic i molt ben condicionat. Des de
l’associació QUÈ S’HI POT FER hem pres la decisió de donar la nostra
aportació a aquest projecte, fent una cessió dels tallers que fins ara fèiem a
Vinyoles, mantenint els dijous de 5 a 7 a Vinyoles i, els divendres a la tarda, a
partir d’ara a La Llar, per la qual cosa així ho anunciem:
TALLERS A LA LLAR DE: PI TURA, MODELAT I RESTAURACIÓ
DIA: ELS DIVE DRES
HORA: DE 5 A 7

Ens visita el Regidor de Cultura

A La LLar

Última adquisició procedent de la
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya
pel fons museístic de la Casa Museu del
Voltreganès.
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Des de l’institut del Voltreganès:
Estada a l’Empresa

Omplir un temps d’oci
compartint amb treball de
voluntariat, en
equip…Celebracions

Nova proposta
per a visites de
la Casa Museu

Fem una película: L’HORT DE CASA

Taller de modelat

Treball
d’administració
i nou logo
entitat

Pintura
Treball de recerca- restauraciócatalogació

Us convidem 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: dijous a Vinyoles i divendres a S. Hipòlit
de 5 a 7 de la tarda, o es pot abonar la quota al:
CC: ES18 2100 0421 12  “la Caixa”

Visita formativa

