
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          ACTES PER EL TRICENTENARI 1714-2014
 
Lʼ Entitat ASC del Voltreganès: Què sʼhi ot fer va ser fundada per aprofundir 
en  la memòria històrica  del nostre poble i, la  cultura  i tradicions han estat 
el camp de treball essent aquest “què sʼhi pot fer” lʼactitud que ens ha guiat 
durant la quinzena dʼanys dʼactivitat. 
Aquest any 2014 lʼiniciàrem  amb un concurs de retrats de Carles III de 
Catalunya i un recull de treballs de les escoles i del Grup dʼArtistes 
Voltreganesos dʼAvui, i així participar, com els anys anteriors, en la 
commemoració dels FETS DE LA GLEVA de 1714, rememorant la crema 
de Sant Hipòlit de Voltregà per part de les tropes borbòniques  i atenent  
lʼexposició del MEMORIAL DEL FOSSAR DE LES MORERES. 
 
La gran quantitat de intervencions explicatives dels fets que recordem en el 
Tricentenari per part dʼhistoriadors de gran prestigi, catedràtics de diverses 
matèries i politics, ens han posat de forma prou autoritzada en el que va 
ser, el que ha estat fins avui i el que podem ser si volem. 
 
La nostra Entitat dedica a la commemoració del Tricentenari una visió de 
present i la extrapolació dels anhels dʼavui al futur desitjat i mes pròxim de 
la nostra Nació. És per això que sʼhan programat: exposicions, xerrades-
debat i audiovisuals, sempre basats en la nostra vida quotidiana, paisatge i 
problemàtica, nostra, exposada i debatuda per professionals que són a més 
els nostres veïns, ben coneguts en els àmbits osonencs amb la excepció 
del pintor barceloní Fossar, que ens porta “Aires de Granollers”. 
 
També voldríem escoltar als nostres joves que, en aquest moment, es 
troben entre el món del treball o escollint una carrera que els asseguri el 
futur. És important saber quin futur volen i com el volen. 
 
La nostra gent, la nostra Nació, aquest 2014 recorda el passat amb els ulls 
posats en el futur mes pròxim; està en mans de tots assolir-lo. 
                                                                                Antoni Albaladejo 
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PROGRAMA DʼACTES DEL MES DE JULIOL 
Dia 11 de juliol inauguració de lʼexposició de pintura de lʼ artista 
Barceloní FOSSAR que ens porta “ AIRES DE GRANOLLERS” 

La inauguració tindrà lloc a la “Petita Sala Rosa” a les 20 h. 

El dia 12 de juliol i dins de la programació de la Festa Major de 
Vinyoles es farà lʼestrena del àudio visual, produït per la nostra 
Entitat, titulat “ TEMS HA I SUARA”,  relacionat amb la història del 
foc i el s seus poders. El passi es farà a partir de  les 5 de la tarda 

El dissabte dia 12, de 11 a 1 hi haurà portes obertes a la 
Casa Museu del Voltreganès 

Una seqüència de l’audiovisual 
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Actualitat 
Les nostres activitats es diversifiquen en la nostra oferta de la CasaMuseu del 
Voltreganès per mantenir viva la nostra història i al mateix temps viure 
l’actualitat que ens envolta.  
La més propera actuació serà al casal d’avis de Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Les festes majors de les nostres poblacions són la nostra finalitat per apropar-
nos a la gent del voltreganès, tot participant amb el nostre projecte.  
Personal de la casa Museu ha començat un curs de formació que es fa des de 
la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona pensant amb 
la possibilitat d’acreditar la Casa Museu com un punt d’informació turística 
de la comarca ??. 
Estem en vacances i els nostres tallers estaran aturats fins a octubre. El taller 
de restauració es mantindrà obert els dimarts i dijous de les 5 a les 7 de la 
tarda. 

A partir dʼaquí podrem veure exposats moments i
activitats dels nostres tallers 

Per no poder exposar-ho físicament a la Petita Sala Rosa, ja que està 
ocupada per les exposicions programades 
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JUGANT AM LA PLASTICA 
EXPOSICIO DE TON QUATRE A LA PETITA SALA ROSA 

   Lʼautor presenta una sèrie dʼobres realitzades  en tècniques i estils 
   diversos, de aquí el títol de lʼexposició: textures , relleus,  acrílics, 
   ceràmiques, olis, aiguades i tridimensionals conformen la mostra. 
   Obra a obra tenen una especial qualitat creativa, a destacar la força 
   expressiva i el tractament del color, destacant de manera especial 
   el treball dedicat al tricentenari, es tracte dʼun tridimencional, posat 
   sobre un mirall en el que lʼobservador es veu reflexat, remarcant    
   així el compromís individual amb el esdevenir polític i social en que 
   tots estem compromesos en aquest moment històric.                        

  
     

  

Els  periodista  Joan Turró va 
exposar la seva experiència i visió, 
tant de la professió, de manera 
general, com del moment polític 
català, confrontant les opiniós amb 
el també periodista Moisès Aguilar 
que coincidí en quant a les 
dificultats pròpies de la professió i 
també en la importància de 
lmoment polític presentant una 
gens estranya coincidència en lo 
nacional entre un neoliberal, 
enfrontat a un progressista 
dʼesquerres. 

PRIMERA TROBADA 
DEL CICLE DE 

XERRADES 
CATALUNYA  AVUI 
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ESPAI DE REFLEXIÓ 
Aitor Antolin 

Que el mecanisme funcioni correctament - totes les peces i 
engranatges encaixin perfectament i hagi una 
sincronització total – no fa que deixi de ser un mecanisme – 
ni que les peces deixin dʼestar-hi “sotmeses”. Dit dʼuna altra 
manera: mentre lʼordre es manté, ningú se nʼadona de la 
submissió que implica – i només quan lʼordre comença a 
fallar, a trontollar, sʼinicia el malestar i sʼesdevé una presa 
de consciència de la “crisi” i de la “injustícia” inherent a 
lʼesmentat ordre. Es diria que no només la justícia és 
subjectiva, o com a mínim la presa de consciència sobre 
allò just o injust, sinó que en realitat la pròpia subjectivitat 
depèn del mecanisme en el que es troba inserida. De fet, 
lʼúnic que es proposa, quan un ordre falla i no pot ser 
restablert en la seva estructura prèvia, es substituir-lo per 
un altre ordre, que torni a distribuir el joc de subjectivitats i 
dʼobjectes per a fer-los moureʼs seguint uns esquemes, 
principis i funcions establerts pel nou mecanisme. Mai 
ningú qüestionarà la idea del mecanisme com a tal, de la 
submissió, de la necessitat de la existència de subjectes i 
objectes, de funcions i de principis. O, si es qüestiona, es 
dirà que és una bogeria, o com a mínim quelcom de no 
seriós. Perquè tots ens prenem molt seriosament allò que 
ens han dit que som i que hem de ser ( funció, esser, 
engranatge, sotmesos a lʼordre.
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