ESPAI DE REFLEXIÓ
Aitor Antolin

Tots busqueu quelcom, un objectiu, arribar a algun
lloc, a alguna fita, sobrepassar un horitzó per
començar a cercar-ne un altre, obtenir cert objecte o
aconseguir la finalitat de certa acció.
Tot es mou i tothom és mogut per desitjos, per
capricis, per necessitats. Els objectes i els noms
esdevenen fugissers a mesura que vosaltres hi
atanseu les vostres volubles voluntats, i el temps us
defuig, mentre vosaltres defugiu el pas del temps
perdent-vos en aquells objectes i desitjos més o
menys efímers. I tot aquest tràfec, aquesta angoixa i
aquesta successió de satisfaccions breus que al final
esdevenen una insatisfacció contínua, ho transmeteu
als vostres fills, empenyent-los a desitjar la mateixa
bogeria que heu perseguit vosaltres durant la vostra,
més o menys perllongada existència en aquest "riu"
de la vida que, deia Heràclit, mai és igual, sempre és
canviant.
Enmig del riu, de l’aigua que sempre corre, hi heu
volgut construir la casa, i deixar-la en herència, però
no es pot construir res enmig del corrent, sempre s'ho
endurà tot avall...
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BUTLLETÍ INFORMATIU
ASV. QUÈ S’HI POT FER
Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà N.XXXVI
Juliol 2017
Aquest juliol la gent del poble ha tingut l’oportunitat de poder veure el
documental Las cloacas de interior des d’Òmnium i l’ANC del
Voltreganès, gràcies a la seva implicació amb la projecció d’aquest
documental.
A través de la TV, premsa i
altres ja ens han informat,
de mica en mica, de la mala
praxi que utilitzen bona part
dels que són al Gobierno.
Des d’Espanya ens donen
una imatge denigrant; molt
sovint decebedora... No és
estrany que no deixin passar
aquest documental a tota la
resta de territoris de l’estat.
Des de QUÈ S’HI POT FER, i dins de la nostra impotència, només
podem tenir esperança en un futur millor, i COM?
Per millorar la situació depriment de la nostra societat, abans ens
caldrà patir les conseqüències d’aquestes males gestions dels que ens
administren els nostres béns i la nostra manera de viure en societat
des d’Espanya. Quan ens n’adonem compte, i veiem les injustícies, i
volem canviar-ho, serà el moment d’entendre què anem a fer: el què
s’hi pot fer, en aquest temps que vivim...
Creiem i confiem en la bona gent: intel·ligents, valents, compromesos,
àgils i amb voluntat generosa per canviar el nostre present i futur en bé
de la societat.
El dia 1 d’octubre podem participar en aquest canvi. Estem vivint
moments transcendents per al nostre país, CATALUNYA

ENDAVANT!!
Com col·laborar-hi econòmicament:
“la Caixa” ES18 2100 0421 12 0200122983
Associació Sociocultural del Voltreganès: QUÈ S’HI POT FER

Des de fa anys participem en la Petanca de la Festa Major de
Vinyoles oferint-los Voltreguins. GRÀCIES A TOTS!
Vam presentar en societat a la pubilla gran. Donació de Mercè
Lòpez, que havia estat veïna de Vinyoles

PORTES OBERTES CASA MUSEU –FESTA MAAJOR VINYOLES 2017

ELS TALLERS

De les donacions que ens arriben, cal seleccionar quines peces
poden afegir-se a les col·leccions del Museu

Aquest estiu estrenem una exposició d’un
recull de fotografies de la història de la nostra
associació. El muntatge s’ha fet en un vitrina
que va ser una donació d‘una rellotgeria de
Torelló.
S’hi reflecteixen les persones que han
participat, voluntàriament, en el projecte de
QUÈ S’HI POT FER; és per això que us
convidem a veure-ho i recordar des dels seus
orígens, el 1999. D’això farà, aquesta festa
major de Sant Hipòlit, 18 anys.
El 2019 complirem 20 ANYS !!

