ESPAI DE REFLEXIÓ Gerard Serrat
ELS TALLERS
Moltes
vegades
les que
persones
tendim
especular quines
més del
que
De les
donacions
ens arriben,
calaseleccionar
peces
hauríem.
Després
d’una
determinada
acció
que
ens
afecta
d’una
poden afegir-se a les col·leccions del Museu
manera indirecta, i que no ens incumbeix, ens endinsem i
encaparrem en aquell pensament. Aquest, pot arribar a ser infinit i
perillós. Ens basem a la majoria dels casos en una informació que no
coneixem al 100% segurs, però que en canvi a partir d’aquesta
generem els nostres propis judicis. I ho fem, de donar-hi més i més
voltes. Excés de pensaments, potser en seria el nom. I ens farem mal
a nosaltres mateixos si no parem; controlar la ment en seria la
solució, tot i ser la cosa més complicada que la humanitat pot arribar
a fer. Perquè primer, per arribar a unes conclusions, hem de sentir
tots els punts de vista. Llavors, si que podrem especular, pensar, i
fer-ho bé. Mentrestant, som locomotores que no van enlloc, amb uns
mecanismes atrofiats. El mateix passa amb el consens, o l’art de la
política. Primer hem de sentir, analitzar i interpretar tots els punts de
vista, i no només uns. Uns, que potser seran rumors esvaïts del
passat, o manipulats per la gent per donar-hi un cert èmfasi dramàtic.
Prou. La estupidesa humana és la que sempre ens acaba destruint, i
heus aquí un simple exemple. Avancem, en una aparent evolució
tecnològica, però pel que sembla la ment sempre seguirà igual de
tossuda per satisfer els seus propis interessos.
Siguem doncs conscients del que pensem, i no ens fem mal a
nosaltres mateixos. Tot pensament inútil i basat en especulacions, el
farem fora. I acabant amb Foucault, només dir-vos una cosa: El saber
és poder, i és a les nostres mans aprendre del saber per tenir una
vida més sana, pel què fa psicològicament. Deixem-nos doncs, de
paracetamols.
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Entre totes les activitats que s’han organitzat per fer participar
a la població a la festa, n’hi ha hagut una que ens ha quedat a la
vista per poder-la gaudir més dies. Ha sigut un treball de
participació de molts veïns i de ràpida execució. Felicitats per
als organitzadors!!!
Què fa la Nostra entitat
per a la Festa Major de
Vinyoles?
Què s’hi pot fer

Restaurar el cartell de la paret
d’entrada, demanar una
banderola nova, endreçar les
instal·lacions i l’eixida pels de
la petanca, exposar treballs de
ceràmica i pintura realitzats
als nostres tallers, i deixar
enllestida la pel·lícula
“L’hort de casa”

LA PETANCA A LA EIXIDA DE LA CMV.

Aquest espai, ja és una tradició que aculli a la gent
que practica la petanca per la Festa Major. També
se’n fa tradició l’oferiment del Voltreguí, des de la
organització, per als participants, que se’l mengen
amb molta satisfacció.

Des de l’institut del Voltreganès:
Estada a l’Empresa

El pi de
les tres
branques
aviat farà
ombra.

El jovent col·laborador en les activitats
de l’ASV representats en pintures I una
exposició de personatges, voluntaris de
la entitat, representats en reproduccions
en ceràmica

La gent de
la comissió
de festes
está a tot
arreu,
sempre
atents a la
festa.

