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SENTACIO

Plau a la junta de l'A.R.I.C. presentar-se d'una m a n e r a
oficial als seus socis i amics mitjançant aquesta circular,
que ha d'ésser la p r i m e r a d'una sèrie que voldríem molt
llarga.
En la nostra època podriem dir-ne «provisional», des
del llançament de la p r i m e r a idea i redacció dels Estatuts
fins a la s e v a aprovació i constitució legal de l'entitat,
hem procurat fer pública, per a tots els mitjans a la nostra
mà, la nostra activitat. Malgrat això, el no estar constituïda la junta feia que totes les nostres coses reflexessin
la provisionalitat al·ludida i els nostres actes eren cronològicament irregulars i esporàdics.
Esperem, ara, amb l'ajuda de tots vosaltres, assolir els
fins que ens guiaren al fundar a q u e s t a Associació oberta
a totes les p e r s o n e s i entitats ripolleses en la més ampla
cabuda del mot: que cap idea o iniciativa de tipus cultural
o artístic deixi de portar-se a terme per manca de mitjans
econòmics o de col·laboració. L'A.R.I.C. vol é s s e r el nus
que lligui aquests dos caps que tantes v e g a d e s s'han perdut per no haver-se trobat mútuament: l'idea i l'executor.
Per a que això sigui una realitat fructífera necessitem,
això sí, l'ajuda de tothom que pugui: preguem, doncs, que
tots els que vulguin col·laborar, sigui amb aportació d'idees o tasca personal, sigui amb contribució econòmica com
a socis protectors, es posin en contacte amb qualsevol
membre de la junta per a concretar aquesta col·laboració.
Estem a la disposició de tots. Necessitem de tots.

COPIES I E X T R A C T E S DELS E S T A T U T S
i altres informacions sobre l'entitat
Art. 1.° — Con el nombre de «ACÍRUFACIO RIPOLLESA D'INI("lATIVES CULTURALS», se constituye en Ripoll nna agrupación de caràcter cultural qwc podrà también utili/ar el anagrama abreviado de «A.R.LC.»
Art. 8." — Iviis finalidades de la Agrupación seran: impulsar y organizar toda clase de actividades, exclusivamente de tipo cultural o artística,
especialmente las dcdicadas al conociniiento > divulgación de la cultura comarcal del Ripollès y catalana en general; fomentar la extensión de la cultura en los ambitos populares y contribuir a la elevación del nivel cultural
medio; colaborar en la divulgación y revalori/.ación turística de la comarca.
.\rt. 4." — Para la conscíución de los fines anunciados en el articulo
anterior, la agnipación utili/.ara los procedimientos idóneos o los mismos que
estime oportunos, como conferencias, cursillos, exposiciones artisticas, conciertos, proyecciones fotogràficas y cinematogràficas, publicaciones, concursos artísticos () literarios, \ demas actos concordantcs a dichas finalidades, en su
local social u otros de <.\ue pueda disponer.
Kls articles 5 al 10 parlen dels socis i de les seves obligacions. Es
distingeixen tres classes de socis: ftmdadors (els (\ue firmaren i presentaren els
Estatuts), col·lectius (societats (|ue es \tilguin adherir i col·laborar) i protectors
((jue contribueixen econòmicament).
En els articles 11 al 2-4 trobem les normes de govern i administració.
Veiem c|ue l'A.R.I.C, es governa per acjuests l^statuts i per TAssemblea general o la Junta Directixa que la representa. Estableixen la composició de la
junta, preveuen el nomenament de comissions i la creació de seccions especials,
així com l'establiment de delegacions en altres localitats de la comarca.
Els articles restants, del 25 al 34, detallen les normes per al funcionament de l'agrupació, l'assemblea general, forma de prendre els acords, financiació, administració i liquidació en el seu cas.
Aciuests Estatuts foren presentats per l'Octubre del 1963 i aprovats
oficialment al juny del 1964.
Com a consecjüència, es constituí legalment la societat i es va celebrar la primera assemblea general ordinària el 21 de Juliol del 1964, Cjuedant
anomenada la junta següent:
President: .S>. Josep Ai." Anglada d'AhadaJ
Vice-President: Sr. Joan Cassany Basseís (c. p. d.)
Secretari: Sr. Xavier Gispert
Tresorer: Sr. Josep Guàrdia Pous
Vocal (Casa de Cultura): Sr. Ramon Alahau Soy
Vocal (secció musical): Sr. Eudald Guillamet Sayós
Vocal (secció artistica): Sr. Agustí Rajart Fossas
Vocal (secció cinema): Sr. Leopold Gonzàlez Díaz
Vocal (activitats vàries): Sr. Josep Ferrer Llorca
Vocal (publicacions): .Sr. Xavier Antón Bofill,

A C T E S D E CAIRE CULTURAL O A R T Í S T I C
dels que tenim notícia que es celebraran en aquesta
vila durant els mesos de Novembre - Desembre
Diumenge, 15 de Novembre, a les 12"45: XVII Conferència del Patronat de
la Casa de Cultura. 1:1 Sr. JOAQUIM MALUQUER SOSTRES, parlarà sobre: ESTRUCTURA DE E'ECONOMIA CATALANA i acceptarà collotini al final.
Dissabte, 21 de Novembre, a les 10 del vespre: Concert de Santa Cecília al
local de l'Acadèmia Catòlica. VA Magnífic Ajuntament, amb la co'laboració de la Capella de Santa Maria i l'A.R.I.C, presenta la
ORQUESTRA DE CAMARA DE CIRONA (amb patrocini de l'Exce'entissima Diputació).
Del 2.5 al 29 de Novembre: Primer cicle «Diàlegs d'avui», sobre el tema,
aejuest anx', de la immigració a Catalunya. Dimecres, dia 25, a les
10 del vespre, primer colUxjui a càrrec del Sr. FRANCESC CANDEL
amb el titol «MAS SOBRE LOS OTROS CATALANES». Dia 27,
segon col·loqui. Diumenge 29, a les 12'45, tercer i últim col·loqui amb
cl titol de I M M I ( ; R A C I 0 I ADAPTACIÓ, pel Sr. MIQUEL COLL.
Organització A.R.I.C.
Del 29 de Noviembre al 8 de Desemore, a la Casa Municipal de Cultura:
Exposició col·lectiva d'art (pintura i escultura) del «Grup de Girona».
Organització A.R.I.C, amb la col·laboració de la Casa de Cultura.
Dimecres, 2 de Desembre, a la sala de l'Acadèmia Catòlica, i dintre el programa de festes de Sant E'-M, patró dels metal·lúrgics, interessant
projecció i dissertació del Sr. M.'VRIUS LLECET, sobre: L'HOME
DAVANT L'ESPAI (les 4.000 fotos del Ranger VII, La proesa del
Voskhod, Cursa accelerada a la Lluna, Vida als altres móns, El futur es decidirà a l'espai, etz.).
Dimarts, 8 de Desembre, clausura de l'Exposició de pintura i escultura, amb
col·|o()ui sobre l'art modern, per alguns dels expositors.
Divendres, 11 de Desembre, a les 10 del vespre: Sessió de cine-forum amb el
film «A tiro Limpio», ciue presentarà el seu propi Director Sr. PÉREZ
DOLÇ. Organització A.R.I.C.
Diumenge, 13 de Desembre, a les 12'45, XVIII Conferència del Patronat de
la Casa de Cultura: Lectura de poemes del llibre en preparació
«PANORAMES» pel seu autor Sr. JOSEP RIEROLA ALIBES.
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