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N.° 15 - Octubre 1972

ARRERAMENT hem llegit, en més d'un text, comentades, aquestes
breus paraules de la Llei General d'Educació (llei d'Educació General Bàsica): «Las àreas de actividades educativas de este nivei (E.G.B.) comprenderan: el dominio del lenguaje mediante el estudio de la lengua nacional,
el aprendizaje de una lengua extranjera y el cultivo, en su caso, de la lengua nativa». No volem pas fer-ne un nou comentari. De bon tros no ens acostaríem pas
a les conclusions que en féu el dictamen jurídic elaborat per l'iHustre Collegi d'Advocats de Vic, a començaments d'aquest any, Empeny els nostres mestres a fer ús conscientment i equitativa del ple sentit d'aquests mots. I per
això no els recomana, com qui dóna un consell, ans els exigeix que portin a
terme, en llur tasca d'ensenyament, el conreu de la nostra llengua, tot remarcant la diferència etimològica dels mots «aprenentatge» i «conreu» Car aprendre la llengua no equival pas a conrear-la. Ben clarament se'ns mostra, doncs,
un canvi de mentalitat: d'ésser gairebé tasca prohibitiva, ha esdevingut deure
de consciència.
I abocant-nos de nou a la llei, ens adonem com sovint requereix la col·laboració dels pares amb els mestres i inclús, d'altres entitats l'objectiu de les
quals sigui la cultura en els seus diversos aspectes. Ningú no dubtarà que la
llengua n'és l'exponent cabdal i que el seu dinamisme atreu a bastament totes
les activitats del poble que la parla.
Immersos en aquesta atmosfera i avançant en l'anhel d'aportar nous elements en el progrés cultural de la nostra comunitat, A.R.I.C. començarà, el
proper novembre, dos cursos de llengua catalana.
I esperem que aquesta tasca sigui l'inici d'un esforç més ampli i profund,
que ens meni de ple a viure i conviure la realitat on la llengua és i seré l'expressió viva de la nostra frondosa cultura, puix que alhora nosaltres en som la
causa, els transmissors i els receptors.
JOSPLA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
L'Assemblea General Ordinària, corresponent a l'any en curs es celebrà
d dia 11 de Juliol.
Després de les corresponents exposicions i discussions, s'acordà aprovar el
que segueix:
MEMÒRIA DE L'ANY 1971
El nivell i la freqüència dels actes organitzats per la nostra agrupació, sola
o en col·laboració amb altres entitats, en el curs de l'any passat, poden considerar-se com a satisfactoris i segurament n'ha resultat un dels períodes de més
activitat.
Hem de destacar la constitució oficial del Cine-Club ARIC, amb la possibilitat de projectar films d'art i assaig, i que ha portat una densa activitat de cinefòrums tot al iiarg de l'any, la majoria amb presentadors locals i, per tant sense
haver de dependre sempre de buscar presentadors forasters.
Tambí- s'aconseguí la legalització del Grup de Teatre Tespis, com a grup
no professional i que, a part d'altres activitats va presentar a Ripoll dues obres:
«El Criat de dos amos», de C. Goldoni i «Otelio» de W. Shakespeare.
L'Equip de padagogia prosseguí les seves activitats, tant en sessions dedicades als pares i públic en general, com en reunions de treball exclusives per
a mestres i professors.
En activitats diverses, destaquem les següents:
28 de Març: trobada de corals
infantils de les comarques de
Girona, Osona I Ripollès.

— Desembre: represa dels cicles Diàlegs d'avui, aquest any amb el
tema de la No-violència.

23 d'Octubre: {wojecció de diapositives i pd-lícules sobre l'expedidó dub alpí català a la Patagònia Austral, presentada per
algim dels seus membres, en collabcnadó amb d CEJ*.

Tot això fou completat per: un
concert de corals infantils, tres Fòrums A.R.LC. («Xile», «La Formació
de la Dóna», «Grècia, avui»), ima representació teatral per un grup de
fora, quatre projeccions de diapositives o films sobre temes diversos, collaboracions en diversos actes i assistència representativa a les Festes
Fabra de Granollers.

20 de Novembre: tradicional concert de Sta. Cecília per la Coral
Escxax, de Borgonyà.
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ESTAT DE COMPTES CORRESPONENT A L'ANY 1971
INGRESSOS
0 Quotes de socis corresponents a 1970
Quotes de socis corresponents a 1971
1 Ingressos per Cine Fòrum
. . . .
•3 Ingressos per Concerts
6 Subvenció Ajuntament de Ripoll
Subvenció Caixa de Pensions i d'Estalvis
10 Ingressos per funcions Grup Teatre TESPIS
11 Equip de Pedagogia
12 Interessos llibreta estalvis .any 1970

.58.000 Ptes.
62.250 »
6.455 »
6.565 »
5.000 »
2.000 »
12.720 » "
390 »
646 »

Total Ingressos
Dèficit a 31-12-70

154.026 Ptes.
1.422 »

SUMA

152.604 Ptes

0 Comissions per cobrament quotes 1970-71
1 Cine Fòrum (de Gener a Agost)
Cine-Club ARIC (subvenció inicial, Setembre)
2 Cine amateur i Diapositives
3 Música i Concerts
4 Conferències i Fòrums
6 Donatius i Subvencions
7 Butlletins i Administració
10 Grup Teatre TESPIS
11 Equip de Pedagogia
Total Despeses
Existència en Caixa a 31-12-71
SUMA

1.328 Ptes.
12.000 »
5.000 »
1.315 »
11.648 »
4.645 »
3.925 »
5.650 »
24320 »
8.745 »
78.576 Ptes.
74.028 »
152.604 Ptes.

DESPESES
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EL TRESORER

A. A. B.
8-7-72
QUOTES PER A NOUS SOCIS
S'establí com a quota mínima per a la inscripció de nous socis la de 200
pessetes anuals.
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CQNSTITUCIODE

LA NOVA JUNTA

jyA.RJ£.

PRESIDENT: Eiidald Fajula Vilanntifina
viCE-PRESiDENT; Joan Manuel del Pozo Alvarez
SECRETARI: Galdric Bayés Alsina
TRESCMiEH; Albert Arumí Blancafort
VOCALS: Joaquim Creixans Pujol
Josep M " Ferrer Arpí
Jaume Camps Bové
Josep M.* Anglada d'Abadal
Jordi Brull Mir
Joan Nardi Vilardaga
Joan Codina Lanaspa
Pere-Jordi Piella Vilaregut

QÜESTIONS
ELS SOCIS D'AMIC.

D*ADMINISTRACIÓ

I LES ÇUOTES DE

CINE-CLUB

S'han fet diverses provatures pel que fa a trobar el sistema més adient i
còmode de la fixació i cobrament de les quotes d'aquesta secció d'A.R I.C
Finalment, sembla que es pot donar per bo, ara per ara, el sistema que ja
es practica:
El soci d'A.R.I C —soci «nat» del Cine-Club— que ja sempre havia abonat
r«entrada» a les pel·lícules a més a més de la seva quota anual com a soci de
l'entitat, si vol assistir a les sessions de cine contribueix a les seves despeses amb el pagament de les entrades, les quals són mensualment passades a
domicili per un cobrador, al preu de 50 ptes., per totes les pel·lícules del mes.
«Preu de les entrades» (notablement rebaixat respecte de temps anteriors) que
cal pagar, puix el Cine-Club, normalment deficitari sempre s'iia hagut d'autofinançar en la mesura de les seves possibilitats.
Potser, doncs, caldria pensar que el mot «quota» no és el més adient, i que
és més exacte parlar d'abonament o «entrada», a les sessions.
Es clar que, en determinada ocasió, pot no abonar-se; però, essent soci
d'A.R.IC, hom continua essent-ho del Cine-Club, i amb dret a continuar rebent la possibilitat d'obtenir mensualment «l'entrada» corresponent.
S'ha arribat a l'acord en la Junta, d'A.R.I.C, que, un mes cada any, l'abonament del Cine-Club dels socis que ho són de més a més d'A.R.I.C, el farà efectiu l'entitat, obtenint, doncs «l'entrada» gratuïta a totes les sessions d'aquell mes.
Per acabar, un prec: feu arribar, si us plau, tota queixa, o una simple consulta, als membres de la Junta del Cine-Club o de l'A.R.I.C; volem corregir,
com és lògic, les anormalitats i errades que inevitablement es produeixen en
matèria administrativa quan un mètode nou encara no està del tot encarrilat.
Moltes gràcies.
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ACTIVITATS PREVISTES
i
i
^
\
i

Donem per seccions, el resum d'allò que hom preveu que es realitzarà en
el termini dels dos mesos a venir, fins Nadal aproximadament. Hi ha actes que
poden donar-se com a segurs, al costat d'activitats probables, o fins i tot solament de projectes més indeterminats; aquests, és clar, a més llarg termini
Per programes de carrers o per notificació personal anirem informant dels
actes, dates i llocs on es durà a terme tot el que aquí donem de forma encara
poc determinada.
ART

^

—Construcció d'un Pessebre en un lloc públic (Festes de Nadal).
--Organització d'una Exposició d'Art cara a l'estiu.
—Ambientació de carrers en diades especials.
—Organització d'un concurs de pintura.
r/.VE - CLUB
Projecció, amb presentació i fòrum, de les següents pel·lícules:
-«Los Tarantos» (3 Nov a la Casa de Cultura).
—«El Criminal» (10 Nov. a la Casa de Cultura).
• -«El Tigre dormido» (17 Nov. al Cinema Ideal).
- «Accidente» (24 Nov. a la Casa de Cultura).
—«Ivanhoe» (1 Des. a la Casa de Cultura).
- «Las Minas del Rey Salomon» (15 Des. a la Casa de Cutlura).
—«Hacia los grandes horizontes» i «Viento en las Velas» (22 Des.
—sessió doble— a la Casa de Cultura)
CURSOS DE CATALÀ
—6 hores de classes setmanals des de Novembre 72 a Maig 73, a dos
nivells:
Curs elemental: dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 9 del vespre^ i
Curs per a iniciats: dimarts i dijous de 7'30 a 9, també del vespre.
DISC - FÒRUM
—S'estableixen els contactes necessaris, ja força ben encaminats, per iniciar, com més aviat millor, aquesta nova activitat. En principi, hom ha
pensat de fer-la el tercer dissabte de cada mes, al vespre.
INFORMACIÓ

ACTIVITATS

A

RIPOLL

- -L'A.R I.C., s'ofereix al C.I.T. per a col·laborar en la publicació ordiniria d'un full on breument però exhaustivamen s'informés de les activitats, de tota mena, d'interès per al púbhc de Ripoll i Comarca.

PEDAGOGIA
—Continuació de les activitats ordinàries de l'equip (reunions d'educadors cara a la millora dels mètodes pedagògics, etc).
- Preparació d'una nova «Setmana del Libre Infantil i Juvenil» prevista
per a la darrera setmana del l.er trimestre acadèmic: del 17 al 24 de
Desembre
TEATRE
—El nou Grup Tespis, projecta representar, en els dies de les vacances
de Nadal, una altra obra
—Invitem també el Grup de Teatre de Torelló que ens oferirà, molt probablement, l'obra «Allò que tal vegada s'esdevingué», de Joan Oliver.
Data encara incerta.
— «Els Joglars» ens oferiran el seu darrer treball: «Cruel Ubris», de
gran èxit arreu, atrevidament innovadora del mim «clàssic», el dia 25
de Novembre.
—«Cavall Fort» és esperat també per a oferir una sessió de teatre infantil.
La data s'ha de concretar encara.

Les «Festes de Fabra» a P o n t s
Aquest any ha arribat a terres
lleidatanes, la celebració de les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra, que amb tanta brillantor iniciàrem a Ripoll el 1969, en llur segona
època, de caràcter itinerant.
El programa d'aquestes festes,
que han tingut per marc la vila de
Ponts, a la comarca de La Noguera,
començava amb un concert per l'Orfeó Lleidatà, el dissabte 7 d'Octubre.
L'endemà diumenge, sardanes, inauguració de l'exposició de treballs de
l'historiador lleidatà Josep Lladonosa,
al qual s'homenatjava aquest any, i,
al migdia, l'acte literari amb la concessió dels premis del concurs, oferiment de l'homenatge que va fer Josep
Vallverdú i exposició de l'any cultural
català per Joan Triadú.
Al dinar de germanor només po-

gueren inquibir-s'hi trescentes persones, puix no es disposava de local
de més cabuda, i va resultar totalment insuficent. L'últim acte fou un
recital de cançó per Ovid! Montllor
i Lluís Llach, que assoliren un gran
ressò en un ambient caldejat.
Una vegada

més, doncs,

s'han

aplegat escriptors, intel·lectuals, dirigents

d'institucions

I

associacions

culturals i gent de moltes comarques
del nostre país, en una nova afirmació de catalanitat i demostració de
la voluntat de mantenir-nos fidels a
la nostra cultura, fins que s'aconsegueixi la complerta normalització de
la mateixa.
Es va anunciar que l'any vinent les
festes, seran si Déu vol, a Tortosa.
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