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Est«ffi en ipoda de vacances» i 1'activitat de
l'AfilC quedarà mig adoxnida fins arribar el Aou
curs..»
No obstant, el present butlletí ens ofereix matèria de reflexió sobre el passat i el A>F>
turt les vacances poden ser moment de pórapeuraoió
de nous progressos*••
El Fòrum de principis de jiuiy, del qual us
oferim un resum, i l'Assemblea General de l'Agrupació, són fets recents que estan ja en línia de
preparació del nou curs» I en aquest moment, vum
constatació optimistax dxirant aquest curs que s'acaba, hem passat de 100 socis a 130. Si cada any
oreixòssiffl amb aquest ritmet
Cara a la propera temporada, molt camp resta
a córrer. A part 1*organització d'actes i serveis,
\m problema interni aconseguir una major infosnaa^
ció i ool·labox»oió entre els eqxdps, que anb l'actual estructura d'ARIC qiueden excessivament isolats
i desoanneota-te de la oasxa goneonú. de l'entitat*
La Junta

Els aeglea i les generaolons
tan los paraules.
En el diàleg sinoer 1 obert a tots,
les pfuraules diuen la yg^ritat de oada cosa.
La vwitat dé vtots ppTÍa>a (Míéair
un món habitab|,e ^per é'l·h<^»
V

PEFLEXIO AMABGA SOffiE HIPOL·L,La partioipaoió en el P*òrxan Ario sobre la problemàtica oiil
tural de Ripoll m'ha portat a expressar les reflexions personals
sobre aquest meu poble tant apàtic i dissortat.
Jo demanaria a Ario que féssiu públics els resultats d'aquest lï)rura, perquè tothom pa^ui veure aquesta trista realitat
que intencionadament o per omissió sn sdm responsables.
Per un cantó aquest fèrvim em recorda els diferents defectes i manques en que ens trobem els Ripollesosj L'individualisme eaoïsta expressat per les capelletes de classe o de radicalismes absurda de poblej expressat per les ostentacions de càrrecs on les responsabilitats pròpies d'aquests són oblidades o
tergiverssades) expressat pel tenoament familiar al voltant de
la'Çele" postergant la participació en actes i activitats de les
entitats i grups del poble, o dels deures pedagògics, cívics i
polítics que com a persones ens atanyen j expressat per relacions
humanes hipòcrites i egoïstes que ens fan veure als altres com a
«lemics, on la fe en les persones o en el diàleg no existeix.
1 per altre banda els impediments i "estret cauce le/^al"
que se'ns ofereix per participar llixire i democràticament en
afers comunitaris*
I em pregunto» És que no hi ha "ripollesos" que visquin
la vida del poble ? Es que tota som forasters ?
És que els pocs ripollesos que fan quelcom per Ripoll no
tenen {......t per posar-se a dialogar i oomunioar-se honradament ?
^
,
És que només es pot sentir a M p o l l el safrelx, lea renyinéa i la c::ríiioa destructiva, i res de valor oonstruotlu 7
són així per natxiralesa o ens en flan ser ?
Aquest sub^produote d'homes ho hws d'essecr durant tota
la nostra existènoia ?
Un ripollVs, participant
al f^rum Ario sobro la p(roblen4tioa
.oultural do Ripoll*

ASSEN.BL·EA GEKEHAL ORDUTARIA AUT 1 . 9 7 4
ssrssxsa:s:ss:rsseíase=aB=r==sc:s

:Ba==ssa:a:^=srs9

El p a s s a t d i a 10 de J u l i o l e s c e l . l e b r à l a 10» Assemblea
General. E l s punts més d e s t a c a t s fórem Renovació de l a Jionta,
E s t a t de comptes i l a memòria anyal, que anotem a c o n t i n u a c i ó . . . #
NOVA
JUNTA
PRESIDENTí Eudald Fajula i Vilamitjana
VICE-PRESIDENT: Josep Planas Purrà
SECRETARIt Pere Jordi Piella Vilaregut
TRE9DRER t Albert Arumi Blancafort
VOCALS
t Santiago Ros Oller
Josep M» Anglada i d'Abadal
Montserrat Vilarrasa Vilalta
Joan Penafiel
Jaume Camps Bové
Josep Arimany
Jaume Oliveras
Josep Giménez Noguera
Daniel Palomeras Casadejus
Joaquim Oliu
E S TA T DE
C0M PTES
ÏGRESSOS
Quotes anys 1972-73
72.580
Subvenció Cine-club
1.970
Concerts, Folk, Club músioa
1.000
Setmana del llibre 1972
1.525
Subvencions i donatius
—
Butlletins i secretaria
. Actes joventut
12.933
Setmana Pioasso i grup d'Art
2,650
5.200
Grup de teatre "Tespis"
1.121
Equip de Pedagogia
~
Interessos caixa d'estalvis 1972
—
Cursos d'idiomes
m.
Xeflis Assemblea 1»973
Aniversari Declaració
T O T ADrets
L S Humans 98,979
Existència en Caixa a 1-1-73
37.337
Dèficit a 31-12-73
•

S U N E S...

-

136.316

.

DESPESES
1.515
14.505
15.748
3.194
3.700
12.921
4.445
27.322
17.454
27.573
—

4.667
6.000
1.100
140.149
3.833
136.316

MEMÒRIA

PEL

CURS

1:9,73-74

SETEMBRE 73«- C i n e - c l u b j C i c l e "Els films p r e f e r i t s p e l s s o c i s "
OCTJBHE 73»- C i n e - c l u t : C i c l e " L l u í s Bumiel I "
- T e a t r e " T e s p i s " : ^ ' · E l J.íalalt i m a g i n a r i "
—Classes de català» Escoles Nacionals i Escoles Salesianes,
-Club de Música: Sessions de música Celta i Basca.
NOVEMBRE 73«- Cine-club: Cicle "Els drets humans"
-Nostre llocs "Castanyada"
-Club de Música: Sessió homenatge a Pau Casals.
-Actes 25 anys de la deolaració dels drets humans» 2 Conferències, projeccions de diapositives i treballs escolars,
-Contactes amb Omnium Cultural per aconseguir que part de les
quotes del Ripollès reverteixin a la nostra comarca.
DESEMBRE 73.- Cine-club» Cicle "Mites del cine"
-Nostre Llocs "líeixement" al Casal,
-Exposició en homenatge als pastors de 1'Eudald Alabau,
-Teatre "Tespis"» Innocentada,
GENER 74.- ^Cine-club» Cicle "Bergman a Ripoll"
-Club de Música» Concert de flautes pel Grup Instrumental Vio,
-Conferència-exposició» "La renovació Pedagògica"
FEBRER 74«- Cine-club» "Europa i els europeus"
-Nostre lloc» Joo de ciutat per l'interior de Ripoll.
-Butlletí extraordinari 10 é, anniversari d'ARIC.
—Campanya nous socis.
MARÇ 74,- Cine-club» Cicle "Univers femení"
-Nostre lloo» Excursió a Sant Antoni de Sant Joan.
-Club de Música» "Subirachs en directe" i'Concert pel Grup in_s
trumental de Vic.
-Butlletí Març-Abril.
ABRIL 74.- Cine-club» Cicle "El color com a llenguatge"
-Nostre lloo: Parada de llibres per Sant Jordi.
MAIG 7 4 . - Cine-club» C i c l e "Homenatge a l c i r c u l o A"
- N o s t r e l l o o i P e s t a de primavera, e x c u r s i ó a Nava.
- B u t l l e t í Maig^uiiy.
JUNY 74.- Cine-clubt Ciole "Homenatge al PÜBLI"
-Grup teatre de llagostera amb "Llàgrimes d'amor"
-F^rum ARIC sobre la problemàtica cultural de Ripoll.

Aquest ès "1'Eslògan" que s'esta utilitzant en una campanya
a Cornellà, En aquesta localitat, on el 80jl> de la població (100,
000 habitants) és immigrada, 21 entitats culturals, esportives,
religioses, recreatives, associacions de veïns, etz,, s'han dirigit a l'Ajuntament demanant subvencioni dues hores de classe de
català dins l'horari escolar, a tots els alumnes de 2» etapa ÍÍ"*E,
G.B, de les escoles nacionals, A la mateixa la mateixa poblacié,
segons una enquesta de l'Institut d'Estudis Socials de Barcelona,
un 97,3 ^ dels pares del barri de S. Ildefons, on noraes un 8 %
parla el català,volen que els seus fills aprenguin català ,
Campanyes semblants, continuadores de realitats ja iniciades els cursos anteriors, s'estan fent a moltes ciutats del país
tant de majoria autòctona com no (Sta,Coloma, Terrassa, etz,).
Per altre cantó i dins del camp "oficial" s'ha produït el
fet important que els mateixos Delegats Provincials del Ministeri d'E, i C, de les províncies de Catalunya, País Baso i Galícia
han demanat que es posin els mitjans necessaris per a fer complir
els articles 14 i 17 d© la llei Gral. d'Educació, que preveu el
cultiu i ensenyament de les llengües natives a les escoles.
I a Ripoll, "bressol de Catalunya", què??
Recordem que el otirs passat ja s'ha fet alguna cosa, especialment als cursos de 4rt, de bàsica, a 43?t, de batxiller de les
Escoles Salèsianes, als de 6è i 7à. del Joan Maragall i Professional, Cara al curs vinent, hem de pretendre extendre aquestes
activitats, tant a Ripoll com a les altres poblacions de la comarca. Ens hem de dirigir, doncs, xuia vegada més, als professors
i directors de les escoles, associacions de pares, entitats culturals i diverses i especialment als Ajuntaments, per a que col.
laborin a la normalització de la situació de la nostra llengua en
quan al seu cultiu i ensenyament a les escoles de tot tipus.
Els objectius pel curs que ve, haurien de ser principalment!
- Classes de oatalà dins l'horari escolar a tots els cursos de la
2B etapa d'E,G,fi,, baxillerat superior i formació professional,
- Utilització de l'idioma m a t e m de cada alumne en l'aprenentatge
de la lectura i eacriptvira en els primers cursos de l'E,G.B,
Comissió Conaroal
per a l'ensenyament del oatalà a 1'escola

M 'PHQSATjft.
S'havia invitat a tots els soois d'AHIC, i vam comptar amb
la participació activa de 39 personee de diversos sectors rxpolleisos, L'Agrupació Sardanista i el Club Excursioniota Bipoli
van ser representats
en aquest disleg·, que podejs doncs considerar d'entrada oo3! un èxit de partioipaoló, ïío pas un èxit clamorós, jierò si esperançador,
3>urarit quatre hores i mitja vam estar reunits, treballant
primer en grups reduïts i després tots junts en gyand grap.
Del pirnt de vista del íVinoionament de la revmió, podem considerar que M va haver algunes deficiències» Possiblement podíem haver aprofitat millor tot el material aportat pels participants! dades, opinions, idees,^projectes..» ïío vam poder
anar metòdioament al fons de les qüestions, sobretot per manca
de temps, i també sens dubte per la pooa experiència que tenim
de trobades d'aquest tipus.
Malgrat adxo, ée molt el que els participants n'hem tret, i
el que se'n pot trexire: moltes coses han quedat més clares i situades» S'han entreobert vies de solució a problemes importants
de la vida cultviral de Ripoll, Algunes idees sorgides allí estan
ja en marxa,., I potser el més important és l'haver-nos trobat,
haver dialogat,..i l'haver quedat en retrobar-nos més endavant
per continuar treballant junts.
BREU RESUM DEL FÒRUM
I DE LES SEVES COKCLUSIOÏTS
Per començar a situar els problemes, ens vam servir d'un esquema d'anàlisi on es consideraven els actes culturals i els
serveis que en aquest camp fVincionen a Ripoll, i on es proposava la revisió dels diversos grups i institucions que e^ Ripoll
tenen una certa incidència cultural. Ens preguntàrem sobre llur
eficàcia i sobre les deficiències o manques que hi trobem. Finalment , ens posàvem la pregunta de què pot fer la nostra Agrupació per respondre a les necessitats apuntades.
La ^constatació genereu, fou que la vida oulttiral a la nostra
vila és molt pobre. Que el poc que es fa és sovint dirigit a
grups o sectors reduïts i desconnectats entre ells. Que falta
coordinació en la informació del que es fa, Qae no s'atén prou
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a les necessitats del .jovient (escoles, íJts^ i que o bé es oau
©Tí Mn oultv?x·alis3ae massa "elevat" i inaccessible per a la laajo3ri.a, o bé no quedíi Ï^S laés que la diversió i espectacles conjeroialitaats o la "cultxuja" ba3?ata del tipus Ï.V, Es -va ooneidejc&T que les entitats que tenen medis (ccoa per exemple l*AJtaita«aientjOasa de Cul tia:*», Caixa de Pensions,el mateix AHIC,,,) no
tenen la presència activa positiva que caldria i en la mesura
de les seves possibilitats, apoiant iniciatives, subvencionant
actes i serveis, coordinant esforços isolats,»•
Hi va haver unanimitat en assenyalar com necessari tuia mena
d© Casal del Poble, on ptjgaòssin acollir-se les diferents entitats i grups de la Vila, i on disposslssin dels serveis elementals com sala-bar per trobades informals o tertúlia, sales
de reijnió i treball, sala d'actes, etz.
També es manifestS umànimament la necessitat d'una Hevista
local amb mentalitat obarta, promoguda i sostinguda pràoticaríuent per les diverses entitats i grups de la vila.
Igualment es va destacar la conveniènoia de superar la disj»
persió i les rivalitats existents en més o menys grau entre
les entitats ripolleses, potser a través d'una Associació de
Pares de Família o vina Associació de Veïns, que fos vehicle de
col·laboració a vxi nivell ampla. En aquest piint es va iremaroar
amb insistència que l'Ajuntament haviria d'ajudar i animar els
grups i institucions, en lloc de dificultar-los, com sovint
passa*
D'altres punts van ser assenyalats, i alguns breument debatuts, centrant-se finalment el diàleg en la relació ARIC-Sipoll,
ARIC es veia com un cercle minoritari i de dificil accés per a
molts, i es va insistir en que calia continuar l'esforç d'obertura i d'arrelament a Hi poll. Un grup va proposaivse per fer
un estudi sociològic de les necessitats viscudes pels diversos
sectors que composen la població ripollesa* Pot ser un instrument per adequar mèe ARIC a les autèntiques necessitats de Bipoll.
^
^
Ens despedirem amb el compromís de retrobar-nos mes endavant per continuar el treball emprès* I a ser possible, amb
més gent i més representativa* Aquest fòrum ésy'donos, tul
graó més* I no pas l'úítim*

1A V E U liElS EÍWRS

e

HI HAURÀ CIHE-CLUB LA PBOXIMA. TEMPORADA ?

Hi han vàries causes que motiven la pregunta de l'encapçalament, per5 deixant de oanto (per falta d'espai) algunes de les mateixes,
en aquest escrit voldriem assenyalar la més important de totes: ^LA (^STIÓ ECOïïDMICA.
La qüestió Is molt clara: no tenim el non^
bre de sooie necessaris que permetin, a la Jun~
ta, planificar la programació de l'any amb garantia i equilibri,
sinó que tenim de f03>-ho a matadegolla d'acord amb les possibilitats de cada moment, amb el perill que representa programar
amb optimisme i després que la realitat no respongui a lo programat. Això tampoc permet donar als socis actuals una segiir_e
tat de que hi haurà continuitat. Tot això i més, ha fet que en
el present curs, la Junta hem estat pendents de l'economia amb
detriment de la programació»
Com que la qüestió econòmica ens sembla
que ha d'ésser una qüestió secundària pel nostre Club, ens hem
fixat la fita de que la pròxima temporada només podrem arrancar-la amb garantia de continuitat, si disposem d'un mínim de
100 associats.
Vols ser tu un d'aquests 100, i per tant.
que a la nostra vila hi h a ^ n sessions de Cine-Club l'any cjtte
ve?.
En les teves mans esta la resposta.
La Junta del Cine-Club,

.00•—N,^
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Abans de sortir el butlletí, llegim l'atemptat
que ha sofert el Cinema Balmes de Barcelona. Sensa
entrar en més detalls, com a gent interessada en aquest fenomen que es diu cinema, ens creiem en el
deure de fer constar públicament la NOSTRA REPULSA
per l'esmentat fet.
La Junta,

equip de pedagogia
Les vacances ens obliguen a detttrar
les reunions de 1'equip però la majoria
dels components sedueixen cursets d'estiu.
Pel proper curs oal buscar noves
peírspeotives a fi que les trobades respongiain més a les necessitats de cada ú.
Alguns dels conij>onentB deixen l'equip per raons de canvi
de població o per raons personals, però esperem que el grup es
nutrirà amb nous membres.
L'equip de Pedagogia va néixer fa vans quatre anys d
de la
necessitat
experiències
litat d'tin grup de mestres, d'intercanviar experienoi<
viscudes a les nostres classes. El trobar-nos i parlar ens va
ésser útil i ens va enriquir. Esperem i desitjem que els nous
camins que ©s projectin per aquest equip siguin igualment útils
per tots els mestres de Ripoll i comarca.
L'equip.

nostre lloc
Durant la segona quinzena de Juliol es fan^
d'estiu a Matamala, des del 19 de Juliol
al 2 d'agost.
Hi assisteixen 32 nens i nenes*
Molts d'altres ho han demanat, però ens
ha estat impossible d'acceptar-los, per
falta de lloo.
Ens sap molt greu comunicar que
tornat de Colònies la tasca de Nostre.
Lloc queda trencada per falta de jnoriitors que se'n puguin cuidar. Ens agradaria molt ^ue sortís un grup de gent
que ho pegues tirar endavant.
Esperen que algú s'animi,
L'equipi

es Colònies

LA. JOVEIÍTUT, CULPABLE ?
Un dia qualsevol de juliol a Ripoll, Entro a un "Snack"
cèntric on hi ha poca gent. Veig un grup de coneguts. Demano
una cervesa a la barra i vaig a saludar-los. Després de les
quatre paraules d'entrada xerrem vina estona més o menys llarga.
Fa molta calor i no sabem gairebé qufe fer. Les cares ja ho diuen tot. Ve algun altre conegut i anima per moments l'ambient
que està força apagat. Un de nosaltres s'aixeca, va a demanar
una cervesa i a posar un disc. Una noia diu que ha anat a Eivi^
sa i s'ho ba passat força b^. Llavors qui més qui menys diu on
ha estat de vacajíoes o allà on pensa anar. Algú diu que ai tinguéssim un cotxe podríem anar a Sant Joan, a Camprodon o a Ribes
aquesta tarda a donar el vol. Malhauradaraent no hi ha cap cotxe a la nostra disiKJsició en aquests moments.
Sortim al carrer a donar un vol i veure qxií veiem. Hi ha
un altre grup de joves mes aviat conegut, que estan si fa no fa
en les mateixes condicions. En creuant-nos amb ells els saludem
i els preguntem per les seves perspectives. No en tenen cap que
no sapiguem ja. Continuem, doncs, donant el vol. Penso per a
mi mateix, que és un pèl absurd tractar de trobar major alicient
canviant de lloo però siguent les mateixes persones. No s^ si
ho tenim tot tant muntat que no podem tocar res, o bé si és a no^
saltres a qui manquen perspectives i resolució. Els adults solen
dir del jovent que no sabem aprofitar el que tenim per masses po£
sibilita^B que ens deixen escollir, que anem perdent el sentit
del valor ^6 los coses, que som contestataris per "snobisme" i
que fem del bar el nostre temple.
Jo no sé si perdem el gust per les coses massa aviat o si
real·lment molts dels alioients o oportimltats que ens ofereixen
comporten ooses que no podem acceptar* Es diu que ens evadim^p^,
rò l'evasió vé forçada molt més del que alguns s'han parat a pe^
sar» Les possibilitats reals de fer ooses, avui dia no les ten"^
pas nosaltres^1 si es vol exigir queloom suposo que es deu haver
de donar abans «1 neoeaaart
i suficient.
M. B.

|AMQ5TRA A

N

PETHA A G H / D A

Manifestaoions oultxixals que a l lleo^g de dos mesos ens poden iri
teressar.
Envieu la vostra Informació a l'apartat de Correus n" 19, RIPOLL
AUDICIONS DE SAJIPAKES I APLECS AL RIPOLLÈS
- 18 Juliol» XXI Aplec de la Sardana de Ripoll (matí,tarda i nit)
- 24 "
t Ripoll (tarda)
- 27
"
í Ripoll (nit)
- 28 "
i III Aplec de Campdevànol (matí 1 tarda)
- 3,4,5 i 6 Agost» Ripoll (Pesta Major)
- 11 d'Agosti II Apleo de Ribes de Preser (matí, tarda i nit)
- 24
"
» Ripoll (nit)
- 31
"
» Ripoll (nit)
- 22 Setembre» Ripoll (mati)
- 28
id
tm
Concert de sardanes i música per a Cobla(nit)
- 29
id
: Ripoll (matí)
CINEMA A BARCELONA
L'estiu és \ma mala temporada per veure bon cinema, no obstant
encara queda quelcom de bò•.....
2001 UNA ODISEA DEL ESPACIO
^
Cinema Florida
Cal dir que es un clàssic del demà?
GRITOS Y SÜSÜRROS
^
^
Catal-onya
Mal acuradament per algú, encara està en cartellera.
THE SERVANT
£1 2re-estreno d*un Losey polèmic.

Alexie

DELIVERANCE
Ba^jies
£1 Balmes continua ..*• i amb una d'en BOQQSUkN.

Circular als socis nc 22

DEP. LEGAL - GE. 943 - 1966

