Col·lecció d'art municipal
Sant Hipòlit de Voltregà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Plaça de la Vila, 1
Al vestíbul de la Casa de la Vila

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.01549
2.23642
436777
4651778

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Casa de la Vila

08215-165
Patrimoni moble
Col·lecció
Contemporani Popular
XX
Bo
Física
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Adriana Geladó Prat
dj., 26/03/2020 - 01:00

Monument al jugador d'hoquei
Auca de la Festa Major de Sant Hipòlit de

Descripció
Col·lecció ubicada al vestíbul de l'ajuntament de Sant Hipòlit, a les escales que donen
accés al pis superior. Està formada per una desena de peces aproximadament, amb la
tècnica de pintura a l'oli sobre tela. Representen diversos indrets del municipi de Sant
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Hipòlit i són el resultat de diverses edicions del Concurs de Pintura Ràpida de Sant Hipòlit
de Voltregà. Menció a part mereix l'escultura del jugador d'hoquei patins situada a les
oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament. Es tracta d'una escultura de pedra amb la
imatge d'un jugador d'hoquei en moviment, situada damunt d'una peanya de fusta.

Història
Es tracta de les obres realitzades en les diferents edicions del Concurs de Dibuix i Pintura
Ràpida de Sant Hipòlit celebrats per la Festa Major. Aquests concursos tenien diferents
categories i estaven puntuats per un jurat format per artistes i crítics d'art de la zona. Al
magatzem de l'ajuntament es conserven un bon nombre d'aquestes obres. En l'actualitat, el
concurs es continua celebrant per la Festa Major i està organitzat per l'Associació Sociocultural
del Voltreganès «Què s'hi pot fer».
L'escultura del jugador d'hoquei és obra de l'escultor local Martí Vila i Freixa i està datada l'any
1958.
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