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Quan l'any passat, en motiu del 11 Cam

pament del Penedès, us parlàvem d'un 

jorn d'esplai i d'amistat i d'encaixades de 

mans, ho féiem també amb el desig que 

la invitació fos per enguany i per tots els 

anys vinents, a fi que aquelles amistats 

que amb prou feines tinguérem temps de 

saludar, ens trobem una aUra vegada sota 

l'ombra d'aq,uest acollidor bosquet de 

l'Ermita de Lurdes. 

La magnitut d'aquest tradicional festeig, 

que anyalment celebra la nostra Entitat, 

ha fugit dels termes que haviem ,previst, 

fins al punt que enguan,y, degut a l'aug

ment d'assistència i al caire que prenia, 

hom ha decidit anomenar-lo Campament

Aplec de Tardor. 

Que aquest jorn de cara a la Natura, 

sigui curull de joia per a tothom, i tots 

poguem dir: 

¡¡L'any vinent hi tornarem!! 

J. B. 
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La petita bis tòria del Santuari 
de Lurdes del riu Foix 

El Santuari de Nostra Senyora de Lur
des-Loreto està situat a la riba dreta del 
Foix dalt d'un petit promontori que obliga 
al riu a descriure un accentuat meandre. 
L'ermita queda dins la finca anomenada 
Molí d'en Galtès, que com indica aquest 
nom està centrada en l'antiga masia que 
anteriorment fou molí farina.r. Aquests 

vells molins fluvials que escalonen les ri
befes del Foix utilitzaven el sistema dit 
de "bassa", dipósit en el que emmagat
zemaven el poc caudal que circulava pel 
llit del riu mitjançant rescloses i recs, 
i un cop la bassa curulla, es descarregava 
un doll abundós sobre la roda de pales 
que movia les moles. Restes d'aquest di
pósit i de l'arcada per on sortia l'aigua, 
poït veure'ls encara tota pers!)na que 

assisteixi a l'Aplec. 
Durant moltíssims anys aquells parat

ges que avui dia trobem bucòlics i fala
guers, eren considerats, ferèstecs i de 11al 
averany. Contribuien a formar aquest es
tat d'opinió les deficients vies de comu
nicació que hi conduien i el fet de que al
gunes partides de bandolers n'havien fet 
lloc d'operació en més d'una ocasió. Ro
cacrespa i Can Cucurella foren assaltades 
i torturats els seLS habitants. A l'any 1844 
el somatèn de Cubelles sor;prengué i cap
turà al Molí d'en Galtès el bandoler ano
menat el Ferrot de Vilanova, únic super
vivent de la célebre partida que comanava 
Josep Gasol de Montmell (a) Crastoner. 

Cap a l'any 1880 els propietaris del Mo
lí d'en Galtès, Ceferí de Ferret i de Martí 
i la seva muller Antònia Galtès, decidiren 
construir a les seves expenses i sota la 
direcció i plànols realitzats pel propi sen
yor Ferret, un santuari dedicat a la verge 
de Lurdes. L'e,rmita dependria de /'esglé-

sia de Sant Pere de Castellet, terme en el 
qual està situada. A l'any 1886 quedava 
adscrit aquest santuari a la Santa Casa 
,de Loreto, i es constiuïa dessota seu, una 
mena de gruta que venia a ésser la repro
·ducció en pelita escala de la de Lurdes 
·de França. Pel mes de maig de l'any se
·güent es celebrà una solemne festa reli
giosa al santuari de Lurdes. Hi acudiren 
tants vilanovins que el dia anterior al ro
miatge no quedava a la vila ni un sol ca-
rrtlatge per llogar. S'estava constru'l'nt 

l'actual carretera de Castellet, i si be en 
un principi es diguè que els vehicles pas
sarien per la nova via, l'estat de. les obres 
obligà a utilitzar el malmès camí vell. Per 
l'agost del mateix any s'anunciava un nou 
romiatge i el "Diario" loca! deia Que pis 
romeus carlins portarien un estandart on 
es llegiria "El liberalismo es pecado". 

A l'any 1891 es promogué una subscrip. 
ció per a l'acabament de les obres je 
l'inconclús santuari. Pel juliol d'aquell any 
el periódic "La Defensa" publ'icava la pri
mera relació de donants figurant-hi les 
¡persones més representatives de VHano
va. L'import ascendia a la quantitat (je 
267 pessetes. El 1901 es rumorejava que 
els P.P. Carmelites s'interessaven en l'ad
qU'isició de la finca i el Santuari, amb 
l'idea de fundar-hi un grandiós c·onvent. 
Es deia que ja estaven fets e·ls plànols 
i que els masovers havien rebut la noticia 
de llur comiat. La notícia no es confirmà. 

A principis de segle es celebraven nom
brosos romiatges extraordinaris per part 
de la parróquia de Sant Antoni de Vilano
va, assistint-hi representacions de totes 
les associacions parroquials i dels pobles 
de la comarca. Es celebraven al mes de 
maig, sortint en processó des de Vilano-



va, portant-se els estandarts de cada con
fraria i presidint l'imatge del Sant Crist. 
Es sortia a les cinc del matí. AI retornar 
de Lur,des, a l'entrada de la vila s'ajunta
ven un gran contingent de persones que 
els esperaven amb una nodrida banda de 
mús'ica fins a entrar a l'esglés·ia arxipres
tal. El dia 11 de febrer de 1902 (i preci
sament en la fesHvitat de Ntra. Sra. de 
Lurdes) morí en Ce,ferí de Ferret, l'ini
ciador del Santuari. 

Eren moltes les famílies de Vilanova i 
dels pobles veïns que el dilluns de Pas
qua es trasl.la·daven ai Santuari de i...ü.rdes. 
La bondadosa propietària, a petició de 
molts devots, decidí celebrar anualment 
en aquella diada la festa patronal del 
Santuari. L'any 1909, Josep Escofet, ten
der de teixits domiciliat a la plaça de la 
Verdura, era deposHari d'una subscripció 
per a recomr cabals per a la construcció 
d'lun pont davant del Santuari. Ni aquest 
proje,cte, ni d'altres que el seguíren, van 
tirar endavant. El pintor Joaquim Mir feu 
d'aquells paratges una magnífica tela ti
tolada "Soledad". El quadi6 foü iepío
duit a la revista madrilenya "La Esfera", 
pel jul'iol del 1924. 

Es,devingué popularíssim en tota la co
marca la figura de l'ermità Joaquim Ari
bau, més conegutccm el "senyor Qui
met", amb la seva peculiar barbassa i la 
no menys notable bata de botiguer. Amb 
remarcable predilecció administrà el San
,tu ari no tan sols tinguent cura de llur 
conservaoió sinó millorant-lo, instal.lant-hi 
~rapecis per a gronxar-se la mainada, men
jadors on s'entrellaçaven la rusticitat amb 
l'utilitat ,i diverses fonte,tes d'aigua cana1it:
zada que tractaven d'apaivagar la seque
dat pròpia d'aquells eixuts contorns. A 
l'any 1936, a l'esclatar la guerra civil, fou 
assassinat l'ermità i profanada l'ermita. 

Durant llargues anyades estigué tancat 
i quasi abandonat el Santuaïi. Ei í 954, 
l'ordre dels P.P. Caputxins adquirien la 
finca per a establir-hi una casa de repés, 
S'efectuaren diverses obres de consolida
ció al Santuari, que bona falta l'hi feien, 
'restablint-hi el culte. L'estada dels Ca
'putxins no durà gaire temps. Pel febrer 
de 1958' es celebrà en el Santuari el cen-

tenari de les miraculoses aparicions de !a 
Verge a Santa Bernadeta. Les festes ju
bilars tingueren gran solemnitat. Quasi al 
mateix temps moria el P. Pacífic de Vila
nova, el qual havia promogut amb singu
lar interès la resulírecció del Santuari. 
Poc més durà la presència dels frares f' n 
aquells indrets. 

Es difícil precisar avui dia en quina da
ta els membres de l'A. E. Atalaia acam
paren per primera vegada a Lurdes. Se
gurament una de les primeres estades 
conporatives es degué efe·ctuar quan s'in
ter.te\l~ e~Gelar per primera vegada !a 
paret Oest de la Talaia. L'única data cer
ta que hem trobat al Butlletí de l'A. E. 
Atalaia es la de Pasqua de 1960 en la 
que es celebrà un Pre-Aplec al Santuari. 
La m·issa fou oficiada pe,1 Reverend Pare 
Provincial dels Caputxins de Catalunya i 
Balears, Rvd. Lleó de Villalba. Eren pro
pietaris de la finca els Srs. Gibert. El 
1964 al profunditzar un pou existent es 
constatà la presència d'aigues sulfuroses. 
El propietar'i. projectà construir un bal
neari termal i medicinal. S'etectuaren 
obres, construïnt un grandiós bar prop 
de l'ermita i que no ha funcionat mai. 
També s'ha.via de construir un pont. Tot 
qüed'à. en .prüjectes. ' 

Actualment és propietarli de la finc,a el 
senyor F. IEstade,lIa i Urgell. Els membres 
de l'A. E. Atalaia a partir de l'any 1963 ) 
han vingut cel·ebrant regularment un Cam- f 

pa ment Social al Santuari de Lurdes, pro'" 
curant superar-se continuament, fins a 
culminar el passat any amb l'erecció d'un 
monòlit dedicat a la memòria del mestre 
Pompeu Fabra. Enguany ha estat propó
sH dels organitzadors que més que un 
Cempament Social, la reunió sigui un 
}\plec de les comarques penedesenques. 
Es de desitjar que aquesta crida de ger
manor tingui una bona acollida. 

J. V. B. 
BIBLIOGRAFIA: 

Arxiu d'en P. Roig i Estradé. 
"mar,io de Villanue:va y Geltrú". 
"Vilanova i la Geltrú, imatges de la :IU-

tat i la comarca" A. V. B. 
' Periódic "La De·fensa". 
Periódic "Villanueva y Geltrú". 
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Quan arribi a les vostr'es mans aquest 
butlletí, possiblement estareu tombant pel 
Campament-Aplec de Tardor, enmig dels 
pins que envolten l'ermita de Lurdes. Si 
aixequeu el cap, mirant envers la part de 
Llevant, hi trobareu una de les muntan
yes més conegudes de tots aquells in
drets: la Talaia. 

Es aquest cim, la darrera elevació d'una 
serralada que divideix dues comarques 
naturals com son el Penedès i el Garraf. 
Aquesta s'erralada, que pràcticament co
mença a l'extrem S. O. amb la Talaia, se
gueix pel Cuscò, el Pià de les Palmeres i 
la serra de Romagosa. Més endavant s'hí 
troba el Coll de Cal Deus, més conegut 
com a Goll de l'Aliga i que remuntant la 

,'c'arena ens porta al Puig de l'Aliga, cim 
més alt de tota la serralada amb els seus 
540 mts. d'altitud. De la serra de l'Aliga 
parte'ix una bifurcació cap a la serra de 
la Cogullada i una altra a Sant Miquel 
d'Olèrdola. 

Si bé la carena encara s'a:llarga més, 
e;1 motiu d'aquest escrit, és e,1 descriure
us la muntanya que dóna el nom a la nos
t~ Agrupació Excursionista. Cal fer doncs 
UA petit resum geogrà,fic-històric de la 
mateixa. 

La Talaia té una alçada de 279 mts. so
br-e el niveH del mar. L'únic corriol prac
ticable, fins al seu cim, està situat al 
vessant Est, i parteix del camí que porta 
de Mas Hicart a Mas Roig. Venint del 
Pià de les Palmeres i el Mas de l'Artís, 
tot carenejant, també hi ha un altre co
rriol que ens porta al cim. El vessant 
Oest, de pendent molt forta, és solcada 
per pedregalls o tarteres de pedra fina, 
deguts principalment, a l'erosió de la plu
ja. Aquests són aprofitats pels excursio
nistes per baixar elegrement donant bots 
i també alguna tombarella. Un camí gai
rabé nou, és l'utilitzat pels atletes del 
"Cross" i que des ,del cim, discorre per 

per Josep Blanes 

la carena fins la carretera, davant de 
Can Cucurella. Cal dir també, que els 
cingles que s'aixequen sobre la carretera, 
són la petita escola d'escala,da dels afec
cionats vilanovins d'aquesta activitat, ha
vent fet l'ascensió de la paret per dues 
vies diferents. 

Històricament, si consultem llibres i do
cuments antics, hi trovarem que el 26 
d'abril de 1363 es delimità 111 divisòria pa
rroquial entre la parròquia de Santa Ma
ria de Cubelles i la de Sant Antoni de Vi
lanova, que amb aquest decret prenia 
carta d'existència. El límit s'iniciava 
" . . . ahon la muntanya esta constituida per 
Latalaya que antigament deient Nembres 
i baixa per el Podium Torrat (Puig To
rrat) fins a les ones del mar al lloc dit 
Cesdons (Turo de la Seu"). 

Pel cim de la Talaia hi passa la partió 
de terme entre Vilanova i Castellet. En un 
collet molt pròxim al cim hi ha el vèrtex 
divisori dels termes de Vilanova, Cubelles 
i Castellet. Hi ha una fita amb una làpida 
'a cada costat amb uns escuts esculpits 
i la data de 1850. En un hi diu "TERMY
NO Y JURYSDYCGYON DE CUBELLAS", 
i en l'altre "TERMINO Y JURISDICGION 
DE VILANOVA Y GELTRU". Aquesta ins
'cripció sembla demostrar que fa poc més 
d'un centenar d'anys el nom de la nos
tra població, oficialment, encara no esta
va totalment castellanitzat. 

L'excursionisme vilanoví i la Talaia, es
tan lligats per tres dates importants. Va 
ésser la primera, per la col.locació de la 
creu de ferro al mirador que dóna a l'er
mita de Lurdes, i que va tenir lloc el 2 de 
maig del 1954. 

L'11 de desembre de 1960, s'inaugura~ 
va el cucó al cim de la muntanya, cons .. 
trucció que s'utilitza per 'proveïr d!aigu~ 
a excursionistes i caçadors. El 22 de no:
vembre del 1964, en el curs del Campa-



Breu història 
Com tots sabem, el primer diumenge 

d'Octubre dia 5, tindrà lloc entre altres 
actes, el V CROSS COUNTHY, amb "I 

pujada al cim de l'Atalaia i arribada a 
l'Ermita de Lurdes. Per aquest motiu re
frescarem una mica la memòria, i passa
rem revista als anteriors, sota el punt de 
vista esportiu. 

I Cross 1.965.- Ha estat un dels anys 
que ha tingut més participants. D'ací "a 
començar a sortir un VIU interès pel cross. 
Prova d'aixó és que alguns dels partici
pants varen fitxar per l'equip C. N. Reus 
a falta d'una entitat d'aquest tipus a Vi
lanova. 

Es varen fer dues classificacions: 
Absoluts 1er., 20n., 3er. Junior 1 er., 

20n. , 3er. i pr,emi a la Muntanya. 
11 1.966.- Els parti.cipants, en gene

ral, estan més ben preparats, demostra
ció d'aixó és que el temps realitzat per 
la majoria fou molt inferior a la del any 
anterior. 

Absoluts 1 er., 20n., 3er. Junior 1 er., 
20n., 3e.r. i premi a la Muntanya. 

III 1.967.- Com recordareu, aquella nit 
i aquell dia, va Cé:ure una "mica" d'aigua. 
Dic una "mica", comparat amb el Diluvi 
Universal. No va representar cap proble
ma per l'esperit esportiu que demostra
ren tenir tots els participants, doncs a 
l'hora convinguda fou donada la sortida 
al mateix lloc de sempre, (Plaça de' les 
Neus,). 

Mateixes classificacions que les edi
cions anteriors. 

IV 1.968.- Cada any es va superant 
la qualitat, i els parti'cipants fan gala 

LA TALAIA [Ve de la p~glna anterior) 

ment de Tardor va ésser col.locada una 
capella de fusta amb l' imatge de La Mo
reneta, enmig del bosc i molt a prop d'on 
es troba el cucó. 

Encara podriem estendre més aqu!3st 
escrit, sols cal dir que, com diu el seu 

del Cross 
d'una més bona preparació física. La pro
va la tenim en el fet de que van ésse.r 
superades totes les marques dels altres 
anys. 

Una vegada acabada la cursa i treta la 
suor, és de destacar el sentit de germa
nor i esportiu que va dominar entre els 
partic ipants. 

* * * 
Aquest V Cross que aquest any tindrà 

lloc, amb moti'u del ja tradicional Cam
pament~Aplec de Tardor que l'Atalaia or
ganitza a l'Ermita de Lurdes pot arribar 
a marcar un punt de parti,da per una nova 
era a l'història de l'atletisme vilanoví, 
doncs s'incorpora al prC'grama, el I 
CROSS FEMENII i comença d'ací una ve
ritable afició com va succe,i'r amb el cross 
masculí. Tot això ho devem a la nostra 
entranyable A. E. ATALAI,A. En nom de 
tots els aficionats, a l'atletisme: GRACIES. 

Potser hi haurà algú que dirà "quin 
despiste", s"han descuidat de po~a r els 
noms dels guanyadors. Doncs no. El mO-

classificats, és premeditat perquè consi
dero que quasi tanta importància té l'úl
tim com el primer. Rendeixo així, indirec
tament, un homenatge a tots el partici
pants, sense distinció del lloc de la clas
sif;caci6 final. Teniu la meva autèntica 
admiració, vosaltres, que, després de 8 o 
12 hores de treball, aneu a entrenament 
amb la quasi seguretat de no guanyar. 

Em trec el barret, i us dic: vosaltres 
sou els VERITABLES ESPORTISTES. 

Joan Ramon Galvez 

nom, la T i::Iiaia es i.ii"1 ¡ioc Ja guaita i que 
les panoràmiques al Pantà de Foix, Plana 
del Penedè3 i llunyanes serres del Mont
mell i Montagut i a l'altre costat el macís 
de Garraf, Sitges, Vilanova y Cubelles, 
són magnífiques i valia pena esmerçar' 
un xic 'del nostre esforç per 'pujar al seu 
cim. 



NOTES D'INTERES 

La venda de tickets per als cotxes : 
per al Sopa.r de Germanor serà a càrrec 
dels vocals de torn al nostre estatge 50-

oial, carrer Anselm Cla.ver, n.O 3, Telèfon 
2931257, de 8 a 9'30 del vespre. AI ma
teix temps, també podran fer-se les ins
cripcions per les tendes, i per participar 
al Cross-Country. L'últim dia de inscl ¡p
ció de tendes serà 1'1 d 'Octubre. 

Queda totalment prohibit dins el Cam
pament fer FOC DE LLENYA. 

No serà permesa la penetració de cap 
mena de vehícles dins el Campamel1t. 
Serà habilitat un aparcament, degudament 
senyal itzat. 

Es facilitarà palla als acampadors pro
veïts de màrfegues, així com també es 
donaran bosses per les deixalles. 

No es permetrà de pernoctar dins 
l'.e:-mita. 

Hi haurà servei de· vi i refrescos. 

Aigua potable a la font, a 50 mts. del 
Campament. 

Durant el diumenge funcionarà un ser
vei de venda de llibres. 

El servei sanitari del Campament serà 
a càrrec de la Creu Roja. 

El servei d 'informació serà a càrrec de 
tots els membres de l'organització, que 
s' identificaran per un distintiu que els 
acreditin com a tals. 

RECOMANACIONS 

Cal respectar el lloc on es troba el 
Campament, no trencan arbres o plantes, 
ni llençant llaunes, pa.pers o qualseVOl 
altre objecte. 

Col.laboreu en els actes que es rea
litzin, especialment en el Foc de Camp, 
per al qual es farà la inscripció prèvia. 

Un cop finalitzat el Foc de Camp, hom 
haurà de fer un SILENCI RIGUROS. 

L'Organització es reserva el dret de 
plegar la tenda dels qui facin xirinola i 
forag itar-Ios. 

Indumentària mínima: pantaló curt i ca
misa. 

ORGANITZACIO 

L'Organització d'aquest Campament-Aplec 
se rà a cà ;"rec dels següents senyors: 

CAP DEL CAMPAMENT-APLEC: 
David Vidal 

SECRETARI: 
Antoni Garcia 

TRESORER 
Ricart Artigas 

MATERIAL: 
Albert Bayo 

PROPAGANDA: 
Xavier Capdet 

SOPAR DE GERMANOR: 
Lluís Daviu 

FOC DE CAMP: 
Ramon Martí 
Ricard Artigas 

CROSS-COUNTRY 
Joan Ramon Galvez 
i Secció d'Atletisme del Patronat 
d'Esports 

SARDANES: 
Manuel Prats 

CONCURS FOTOGRAFIC: 
Josep Candela 

VENDA DE LLIBRES: 
Xavier Gamia 

GINKAMA: 
Lluís Daviu 
Ramon' Martí 

VENDA DE VI: 
Jordi Judín 

JOCS INFANTILS: 
J·osep Blanes 

AUTOCARS: 
Isidre Llaverias 

FESTIVAL DE FOLK: 
Xavier Capdet 

APARCAMENT: 
Joan Fuster 



PROGRAMA D'ACTES 
DISSABTE, DIA 4 

A les 16'30.- Autocars, anada. A pa,rtir de la citada hora, 
sortida de la Rambla Samà, davant el Grup Escolar. 

A les 19.- Obe,rtura oficial del Campament. Hissada de 
banderes i gallardets. 

A les 21.- Sopa·r de Germanor (mongetes amb botifarra). 

A les 22'30.- Gran Foc de Camp. 

A la 1.- Silenci absolut 

DIUMENGE, DIA 5 

A les 7.- Autocars anada. Sortida de la Rambla Samà 
davant el Grup Escolar. 

A les 8.- Joiós despertar. No s'admeten protestes. 

A les 8.- V Cross Country, Vilanova. Cim Talaia· Lurdes. 

A les 9.- Cross Femení. 

A les 9'30.- Santa Missa a l'ermita. 

A les 10.- Ginkama femenina I masculina. 

Ales 11.- Gran audició de Sardanes, Cobla Sitgetana. Pa· 
trocinada ,pe,r la, Caixa d'Esta,lvis del Penedès. 

A les 13.- Repartiment de premis del Cross I veredicte del 
Concurs de Fotografia de Muntanya, per votació popular. Durant 
tot el dia s'admetran fotografies, mida,: Màxima 13 x 18; mínima 
8 x 10. 

A les 15'30.- Jocs Infan,tils. Xocolatada. Trencar l'olla. Ca. 
rreres de sacs. 

A les 16'30.- Gran festival de Folk amb l'actuació de 
CATAIFA·2. 

A les 18.- Clausura del Campament 1 Cant dels Adeus. 

A les 18'30 Autocars de tomada. Presentació de billets. 
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EL NOM l LA COSA 
Ho venim dient així: "El nom no fa la 

cosa" ;" Estem tan acostumats q'ue ens 
vulguin fer empassar gat per lIebra, que 
l'etiqueta no correspongui a allò ·que real
ment hi ha dins el ·paquet de la merca
deria, que quan anem a iniciar, una ve
gada més, la nostra festa pobletana anyal 
a l'Ermita de Lurdes sentim la necessi
tat de parlar del nom -¡ de la cosa. 

Es la cinquena vegada que celebrem 
aquesta trobada. Fins ara havia estat de
nominada ,rCampament Social de tardor". 
Aquest any el nom és "Campament-Aplec 
de Tardor". El qui escriu opina que el tí
tol · que Il · escauria seria el d"'Aplec del 
Penedès". 

"Camp~ment" és un mot que pertany, 
gairabé en exc!uslya, a !'exclJfsionlsme. 
"Aplec" " tal com ell mateix diu, expressa 
la idea d'una congregació de gent, reunió 
amical d'uns que senten uns mateixos 
anheis. 

El fet que l'Agrupació Excursionista 
ATALAIA hagi volgut ajuntar ambdós mots, 
fent-ne una sola realitat, c.reiem que prové 
precisament del fet de trepitjar terreny 
ferm: I, per això, l'Agrupació ha. d'~sser 
felicitada. I ·per - què? " Si ·restava - "-Cam
pament", com els anys anteriors, no hi 
hauria hagut res a objectar. Era una acam
Rada més, de primavera o de tardor, a .a 
qüai eis' excu~rsionistés tenen p·eri¡ecte 
dret. Però, al nostre entendre, l'Agrupa
ció, titulant-la "Campament-Aplec" demos
tra que ha sabut copsar uns fets, 

L'excursionisme, com tota manifestació 
vital ·c:..:!t:":iül d~! nóst~e poble, es deu a 
una manera d'ésser, . a unes essències. 
L'excursionisme pelat, cru, no pot ésser 
entès. Seria un abort. Un monstre. L'ex
cursionisme per l'excursionisme és inad
missible. Com l'art per l'art, El món de la 
bellesa -i l'excursionista és un artista 
qUe sap copsar amb l'enteniment, amb les -
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mans, amb els ulls tanta bellesa com l'en
volta- exi:geix unes implicacions huma
nes, socials, comunitàries, sense les quals 
és un absurd. Com aquells esplais i re
finaments dels "senyors" feudals i re
naixentistes que els gaudien mal·grat el 
poble, en contra del poble, esclavitzant el 
poble. 

L'Agrupació, fent el canvi de denomi
nació, vol que la gent vilanovina vjrqui 
un dia d'esbargiment, aprengui a trobar
se, s'APLEGUI. Perquè les persones, les 
families, sols es comprenen, s'uneixen, 
noten que llurs vides tenen un alè comú, 
una procedència, un destí, una 'fecondi
tat, una perennitat quan es troben, quan 
s'APLEGUEN. Sols s'apleguen els cons
ciens. Els qui "són portats" pertanyen al 
ramat. 

La nostra gent, sobre tot la joventut, 
no hi està acostumada d'uns anys ençà 
al trobament, a la confrontació. Cadascú, 
fruit d'un temps que ens exigeix molt de 
treba·lI, que el passem amb presses, que 
no ens permet el dialeg apacible dels qui 
tenen afanys comuns, ens ha fet perdre 
el costum de mirar-nos a la cara -sols 
ens han ensenyat a fer-ho d'esquitllen
tes-, de sentir-nos: "uns" amb "uns al
tres". Aquest és· el fruit del "Campament
Aplec" i el mèrit de l'Agrupació, instau
rant-lo. 

De fet, aquests anys ja ho ha anat 
essent una cosa i l'altra. El Campament 
és una esp,ecialització, és un restar -ben 
noble- dins el món excursionista, però 
Aplec vol dir convit i obriment a tothom. 
Quan diem Campament diem muntanyencs 
que procedeixen del poble; quan diem 
Aplec veiem poble que estima la natura. 
I en tots els Aplecs que coneixem l'excur
sioniste hi és un membre important, ba
rrejat amb aquells qui. en són de cor. Així, 
els excursionistes, sense ni adonar-se'n, 
eduquen el poble, del qual formen part, 



enmig de llurs tendes, ensenyant-li els 
camins de la sanitat, de la fortalesa, sen
se ficció. L'excursionista, més que mai, 
sao€,.,t-se contemplat, serà més CO;1S

cient del seu gest, del seu parlar. I, per 
altra banda el poble dóna a l'excursio
nista una consciència, perquè aquest 
s'adona que no està sol, que també en 
forma part, són els seus. Veu que si ell ha 
escollit la millor part és perquè és fill 
d'una gent amb ànsies de millorament, 
d'una gent que no vol passar com un ra
mat mogut sols per l'instint. El poble és 
el creador de l'excursionisme. L'excur
sionista, quan marxa, escala, esquia i pe
netra els abismes, quan averigua història, 
quan indaga en plànols i coneix plans i 
serres i museus i ermites i castells i 
avencs, ho fa com formant part del poble. 
Ell és poble més conscient. El poble resta 
en ell. Ell és mestre de les brostades ten
dres del poble. El poble li recorda que li 
ha d'ésser fidel. Perque, sinó, en nom ce 
què prendria possessió de la belles::!? 
Excursionisme i poble; Campament i 
Aplec: són dos en un. Són indesassocia
bles. Quan vegéssim que l'excursionista 
s'allunya del poble és senyal de malura. 
Hi ha malaltia greu. Hi ha, com dèiem, el 
monstre. 

Arreu , però a casa nostra més que en
lloc, per una colla de fets que endogalen 
la vida del país, l'exc'Urs1ionisme neix 
d'una vibració popular, fruit de la sensi
bilització d'una gent que ha près cons
ciència. Es la necessitat que empeny -je 
no perdre allò sense el qual deixem 
d'ésser pensables. Es el terror de pensar 
que podem quedar sense ànima, sols amb 
la pell i l'ós: uns estaquirots. I, com l'ex
cursionisme, totes les manifestacions de 
l'art popular: el cançoner, arreplegat de 
llavis populars; el costumari, traspassant 
èpoques; la dansa, amb tots els seus 
símbols; el refranyer, plé de la vida que 
es palpa. 

Aquells iniciadors de l'excu'rsionisme 
a casa nostra, a finals del segle passat, 
que es reuneixen en unes golfes brutes o 
a la rebotiga d'un comerç de robes, 
aque·lls treballadors que funden 1"'Asso
ciació catalana d'Excursions científiques" 

o aquells noiets que fuden la "Societat 
X" ,ambdues dintre la clandestinitat, per
què ('·excursionisme era mal vist pels qui 
detentaven el poder, aquells restauradors 
dels monestirs enderrocats de Sant Pau 
del Camp, de Poblet, de Santes Creus, de 
Sant Cugat del Vallès i de Ripoll, arreba
ssant-Ios llur trist destí, els qui engeguen 
els Jocs Florals i els museus arqueolò
gics i de ciències naturals, aquella poesia 
nova que neix, principalment a cura de 
Mossèn Cinto, on és cantat el Montseny, 
els Pirineus, el Cani·gó (el sacerdot-poe
ta, abans d'ésser ... ho, fou poeta-excursio
nista, i trescà pel Piugmal, Carençà, Ma
ladeta, Capdella i la Pica d'Estats), aque
lles càtedres que es fan al Centre Excur
sionista de Catalunya a càrrec de Pompeu 
Fabra, de Carreras Candi, de Rubió i 
Lluch, de Puig i Cadafalch, l'entrada dels 
.excu·rsionistes a l'Institut d'Estudis Cata-
lans, els màrtirs que ha comportat de 
sempre l'excursionisme, què era tot, tot, 
sinó producte únicament del binomi 
d'amor d'uns homes del poble que esti
maven terra i natura? Veritablement, quan 
l'excursionisme és conscient es conver
teix en una autèntica Universitat per al 
poble. 

L'excursionisme és un aprenentatge ju
venil per tal de compenetrar-se, en el 
demà adu.lt, amb les necesitats i aspira
cions del poble. L'excursionista és un 
ésse,r privilegiat, al qual ha estat donat 
de gaudir la bellesa, de trobar-se situat 
en la comprensió de la natura i, per tant, 
de l'home. L'excursionista, que és home, 
té en la naturalesa, el llibre de text, la 
càtedra. Però li manca, precisament per
què és home, completar els estudis amb 
la gran assignatura, que és la humanitat, 
que li ensenyaran els altres homes. I 
aquesta assignatura només s'aprèn estant 
prop d'ells. < 

Aque·sta mixtura excursionisme-poble ja 
l'hem anat tenint en els Campaments que 
hem anat fent a Lurdes, però cal que 
s'acreixi, que es vigoritzi. D'ací es deriva 
el canvi de nom. Amb les tendes, el foc 
de camp, el concurs fotogràfic, la missa, 
la travessia a peu, les sardanes, la venda 
de llibres, les · rivalitats culinàries, e.ls 



Jocs d'infants, la cançó, hem anat fent 
possible que uns i àltres se sentin units, 
com a membres tots d'una mateixa famí
lia, fusionats per uns mateixos anhels. FI 
monòlit que l'any passat erigírem en ho
menatge a Pompeu Fabra n'és una mos
trà, una consigna i una ensenya. 

Hem de fer que el Campament-Aplec 
tothom se'l senti seu. Es un "sacrifici" 
que, renunciant a un dia dedicat sols a 
ell , fa l'excursionista. Però només en té 
l'apariència de sacrifici. Perquè, de fet, 
és una escola, una obertu.ra als altres. Es 
una ocasió que té l'excursionista de de
mostrar que vol el bé de l'excursionisme, 
fent-lo trobadís a la gent del poble, ,3n
comanant-lo a les promocions juvenils. 
I hem dit que el denominaríem "del Pe
nedès" perquè cal que sempre mirem més 
anllà, que ens obrim més encara, que :a 

RECORUEU: 

gent de la comarca es conegui, que ens 
aglutini a tots. 

Tot e,1 que hem anat dient, la tròbada 
a Lurdes ja ho té. 'El que cal és que si
guem conscients que ho ha de tenir, que 
sapiguem ésser actius en fer possible que 
esdevinguem nosaltres llavor que germina 
en el cor dels altres, de molts altres. 

Llavors serà possible que "la cosa" si
gui una realitat, amb "el nom" que sigui, 
com la gent ho ha anat fent. Una vegada 
més s'ha confirmat: les coses no depe· 
nen del nom que els és posat. Encara 
que hi ajuda molt. Ara tenim el deure que 
assoleixi l'objectiu popular pretès. Tant 
de bó que, cada dia més, nom i cosa 
s'adiguin i s'avinguin. Tots hi sortirem 
guanyant. 

x. G. 

Gran Festival de Cançó Folk 
a càrrec de CATAIFA-2 

Dia 5, a les 4'30 de la tarda, a l'esplanada de davant l'ermita 
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A tots aquells que col.laborant amb 
nosaltres han fet possible aquest Campa
ment-Aplec. 

Sr. Francesc Estadella Urgell, propi~
tari del terreny. 

Delegaoió de Vilanova i la GeHrú de la 
Creu Roja. 

TINTORERIA ALBA de Vilanova 
Geltrú. 

la 

COBEGA, S. A. de Vilanova i la Geltrú. 

CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES de 
Vilanova i la Geltrú. 

* * • 

La real·ització d'aquest Butlletí-progra
ma ha estat possible gràcies a la col.labo
ració de JOSEP BLANES, JOAN VIRELLA, 
XAVIER GARCIA, JOAN RAMON GALVEZ 
i XAVIER CAPDET. 

Fotografia portada: Antoni Ferrer 

Participeu 

a la «Ginkama» 

femenina 

rnasculina 

Dia 5, a les 10 del matí 

COHcurs 
'FoÚ1gràfic 

BASES 

PARTICIPANTS 

Podran participar en aq,uest Concurs 
tots els assistents al Campament-Aplec. 

TEMA 

Fotografies de muntanya, en tots els 
seus aspectes. 

OBRES 

5 fotografies en blanc i negre. 

FORMAT 

Màxim 13 x 18; mínim 8 x 10. 

ADMISIO 

AI mateix Campament, fins a les dotze 
del migdia. 

JURAT 

De rec:oneguda solvència fotogràfica 
I excursionista. 

PREMIS 

Trofeu de la Secció Fotogràfica i pre
mis d'establiments comercials. 

Cap participant no podrà obtenir més 
d'un premi. 

Si hi ha algun dubte respecte al Con
curs, serà resolt per la Comissió de la 
Secció Fotogràfica. 

El sol fet de participar-hi vol dir que 
s'accepten aquestes BASES. 



Situació del Campament-Aplec de Tardor 
(a 8 Kms. de Vilano va i la Ge ltrú) 

S . MIQueL D'OLCRDoLA 

\ 
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A. E. ATALAIA 



[d)llz%~ 5 D'OCTUBRE 

~ (QI ~ ffo. ~ 10'30 del matí 

MM (QI ® ~ Campament -Aplec de Tardor 
Ermita Ntra. Sra. de Lurdes 

~Ir@ITïl ~lW@n(Çn© 
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Cobla Sitgetana 

Organitzat per 
els «Amics de la Sardana» 
de l'A. E. Atalaia, 
sota el patrocini de la 

Caixa d'Estalvis del PeDedès 



Entre las variadas 
manifestaciones que la 

eaja de Ahorros 
del Panadés 
proyecta reaHzar en el mes de 
octubre, con motivo del 

DIA UNIVERSAL DEL AHORRO 
destaca en su 
obra cultural y escolar : 

Concesión de ,ecas 
para estudios de Enseñanza Media 
y Superior. 

Boisas de Ayuda 
a Niños Subnormales 

Para mas información 
dirigirse a las oficinas de la 

eaja de Ahorros del Panadés 
General Yagüe, 7 - Teléf. 293 09 09 - Villanueva y G~ltrú 

. ;. " " 

T. G. VILASECA - Villanueva y Geltrú - 1969 




