
SORTIDES 

Manel Massana 

Amics de la Sardana de rAE Talaia 

L' aplec de tardor can vi a de lloc 
J a són gairebé 33 anys els que 
han transcorregut des que una colla 
de joves vilanovins, entusiastes 
components de l'AE Talaia, van 
engegar l'Aplec de Tardor, acte 
que en pocs anys va assolir una 
espectacular popularitat. Un 
considerable nombre de con
ciutadans, de totes les edats, 
espera ven el primer diumenge 
d'octubreper traslladar-se a Lurdes 
amb llurs estris forrnant una ata
peYda corrua que 'Omplia les 
cunetes de la carretera del panta a 
esquerra i dreta, segons si s'hi 
anava o se'n tomava. 

Els anys ho canvien tot, i 
l'Aplec de Tardor no n'és cap 
excepció. Alló que aquella colla 
de joves, de primera volada, van 
engegar en una epoca, ja di s
tant, ha perdut l'enCÍs que pos
sei'a. Diverses , i alguna de 
dissortadament lamentable, són les 
causes que han empes als organi
tzadors canviar aquest acte 
d'emplar,:ament. 

No creiem que sigui oportú 
ni adequat enumerar, únicament, 
els aspectes negatius ja que és 
innegable que aquests han estat 
superats pels plaents, que ens han 
animat, en els últims anys sobretot, 
a continuar organitzant-lo. 

En la nostra vila disposem 
de paratges prou idonis per fes
tivar tota mena d'actes lúdics i 
culturals; la masia Cabanyes 
n'és un clar exponent, i és aquí, 
justament, on pensem celebrar 
a partir d'enguany, tots els ter
cers di umenges del mes 
d'octubre, un renovat Aplec de 
Tardor, en el qual tindran cabu
da tots aquells elements indis
pensables en un aplec. 

Tenim la plena convicció 
que a la masia Cabanyes podem 
oferir una jornada plaent a tots 
aquells que vulguin assistir-hi, 
ja que disposem deis elements 
més indispensables; llocs per fer 
foc, aigua corrent, lavabo i ser
veis. Animeu-vos: us hi espe
rem el proper 17 d'octubre. 

SORTlDES I ACTlVITATS 

.DISSABTE, 2 1 DIUMENGE, 3 

Cap de se tmana a 0101 

Places limitades. 

Qrganitza SEPC La Gavina 

DIUMENGE, 17 

Aplec de lardar 

Masia Cabanyes 

DISSABTE 23 1 DIUMENGE 24 

Llorel de Mar 

Organitza Secció recreativa de I'A V 

de San! loan 

DIUMENGE, 24 

Tra\'essa GR - elapa I/lÍm. 2: 

de Santa Margarida de Montbui a l Coll 

deis Brucs (19 km ) 

Organitza Secció de Senders de l'AE 

Talaia. 

Sortida cul/ural al pare nalural del Ga

rra! i a 1'0lJSenalOri aSlronomic de 

Canyelles. 

ln scripcion~: dies 4, I I i 18 de les 

17.00 a les 19.00 h 

C. del Forn del Vidre. 12 

Te!. 893 92 3 1 - 893 28 42 

Organitza Aula Universitaria de la 

Comarca del Garraf 

23 


