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L'any passat, any llunátic per exce!'lén-

cia, ha estat un any d'activitat normal,
4

eQuilibrada, per als "Amics de 'a Sar-

dana".
Durant l'any 1968 t¡ngué lloc el Cen-

,tenari der naixement de Pompeu Fabra,

seny ordenador de la llengua, al qual

l'A. E. ATALAIA s'havia adherit, i hi con-

tribuí erigint a I'Ermita de Lurdes un

monólit, testimoni de veneració dels ex-

cursionistes vilanovins,

El 25 de Gener del 1969 acabava la nos-

tra participació a l'homenatge de toia Ca-

talunya, amb la conferéncia que pronun-

ciá al nostre local el Sr. Josep Miracle, en

evocació de la figura i de I'obra del Mes-

tre, empenyent-nos a treballar per l'exten-

sió i coneixement de l'idioma, manera pri-

mera de demostrar la nostra caialan¡tat.

Abans de la conferéncia, al migdia, h¡

hagué l'habitual audició mensual de sar-

danes, que fou dedicada a Fabra.

Hem de destacar que, grácies a les

audicions, molts ¡nfants i adolescenis ja

s'hi incorporen, perqué també vibren al

só de Ia nostra dansa, que tant parla al

cor. Aquestes audicions són el primer

fruit de la col.laboració de tots els
"Amics", que les fan possi,bles amb llur

apo,rtac¡ó. Aixó ens demostra que cal
accentuar aquesta col.laboració i promou-

re la rncorporació d'amics a I'obra comu-
nd¡ Hem de prendrie tots cons,cién,cia

de la validesa que aquest treball repre-
senta de cara al futur.

El Dia de Sant Jordi, com els anys an-

ter¡ors, les nostres noles, tan treballado-
res i exquisideri sempre, abnegades a tot
el que és bellesa, posaren a l'abast de

tothom unes paneres de roses, plenes de

la Íragáncia de I'Abril.
Aquesta mateixa Circular va néixer el

mes de Marq i ha anat sort¡nt cada dos
mesos. Creiem que presta un bon servei,
Cal que alguns joves i noies i tothom se'l
senti seu iels qui vulguin hi col.laborin
amb Ilurs escrits, que tots els publicarem,

mentre tinguin, com és natural, una mi-

ca de cap i peus, i que tractin temes so-

bre la sardana, costums, la parla, i tot
alló que sigui vital de cara al nostre po-

ble.

Durant l'any 1968 fou inaugurada la

colla sardanista patrocinada per l'Empre-

sa IMSA, Ia qual es doná a conéixer, du-

rant l'estiu passat, amb una gran festa de

germanor. Ja ha prés part en alguns con-

cursos. La colla és guiada pel veterá ai-
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manrt de la sardana Joan Fenollosa, un
homo, sempre jove, que al llarg dels anys,
arreu de l'estranger on ha viscut, ha de-
mostrat que la portava al cor, i que té
dots d'organitzador.

Als joves mem,bres de la Colla volem
dir-los que també estimin la sardana així,

disfrutant-hi, peró també sentint-ss respon-
sables de la seva difusió, fent que altres
l'estimin. Hi ha molta feina a fer a la qual

ells ,poden aportar llur entusiasta coopera-
ció.

Po,rtats pels mateixos anhels tam,bé ha

comeneat una altra colla de nois i noies
els assaigs. Peró d'aquests preferim no
parlar-ne gaire fins que hagin demostrat
de veritat llur volutat. AMUNT I CRITS!

ENDAVANT!

Durant I'any s'han celebrat diversos

Cursets d'aprenentatge de ballar sarda-

nes, destinats a grans i petits. Hi han
,prés part unes 70 persones. Es indispen-

sable gue aquests Cursets no parin.

Aquell noi o noia que vulgui oferir-se per

mestre ja sap que será molt ben rebut.

També a finals de l'any passat han co-
mengat, organitzat per la Biblioteca Ba-

guer, el primer Curs de lleng'ua catalana,
per la qual cosa cal animar I'esmentada
lnstitució a fi que s'ho prengui amb el
delit que mereix aquesta par't ¡mportant
de la pedagogia, com és l'ensenyanqa
de la própia llengua, sense la qual l'home
resta incomptet. més ben dit, resta des-

fet.

A comenQaments d'any nosaltres en

linguérem un altre, el seté dels organit-
zats per l'Agrupació.

Aixó és tot. Cal que els joves i noies
que siguln conscients de llur rcsponsa-
bil¡tat es donin a conéixer. Tols junts

podem formar una gran feina positlva,
qug será en bé de tots, de Vllanova, es-
peclalment de la Jovenlut. Alxí contribui-
rem a fer un món més humá, més lrater-
nal. Sl hi ha forga energies i voluntats,
podrem fer una gran feina positiYa,

l'amblent no els agrada només han de

donar-se a coné¡xer i demostrar amb fets
les ganes que tenen de treballar. Tant de

bó que haguésslm de tancar les hores de

vislta per excesElu nombre de sol.licltants.
Será veritat?

SITUACIO SOCIAL 1.969

ESTAT DE COMPTES

Saldo en 31-12-68

Entrades:
Quotes Gener-Desembre
Posiulacions, publicitat Ci'rculars
i col.laboracions de la Caixa
d'Estalvis del Penedés i Penya

I3.297 Ptes.

45.017

12.793
Entrades
Sortides

Saldo

Sortides
AudicionsGener-Desembre 49.700
Drets d'autor, impressió Cir-
culars, compra de material i

d'altres 7.142

56.842 Ptes

71.107
56.842

Ptes
Motorista

71.107 Ptes. 14.265 Ptes.



A LT E S
Carle¡ Gómez
Francesc Prat
Antonl OIIé
Ernest Noya
Lluls Forgas
Ma,ria Dolors Aragonés
Marla Neus Solé
Esteve Blanxart
Josep Carbonell
Joan Muñoz
Joan Slvlll
Francesc Cosp
Joaquim Ferrer
Montserrat Slvlll
Ll,uis G¡acla
Rlcard Fusteró
Rosa Martf
Víctor Forgas
Merqé Romagosa
Miefa Nolla

Joan Alemany
Salvador Ribé
Alfons Garcla
Salvador lng¡ada

383 socis de 10 Ptes. mensuals
3 socls de 15 Ptes. mensuals

22 socis de 25 Ptes. mensuals
Total 408 socis fins dese¡nbre 1969

Com tots poden veure és altament de-
flcitarl l'augment de socls. Cal que el
nombre d€ls nostres socl§ crelxl mós,
molt rnés. Tots, amics, hi tenlm ,un deurc
I una responsabilltat. I un golg.

AUDICIO DEL MES DE MARQ

Tindrá lloc el dia 19 a les 12'30 del
migdia, a la Plaga ds la vil,la, a cárrcc
de la Cobla SITGETANA.

AUDICIONS 1969

26 Gener
?3 Fcbrer
l9 Morg
23 Abril
27D
24 Moig
5 Juliol

I0 D

l4 Setembre
5 Oetubrs

19 D

9 Novbrc.
28 Do¡br¡.

Melodfo
Sitgetono

))

Prinripol Uobregot
Sitgetono
MelodiE

»

Sitgetono
t
t
¡

Principol Comp
Sitgetono

Plogo Ayuntoment
,,
DD

lomblo Coudillo
Plotio
Plogo Ayunlomenl

»t

Sont Cri¡tófor
Plogo Ayunloment
Lurdcr
Plogo Ayunlomcnt
Romblo Coudillo
Plogo Ayunlomrnt

D'oquasler I3 oudicionr, 2 foren efeoluodcs en col'loboroció de lo €oixo
d'Estolvi¡ dcl Penedé¡.
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Joieria MiIá Confeccions

LLISTES NOCES

MIRIM Merceria J aum et

Articles de
Novetats,
sempre novetats

TEIXITS XARCUTERIA

GUARCHDE

PUJOL

Merceria Camañes
Merceria - Perfumeria

Llanes

PIMI
CAMISERIA

GAI,SERRAS

JUGUETS

La Guirnalda La Gonfianza

Si al carrer Caputrins aneu, de tot i bo trobareu
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