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AMIGS DE tA SARIIANA

Vilanova i Ia Geltrú

üe l'agtupac¡ó excursioni§ta talaia

Octubre 1.973

Gampament.Aplec de fardor
Ermita Ntra. Sra. de Lurde§, 6 ¡ 7 d'Octubre 1,973

PROGRAilIA
DISSABTE, DIA 6

A LES 19.- OBERTURA
MENT-APLEC. HISSADA DE
DETS.

D'AGTES

OFICIAL DEL CAMPA-
BANDERES I GALLAR-

A LES 22,- FOC DE CAMP.
A LA 1.- SILENCI ABSOLUT.

DIUMENGE, DIA 7
A LES 7.- AUTOCARS ANADA. SORTIDA DE

LA RAMBLA SAMA DAVANT DEL GRUP ESCOLAR.
A LES 7',30.- JOIOS DESPERTAR. NO S'ADMETEN

PROTESTES.
A LES 8.- IX CROSS TALAIA, VILANOVA . CIM

TALAIA - LURDES.
A LES 8'45.- CROSS INFANTIL.
A LES 9.- SANTA MISSA A L'ERMITA.
A LES 9'30.- GINKAMA FEMENINA I MASCULI-

NA.
A LES 10.- rV CONCURS DE DIBUIX RAPID (IN-

FANTIL I IOVENIL).
A LES 10'30.* GRAN AUDICIO DE SARDANES.

COBLA SITGETANA. PATROCINADA PER LA CAIXA
D'ESTALVIS DEL PENEDES.

A LES 12.- ACTUACIO DE LA COLLA DE CASTE-
LLERS ''BORDEGASSOS DE VILANOVA'' QUE AIXE.
CARAN ELS SEUS PILARS, TORRES I CASTELLS.

A LES 13'30.- REPARTIMENT DE PREMIS DEL
CROSS, GINKAMA I CONCURS DE DIBUIX RAPID.

A LES 15'30.- JOCS INFANTILS. (XOCOLATADA,
TRENCAR L'OLLA, CARRERES DE SACS).

A LES 18.- CLAUSURA DEL CAMPAMENT-APLEC
I CANT DELS ADEUS.

A LES 18'30 AUTOCARS DE TORNADA.
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Campament-Aplec de Tardor

DIA 7 D'OCTUBRE . MATI A LES 10,30

Gran Audició
de Sardanes
Gobla Sitgetana

Patroeini de Ia
Gaixa d'Estaluis del Penedés

AUIIIGTO IIE SARIIANES
Degut a que la cobla "Sitgetana" -única assequible al nostre pressu-

post- durant el mes d'octubre no pot actuar a Vilanova, ens hem vist obli-
gats a ajornar I'audició corresponent a aquest mes f,ns el dia 1 de NOVEM-
BRE.

Tindrá lloc a Ia Plaga de la Vila a dos quarts d'una del migdia.



Fundació *Artur Martorell,
Comencem per dir de cara als qui ho desconeguin, que Artur Martorell va ser

un dels homes nostres que des de la seva primera joventut va sentir més el neguit
envers els infants. Va néixer el 1894. El panorama pedagógic a Catalunya era de-
solador. ]a llavors Maragall deia una de les seves frases profétiques: "L'Educació
hauria d'ésser el fruit espontani de la fortalesa d'un poble".

Artur Martorell va assistir, com a alumne, a "l'Escola de Mestres", on, entre
altres, va tenir tanta labor l'entusiasta Alexandre Galí. Es l'época en qué neixen
una colla d'institucions pedagógiques cent per cent catalanes, fllles de I'Ajuntament
de Barcelona, de la Mancomunitat de Catalunya. Es un temps en qué els homes
nostres, veient la gran responsabilitat de I'educació de tota una infantesa, es llen-
cen a preparar tot un programa d'actuació. A Barcelona encara no es té coneixe-
ment d'un Sistema Montesori ni d'altres, que després es faran notoris. Des del
1899 que existeix l"'Associació Protectora de I'ensenyanga Catalana". Es creen es-
coles i més escoles. L'Escola del Bosc, la Blanquerna, les Colónies Escolars. Enmig
de tot plegat, Artur Martorell va ser un dels il.luminats, emportat i seduit per aju-
dar a fer una infantesa i adolescéncia dignes de casa nostra. Per ell, la pedagogia
era, a més d'una técnica, un Art.

Ara, després de la seva mort, ha iniciat la vida, fent viu el nom, el record i el
missatge d'ell, la Fundació Martorell, amb I'objectiu d'ajudar tot el que es fa ac-
tualment entre els mestres per assolir un ensenyament veritable. La Fundació ha
estat aprovada el novembre de 1970 pel Ministerio de Educación y Ciencia. La
fundadora és la senyora Maria Codina, Vidua d'Artur Martorell. Constitueixen el
Patronat diverses persones entre les quals destaquen homes i dones consagrats a la
Pedagogia.

Els seus objectius són: aconseguir uns mestres degudament preparats, una so-
cietat sensibilitzada en les qüestions de l'ensenyament, un coneixement real de la
situació de cada 11oc. Alló que es proposa la Fundació és ajudar a aconseguir
una escola que posseeixi I'esperit de servei a la societat, oberta a tothom sense des-
criminacions económiques, intel.lectuals, lingüÍstiques i ideológiques, i dins la línia
de la pedagogia activa que respecta i estima cada infant i I'educa per a ésser un
home lliure.

I tot aixó ho vol assolir a través de: la concessió de beques a mestres i a tota
mena d'estudis sobre I'educació; el patrocini de Cursets de formació, trobades de
mestres, jornades pedagógiques, escoles d'estiu; la coordinació d'esforgos entre es-
coles i mestres en el treball de programes, criteris pedagógics, economia escolar,
relació entre pares i mestres, etc.

La Fundació ofereix a tothom qui estigui preocupat per aquests problemes,
la possibilitat de participar en el millorament de I'ensenyament: amb un treball
prsonal, suggerint formes d'actuació, sensibilitzant amics; amb l'aportació eco-
nómica, mitjangant quota periddica o donatiu.

Es amb satisfacció que oferim aquesta notícia-síntesi als nostres amics. Es
important. Ens donaríem per ben pagats que alguns d'aquests amics nostres po'
guessin arribar a una col.laboració i a un treball en una tasca tan important de ca-
ra al present i al futur de Catalunya.

P, e sident: Manuel Prats Secretari: Salvador Butí
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