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Els tO pr¡mers anys de la Gobla
§itgetana

El dia de Sant Esteve de 1964 va sortir per primera vegada al carrer a ac-
tular la Cobla Sitgetana, a la seva mateixa vila subu¡enca. Nosaltres, els sarda-
nistes vilanovins, volem festejar també aquest aniversari, perqué el considerem
com a cosa nostra.

Felicitem doncs, els músics de la Cobla i els desitgem molt de delit per
continuar endavant. Ells són una part irnportantíssima per a Iiexpansió de la
sardana a la nostra vila i a tota la comarca. Sense ells, aquesta revifa-
da del sardanisme nostre hauria estat del tot impossible.

En l'audició del dia de Sant Esteve passat, a la Plaga de la Vila, dia exac-
te de l'aniversari, AMICS DE LA SARDANA va imposar al banderí de la Co-
b1a, una llagada que és el símbol de tot l'afecte que nosaltres tenim als mú-
sics sitgetans.

PER MOLTS ANYS!

A S S E I\/I EI T- E A AI\¡\IAT--
Tal com va ésser anunciat, el diumenge dia 19 de gener es va celebrar

aquesta assemblea.
Un dels principals punts va ésser acordar l'augment de la cuota de soci ¿r

25 pessetes. Es un fet que s'ha fet inajornable perqué les Cobles, cada vegada
són més cares. Pensem que tothom ho comprendrá. I que no per aixó, ningú
no deixará de prestar la seva valuosa col.laboració a l'obra de promoure 1a
sardana entre eI jovent i la mainada de Vilanova. I entre els grans, qué carall,
que també n'hi ha molts que hi disfrutem!

Tots aquells socis que ja abonen la cuota de 25 pessetes, perqué ja abans
eren conscients de tantes necessitats com tenim, ells mateixos poden fer-se
i'augment que vulguin, que sempre será ben rebut, per la voluntat que repre-
senta.
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El dia 14 de desembre, dissabte, al vespre, hi va haver, aI local de l'A. E.
Talaia, rrna reunió, promoguda per AMICS DE LA SARDANA, amb assistén-
cia nombrosa, a fi de parlar, per primera vegada a Vilanova, de la iniciació
del nou diari "Avuí', el primer en llengua catalana des de fa molts anys, a tota
firea de les terres catalané§.

Hi van intervenir en ]osep M.' Espar i Enric Cirici, de Barcelona, mem-
bres del Consell d'Administració, els quals van donar tota mena d'informació
sobre aquest proiecte. Després de les seves paraules toüom es va fer comple.
tament cárrec de l'enorme importáncia que tenia per a Catalunya, com a po-
ble, de disposar d'un mitjá de comunicació, que ha d'ésser, indiscutiblement,
una eina transcendental i un pas indiscutible per a afermar la nostra gent en
el coneixement i domini constant i progressiu de la nostra llengua.

Preguem a tots els nostres socis que es prenguin molt seriosament aquesta
iniciativa i que prestin llur máxima col.laboració. Dintre de poc anirem re-
bent-ne més detalls. Es una tasca en la qual tots els catalans conscients hi hem
de prendre part. La col.laboració de tothom hi és necessária.
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El diumenge dia 19 de gener es va desenrotllar a I'Espluga de Francolí, al
seu Casal, un homenatge de totes les terres catalanes (Principat, Valéncia, Ma-
llorca, Rosselló, l'Alguer i Andorra) al gran músic, al gran fidel ¿r Catalunya.

A les 11, fou beneit pel Pare Abat de Monsterrat, el monument, col,locat
als amplis jardins del Casal, que consisteix en una pedra gegantesca, que por-
ta la inscripció "A Pau Casals, glória del món'. Al voltant del monument hi ha
un petit jardí, amb terra que han ofrenat totes les terres cat¿rlarles que hem dit
anteriorment. Del Garraf hi ha una mica de terra, del cim de la Talaia, que
van anar a recollir els nois del Centre Esplai de la Parróquia de Sant Antoni
¡ qlre va ésser portada allí lestiu passat per la Jr.rnta del Foment Vilanoví,
t'ol.locada amb una gerra elabortrda, i cedida gentilment, pels artistes vilano-
vins Santiago Milá i Salvadol Masana.

Després, al saló del Casal hi va haver una dissertació per Joan Alavedra,
biógraf clel mestre, projeccció d'r-rna pel.lícula biográfica i una brillant actuació
de l'O¡{eó Lleidetá.

Va ésser, en deffnitiva, una bella diada d'homenatge a l'home que si com a
músic és universal, com a catalá ha estimat amb plena consciéncia la seva
terra.

El rr(ou cf-rctr-i aqAvlri>>



Activitats durant l'any passat

Febrer: Homenatge a Pau Casals, amb col.laboració de la Bibloteca Bala-
guer. Concert de l'Orfeó i Cor infantil del Vendrell. Sessió de cinema amateur.
Audició, per: La Principal del Camp, amb col.laboració de la Caixa del Pene-
dés.

Marg: Audició. Sitgetana. Plaga de }a Vila.
Abril: Arlibada de la Caravana de la Flama.
Festa de Sant Jordi: Audició, La Principal del Camp.
Dia Universal: Proclamació de la Pubilla, Vinyet Vallespí, acompanyada

,de Gldria Pasqual i M." Angels Ferrer. Audicions per Sitgetana i Catalónia.
Maig: Audició. Sitgetana. Plaga de la Vila.
]uny: Audició. Sitgetana. Plaga de la Vila.
Curset de perfeccionament per a joves.

Juliol: Sant Cristdfor: Audició, a l'ermita, Cobla Sitgetana, patrocinad.t
per la Caixa del Penedés,

Verge del Carme: 75 aniversari de Mobles Quer. Audició La Principal del
Camp, amb intervenció de les dues colles locals de castellers.

Cursets: al Col.legi Samá i al nostre local, per a infants.
Agost: Col.laborem al Concurs de colles, organitzat per Dansaires Vila-

novins.
Setembre: Audició. La Principal del Camp.
Entre els participants al Curset de Perfeccionament es crea la Colla Vo-

lerany.
Octubre: Aplec a Lurdes: Dues audicions, per la Sitgetana. Es beneit el

.tranderí de la Colla Volerany.
Curset al Pósit de Pescadors.
Novembre: Audició, la Sitgetana, a la Plaga dels Carros, per la Fira, pa-

trocin¿rda per I'Ajuntament.
Concurs de Colles, a la Plaga de Catalunya, patrocinat per Banc de Bis-

.caia. La Principal del Camp. 13 colles. A la tarda, altra audició.
Desembre: Excursió a Barcelona, Plaga del Pi, junt amb Dansaires \¡ilanovins
i Colla Blau-Grana, a fi d'assistir a l'audició dedicada a Vilanova (sardar-res del
disc del seté Centenri) per l'Agrupció Cultural Folklórica Barcelor.ra.

Sant Esteve: Audició, Sitegetana, a la Plaga de la Vila.
I'esta de final del curset per a infants.

LTn mrnl SOCI

Llltimament ha ingressat com a soci, el nen Jofre Campillo i Barti, de 3
mesos d'edat, fill dels nostres bons companys Antoni i Montserrat. Tan de bó
que pugui restar fidel tota la vida a lideal que volerr per a ell els seus pares.

President: Manuel Prats Secretari: Salvador Butí
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Reconvis d'origen de les més conegudes morques

BERRENS TAURUS MOULINEX DESIREE

JATA - SOLAC, etc.

Servei oficiol de

BRAUT - TORilADO TI¡§PATO SUIZA

T. G, Viloseco - Romblo Coudillo, 4l - Villonuevo y Gcltrú


	BAS19750100_053_0000.pdf
	BAS19750100_053_0001
	BAS19750100_053_0002
	BAS19750100_053_0003



