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Editorial

Enguany no hem tingut aplec de 1a sardana a Vi-
lanova. Aquesta és la notlcia que tots coneixem prou.
Les causes de Ia seva no celebració no son altres que

els i-mponderables de tipus econbnic.
Lraplec no era -no ho fou mai- autosuficient.

Calia cercar tota mena d.'ajuts: a nive11 drajuntament,
de ba¡cs i caixes d'estalvis, d'establiments comercials,
de particulars...Perb el suport básic de 1rap1ec,
1raf1uénci-a masiva ae púUtic, no es produl mai. Qued)
demostrat que un aplec de sardanes, per bones que siguln
les cobles que hi interviguin, no té prou poder de con-
vocatbria a Yilanova. Perqu!, desenganyen-nos, donad.a

1a situació geogrhtica de Ia nostra ciutat, 1luny de

1es comaroues gironines, ltlndex més elevat drassis-.
tents havia d,tésser eI 1ocal. I aquest ens ma¡cá sem-
pre.

Ltaplec conpt), des de 1a primera edició 1'any
L977, amb e1 suport draquest nucli minorltari- de1 po-
bIe vilanovl preseni a totes les manifestacions que

posseei-xen e1 distitiu de 1a qualitat 1 Ia catalanttat.
Perb aquest nucli, entusiasta, incondlcional, arnic,
no pot pas permetrets el luxe tle patrocinar un aprec
cada any, mixlm quan e1s honoraris de Ies cobles srln-
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crementen caala d.i.a més, quan e1 pressupost de la fes-
ta esdevé más i más considerable.

Aquest nucli f1de1, addicte, mereixia una satis-
faccló. I no tractem pas de fugir d'estudis amb justi-
ficacions alambicades i jocs de paraules buides de con-
tingut. Itaplec no es fa perqub humanament esdevingué
impossible tirar-lo endavant. No ha mancat. pas ni e1

caliu de 1a minoria interessada i sensibilitzada, ni
- .,1a il.lusio dels organitzadors, de 1'es persones que

oferj-en generosament tot el seu esforg, tota la seva
capacitat de sacrifici, a canvi de 1a perdurabilitat
de lraplec a Vilanova

Dintre e1 capltol de 1es ma¡ifestacions sarda-
nistes altres fbrmules han demostrat oferir moltes més

possibi-litats a casa nostra, sobretot quaJi srha trac-
tat de manifestacions dignes, en l1ocs adients, amb

programes ben estructurats i, sobretot, amb 1a parti-
cipació dragrupacions musicals de categoria. Aquesta
es una faceta que, en Ia mesura de les nostres possl-
b11itats, arrem potenci-ant, sense prescinclif de1 caliu
vivificador de Ies audicions peribdiques i altres ma-

nifestaci-ons sardanistes habituals a casa nostra.

AMICS DE LA SARDANA

de 1rA.E.Ta1aia

GUrA D'APLECS pE rA-SARDANA-IE LES COMAROUES BARCEiO-

NINES

Fa poc ha sortit aq'¿esta gula que esta a1 ser-
vei dels sardanistes i pretén contribulr a Ia dlfusió
dels aplecs cle 1a nostra comarca.

A1 nostre loca1 en tenlú per tots e1s socls
que ho desltgln. Podeu venlr a recollir-}es qualsevol
rtia de Ia setnana ile'8 a I0 ilcl vespre.
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lia 13 - Breda (La Setva)

Cobles: Els I'.tontgrins, Ciutat de Girona i
I'I¡a Principal'r cle Ia Blgbal.

Cambrils-Port (3aix Canp)

Cobles: Jovenil 1 Infantlf de Blanes, I,a

Principal de1 Camp.

Masrolg (Priorat)

Cobla: Sensació

Dia 2O - Manl-Ieu (Osona)

Cobles¡ Genisenca i CanÍ-gó.

Castel]-ó drtuprinies (A3-t ¡rnporaá)

Cobles: Ciutat de Glrona' A.Eoga i Glrona.

Proclamacló de 1es &I&gsilg!re, eiutat
Pubilla d.e la Sardena 1980.

corne].l$ (¡aix l3-obregat)

Cobles¡ l,a Sefvatana, Costa Daurada 1 una

tercera a clesig:rar.

Tia 27 - Dlada Unlversal de Ia Sardana, SaqvuE'

(VaI:-esp1r), cobles

fnfantil i Jovenil de Blqnes, "la Prfncl-
paltr de la Bisbalr.EIs Unlcs 1 La Princl-
pal deL Rose[ó.

Pre4lA de Mar (Maresne)

Cobles: E1s Montgrlns, Caravana' Clutat de

de Girona i Princlpal del trlobregat.

Sta. Coloma de Farners (I,a Setva), Selvata-

na, Costa Erava i Anoga.



Notici ari - Noticiari - Notic iari

Diada de Sant Jordi, patrÓ de Catalunya

EI dla 23 d'abril, tindrb 1Ioc una audlcid de

sard.aaes a 1a Plaga de 1a V11a, a dos quarts d.e rrult
de Ia tarda, a cárrec de fa cobla 'rI,a Princlpal- de1

Canp'j Com cada any hi har¡rá venda de roses.

Diada LJniversal de la Sardana
EI dia 27 dt abri1, a 1es sls de l-a tarda a

ga de la Vi1a, proclamació de l-a Pubil}a de }a
na de Yilanova 1980.

A 1es set, audició de sardanes a cárrec de

b1a "Sitgetana'r.

Ia P1a-

Sarda-

Ia co-

IIV CARAVANA llE tA I,IAXIA ItE tA SARTANA

Com acostuma a ser tradicionaf en aquestes ilates,

en ocasló de l-a Diada Universal- de l-a Sardana, es por-
tarü a te:me durant el-s d.ies 1? al- 20 drabril Ia XIy
Caravana de fa tr'lama de 1a Sarilana.

Sortirá e} dijous (fZ) ae Girona, Ciutat pub111a

1960 i finirá a Grano]1ers, Ciutat Pubi]l-a 19?6. E1

dlvendres fins a Tona, Manresa, Igualada i acabarü a

IrEspluga de Francoll, Ciutat Pubilla 1969. E1 dissab-
te anirá fins a Lleida i diumenge arrÍbará a les Bor-
ges Blanques, Ciutat PubilJ.a 1980.
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TaI com estava anunciat, e1 pa-osat diumenge dla ?3, va

tenir f loe 1a VI sortida del románic pel Baix Llobrega.i.,
amb 1a participació de[rombrosos amics que volen conéixer
r,ri11or e1 nostre pals.

VÍsltarem en nrimer lloc Sant Cristdfol rle Corbera,
modificada, d'una nau, amb absis allargat i campanar de

cadireta refet. Després continuarem fins a Sant Pong,
passant abans per lrAmunt_ i Ia urbanítzacií de Can Ro-

ca. Sant Pong és ,n antic monestir benedictí abandonat
eI s. XVI. Dtuna nau amb creuer i tres absis. Cúpula
sobre e1 creuer i, aI damunt, torre-campanar de dos pi-
sos, amb finestres geminades, capitells trapezoída1s or-
nats de fulles al segon. Té arcuacions i bandes llombar-
des a tot-" e1s murs. Les absidoles tenen una finestra,
i I'absi-s tres. Hi lia re-"tes de pintures murals i una
creu en una fornícul-a.

Després tornarem fins a Sant Cristifof i agafarem
la carretera de Corbera a Gelida, un cop a Gelida ana-
rem en dlrecció Martorell i a1 Km. 2r8 en un retom de

la carretera deixarem els cotxes i caminarem fine a S.
Jaume de1 Castell a1 terme de Castellvl de Rosanegs.

Lrantic Ca-qte11 , a1 turó dren Peiret, fou aixecat
a1 segle XI a molt poca di-stáncia al nord-est d.run pri-
mltiu castell de Rosanes, dit des d'aleshores castell
ve11 de Rosanes avui conegut per castell de Sant Jau-
me i que continua essent e1 centre de 1a baronla fins
que Martorell n'adqulrí de fet 1a capitalitat.

Visitat eI castell, vam baixar fins a lrermita de

Sant Jaume que está rebosada, és d'una nau, absis, en
el qual resten dues arcuaci-ons, dues bantles llombardes
1 una finestra. tr'ou cremada el l-936 i és dedicada ac-
tualment a nagatzeÍl.

E. R.
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