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,. La.Caixa d'Estalvis
del Penedes
.'

es present
en tota manifestacio cultural
i artistica

·,
agrupac.o
excursionista
talaia
vilanova i la qeltru

c/o

anselm clave, 3 - tel. 8931257

SECCIONS:
MUNTANYA
' CULTURA
FOTOGRAFICA
ESQUI
AMICS DE LA SARDANA
GRUP ESPIELEO TALA lA
ADHERITS A:
Federac i6 Catalana Mu ntanyisme
Fede rac ro Cata lana d 'Esq ui
Asoc iac i6 Espanyola de Cam ping
i Caravaning
Comite Regional d 'Expl or ac ions
Subterran ies

SALUTACIO
Salut, de nou, amies!!
Any darrera any ens trobem altra volta,
dlntre
l'aqradable
tasea
d'organitzar
aquest

Campament-Aplee

de

Tardor,

pulx aix i es va decidir denominar-Io I'any
passat, donat el eas que aquest eerele
que podriem dlr especialitzat de la gent
muntanyanca, s'obre

en

aquesta

festa

per ofe rir a to Is un [orn d'esplai i cornpanyonia, que difieilment podriem trobar
entre mig de les hibrides pa rets d'una
ciutat.
Ben vinguts, doncs, els qui veniu amb
aquest noble proposit de fer reafitat que
tots siguem ...
" . .. un

poble que

avan~a

donant-se les mans".

Tradicio
EI Campament-A plec d e l'Aqr upa ci o
Excurstonlsta TAL A lA ja es a les portes.
J a el ten im acl . Pero , ben mi rat , no es
I' Aplec de la nost ra Ent itat. Ho d iem atx l.
per entend re 'ns . Es I' Aplec de Vilanova,
d eIs pobl es del volt ant , de to t el Penedes, de to ts els qu i hi vulgui n pre nd re
part. Es d e la TA LAl A per que ella el fa ,
I'o rganit za, el mu nta . Pero el fa amb esperit d e ser vei, de ca ra a tots, per tal
que tots el ga ude ix in , se n'a lim entin , se 't
fac in seu, el visqui n. Es un a d ona c io ,
be lla , gratu'ita, amorosa, qu e el s d irig ents
de l'Aqr: ina c lo fan als arnlcs amb el deslo que hi tro bin aquella me nia saborosa
d 'amor, d'autent ic ita t , d 'envigoriment que
avul, rnes que mai, es fa nec essaria al s
homes que volen viure pl ena ment homes. Es un a assirnilaclo d 'aire pur . Es
un a iniecc lo de sani tat per comprendre
qu e so m molts els qu i anhelem un a vida
sense ficoions , arnb un est il, arnb una
fer mesa.
Un nou Aole c , Se mbia ahir que cornencavern el pr imer. T ot passa trep idant, volant. L'i mp orta nt es I'a fa ny d 'ana r-lo co nst ruint cada any arnb aq uest esperit de
servei , c onven cuts qu e fem que lcom de
positiu , que rpal "mem uns valors essenoial s, lrreernp lacables, lmrn ori dors. Davant
acuest nou Ap le c , per t ant , no se'ns acut
altra cosa, no ens surt de I'interior rnes
q ue un c rit de [ol a: JA TENIM TRAD ICIO !
Davant un fet qualsevol , que es produeix per pr imer a 0 segona vegad a, no
ens podem emb ab iecar fent-ne el pan egi ri c. cantant-ne les exc el.le ncies . Son
moltes les obres del s homes que neixen ... i moren ga irebe a l'instant. So n
mo -t. A Vil anov a som espect-I lste s. mesnai xements que son .. . rpvifalles de la
t res en aau esta me na d 'ob res . Es una
pre rroo st lva r " m?na la fri volitat, el sen tirnenta llsme . l'arrau xarnent . el "Jo tambp
soc cap ac de fe r-ho , ·9 1 " Que t 'has cre-

RenovaciD
gut? " , I'ex hi bi oionisme, la tantarri a. Per
a tot aixo no ca l esser home . Un " projecte-d'home " tarnbe ho sap fe r. Avui en pode m d ir un " m ini-home". Es Ilu r fei na. Es
la (mica fe ina d 'ells . No son capacos ni
aptes per a, 13 co nstanc ia, la fidelitat,
I' embranzid a, l' esp eronarnent, el silenc i
co nst ruc tor, la serios itat , la terrnesa . Aixo
el s es enut' os. Ells bus quen d 'esser vistos , que els co ntempli n, els admirin, els
ado r in. I, per ai xo , com qu e els rnovil s
son curts, migrats, escarranoits, ll urs
obr es, setm eson es, els pe ten als d its. No
eren " res" ; ere n fetus .
Trad ic io - tambe en aq uest cas de
l'Ap le c de ls vilanovins- es veure que un
esser va pr ene nt fo rm a, qu e Se I' esti ma,
q ue hom Ii va vei ent els calres, els ressons. Tra d ic io es ad ona r-se q ue I'edifi ci
va pujant, 'i vall a pena , que te unes per spe ct ives be lle s, que s' ent ronca i ar rel a
al cor d e la gent, que es medecina qu e
gua reix ferides i metz ines , que nutrei x
cossos depauperats, qu e es prev isio nobl e pe r al futur, qu e es la mate ixa const ruc ci6 del futuro
Alxo , Si. Tr adi o'o es futuro Perque t robem gent innom brable que no agua nt en
mig pen sa ment al cervell i tenen e l mo t
" tradi c io" al magi i no saben que es pes quen . Confonen trad ic lo arnb trad ic ion s,
amb c osturns. Son fol klo ristes enca rt ronats i passats per a,igua. Co nfonen tradic io amb rutin a. Perque son rut inaris.
Viuen embada lits - en allo qu e els conveen el pa ssat. Nemes vi uen girat s
enrera. I volen rernerno rar glo ries passades , castells en runats, desficis caducs .
Hem d 'esser tan en amorats, ta n fanat ics , de la t radioio que , pe r arnor a ella,
no hem d e te nir cap incon ven ient ni escrupol de transformar-Ia. Les tradl c 'ons,
els cos tums , han nascut , norrnalrnent ,
fru it del sentiment popular, com a c onsequen ci a de la tradlclo , Les tra d ic ion s

s6n la tradi ci6 que es palpa. La tr adici6
. ens pott po rtt ar, per tant, alt res trad lc lons.
Perc la tra dic l6 ha de romandre . Sols
aferra ts a ell a serem capacos de dur a
terme la tra nsformac i6 radical que el rnon
necess :ila en tot s els t errenys, social,
c ul tur al, po lit ic . .. Si la perd ess lm ens
na ixeria I'eixor quia. Es qUe no ho veiem
prou c la r en tantes cases de casa nost ra que ens afecten i en les del m6n , que
contemplem, camin ant cap a l'estuplda
uniform itzaci6?
Trad ici6 es fer viven t, ara , una lIe i, un
esperit, una man er a d 'esse r, en el poble,
lIeg ats pels homes que ens preced iren ,
amb els quais som sol ida ris, arnb els
quais continuem fent comunitat, que toren essenc ia de lIu r viu re , que els configura i els defin i i els feu avanca r, arnb els
quais es t roba re n be, hi reposaren , com
ens t robem be sota un rece r assolellat en
un dia gla<;:al. Si la tradioi6 es de bona
past a, si es aut entl ca, es com el bon
amor entre ma ri t i mu ller, entre dos
ami cs, que no saps mai qu i el fa , qu t hi
posa mes o La trad ic i6 fa el poole, i lIavo rs, el pobl e, que se sent solidificat,
salvat per ella, la reconstrueix , I'empelta ,
i fa la tradici6. I quan es produeix alxo ,
ja' ten lrn adultesa col.lectiva. No s6n
necess ari s biberons ni artefactes artificia ls . Eis pits de la t rad icl o ragen lIet
pas tosa que va nod rint gene raci6 rera
~"' n e r a c i 6 , NOI cal inc itar patriolismes ni
s6n precisos mots d'ordre per anar fent
la viu-viu .
La t rad ici 6, la real , la que no pe rd , no
la fan rnalbe els segles, perque respo n a
una raJitat dels homes, cornun ltariament
cons iderats. Cada clap, cada nlssaqa
d 'homes se 'n fa una de t rad lcl o, la que Ii
cau be , feta a mida. Nosaltres, els cata lans , tarnbe n'hem feta una , I'hem t robada Ii I' hem de t ransmet re. Ac i rau el problema. Ad ens trobern arnb el conflicte
que crea I'esperit rutinari ,
Es el qUe hem vist ara mateix -perque ha estat un cas tan notori- fi ns en
un a cosa t an poca cosa com el vestuar i de
les monges . Eis f undadors dels Ordres
religiosos pensaren , enlla de's segles, en
un hab it per ales seves deixebles, que reo

pres ente e un espe rit det er mi nat, que siqnitiqu es una solida ritat amb la gent que
els envoltava, enve rs els quais hav ien de
tr eball ar soc ialme nt , apostollcarnent. Er a
la c reaci6 d e la t radi c io. Perc, despres,
in sen si blement, ne ix la rutina, canvien les
c ircumstancies, i, pensant-se d 'esse r fide ls
a la Fund ac i6 , no rect ifiqu en ni un borralt
d 'aquell vestu ari que, sense pensar-s 'ho
ni proposar-s 'ho, s'ha convertit en peca
de museu . Perc elles volen continuar fidels al Fundador. I aq uest " voler continua r fide ls" els ha torn at infid els. I, IIavors, ja que no ho han fet elles, pe rque
la ruti na - que es constru id a sobre la
nul.l itat del pensament- s'ha ensenyorit
d 'elles, ha d e ven ir, en aquest cas el Conc il i, amb alg unes de les seves consequ enc les , i els jerarq ues els han d'o rdenar , ras i curt, per " reia l deeret" que
es pos in al di a, que , per favor, no contin uin fe nt riure , i els han de precisar
pl ecs i toq ues, colors i llarqarles . No havien vi sc ut la t -ad lc to. No lIigave n trad ic io i temps. Caminaven d'esma. Estaven
d 'esquena al poble . No , de mala fe. Simplement, perque vivi en de la renda hereditaria de la trad ic i6 , pero no la contruiren ,
no I'elabo ra ren a d iari .
I to: al xo, que Ie a veu re arnb I'Aplec?
Cr eiem que no ca len expl icaclons. t.es ded ucc ions es fan soles. L'Aplec [a te tr adic i6. Se I'ha guanyada arnb una \lid a
exh uberant, atents: els organitzadors a
fer-Io palpltant, Perc ara , fide Is a I'esperi t ,
ell s. els d 'ara i els de dern a i de derna
passat, hi han de posar el ve ri que mati
AI perill de encarca rament, del mom- aIisme , que es el peri l! dels sa tisfets , dels
ruti nari s, E-I ver i per ensulfatar l'Aplec es
la Renorvaci6 constant, atents a aquest esperil i ales necessitats Que s'aniran produ int.
Brindem amb el sue del nostre ralm
pen ed esenc per la tradi c i6 que ha conqu istat l'Aplec. Tornem-hi -sues copes
les resisteix tothom-, qUe el vi es ferment ,
virlor i poesia , per tal que el jovent de
la TALAlA, fiidel a la t rad ic i6 , pie de vitalitat. saoica renovar-lo co nsta nt men t,
constan tment millorant-Io.

L'artista davant la naturalesa
La presencia de I'artista davant la natu ralesa exp oess a, no cal dir-ho , un desig ae rer-s e-ra se va, ae cops ar-Ia amb
un s uils ben seus, al nor a nde ts i creacors ae l'art que cerca. Aquest sol fet
-Ia disponibilltat davant la natura d 'un
home que s'hl presenta en tant que ar1I:',c;ja es prou important. Representa
un a intenci6 de fer-ne art , de la naturales a, de plasrnar-ne e! sen ti t i I assancia.
Caldria, tanm atei x, pr o.und itz ar m olt mes ,
encara. I arribar a la iden titicac i6 to ta l,
entus ias tlca, d'aquest art ista arnb la mateixa natu ra -be lla 0 no tan be ll a- que
Ii se rveix de tema etern I inesgo table.
Aquest i<lentificar-se totalment amb el
paisatge, fins al pun t de sennr-sen particip, iamb la sava vegetal que ~I vivifle a, iamb la quietud de t ants segles, i
arnb la savia ondsnacio del conreu ...
no sernpre s'ha .tinqut en compte. Mes
aviat s'ha obl idat, potser perque es comprcrnes d 'an ar rnes anlla del que es veu
i voer esbrinar que representa aquell
tros de terra que te davant els seus propis ulls , tan t de silenci secular, tant d'lrnrnob ilisrne en les ments que semp re l'han
vist amb la mateixa superfloialitat, tants
de segles de por i detalliments, i sang ,
malgrat una belles a enganyadora que mai
no es bellesa, nornes bellesa .
Amb tot alxo vull dir que es trlst, tristissim , que I'artista, despreocupat <le-':Ia
mateixa transcendencia <lei paisatqe, fac i de la terra ' un objecte rnes, del qual
s'aproflta. Res rnes, nornes la to togratia
aseptica, realitzada be 0 malament, del
pa isatqe que sernbla plaure-li. Sen~e la
comprensi6 necessaria, sense l'arnor i
l'interes que caldria encomenar al paisatge tan silenoi6s, d 'anys i panys de silenci. Entenguem-nos: I'artista, 0 el pseudo-artista, esdeve , aleshores, conreador
de l'art per I'art i es facil que . si arriba
I'oferta, arribi un dia que es deci<leixi
a - fabrlcer quadrets estereotipats per a
les botiques de venda de mobles populars: Res rnes: d'artista, 0 aspirant, haura passat a fabricant de pintures sense
qualitat (perc, alxo si , torca ben paqades l de les frondos itats i la verdor mes

gastades pels paisatgistes de tots els
temps, sense oblidar els nostres de I'es cola d 'O/ot. Cal , doncs, I'aprobament arne
bona voluntat de I'artista als problemes
del mateix paisatge, dela terra: al pages que n 'ha de marxar cap a ciutat despres de vendre 's la darrera tartana i la
mula, als interessos economics que
n'arru'inen la rendabllitat, a la pedregada
que anorre a la vinya d'un any d 'esforcos,
fins i tot al mutisme que Ii es imposat.
Recor<lem , doncs, que un palsatqs es
molt mes que un paisatge; es tota una
ev'dencla, tot a una vida quotidiana, tota
'una ob stinada perrnanencia de les arrels.
Tot ai xo ve a tomb arnb la celebrac i6
d 'aquest I Concurs de Dibu ix Rapid que
s'entaulara als voltants <le I'ermita de
Lurdes, vora aquest nostre - i pobreriu Foix. Cal pensar, dories , arnlcs conreaders del dibuix, quel'artista s'ha de
fer resso <leis rnateixos planys i dels mals
que aqueixen la terra. No n'hi ha prou
a plantar cavallet 0 bloc de notes i retenir-ne algunes caracterist iques de la
carcassa ex terna. Hem d 'anar al fons de
les coses. I conelxer-ne els neguits i les
"alegries; 'un coneixer que, ' en definitiva,
engen<lra un estimar. Aixi, remarcarem la
fidelitat quel 'artista ha de tenir a la terra
que el nodreix -que ens no<lreix- i que
el fa artista. I no solament en les arts
plas'Iques, ben " cert.
No confonguem , ara , dlbuix arnn pintura. EI dibuix es basic, primari , i ta pintura ve a ser la completaci6 <lei dibuix,
fins i tot la superaci6, modernament. Aixi , hi ha pintors (EI Greco i Marti Alslna,
per exemple, en ben diterents epoques l
'Que! dibuixen i pinten alhora, mentre
que n'hi ha que , fent superaci6 <lei dlbuix
per ell sol, accedeixen a la pintura sense
dibuix: nornes color, formes, tons, textures .... Es a dir, creen - i cal acceptar-Ia
sense radioalismes a hores d'ara fora de
to- unarnanera de fer no-figurativa, dita
abstracta (d'abastraccio ' de 18 reautat i
consequent plasmaci6 d 'aquesta realitat
interpretada sublectlvament a la tela 0 al
paper). Hauriem d 'intentar de rebutjar,
'tamb e, els qui , refuqlant-se en una : no-fl-

ATLETISME I AMISTAT
Podem as se gu rar que tarn be aquest
any tindra 1I0c , d intre el j a tradi c ional
Cam pament-A pl ec de Lu rdes, el no men ys
tradic io na l " Cross" 0 be " Cornpet ic lo de
ca mp a tr aves" que es de la manera qu e
he m de denomin ar aquesta pr ova , seg ons
els aim ants de bandeja r els est range rismes de 13 propi a Ilengu a.
Aquest tra dici ona lisme es, 0 haur ia d e
se r. al nost re pa rer , c om un slmbol , un
motiu rnes pel q ual c al q ue contlnuin
aqu est co n j un t de man if estac ions , to lkloriq ues , cultura ls , espo rtiv es, et c ., qUe ca da anv s'aple ouen , arnb gran sat isfacci6
pe r a tots. a I'e rmita de l u rd es .
J a sabem que aq uesta satisfa cci 6 es el
prod uc te d 'un a tasc a con stant per part
d el s org anitzad ors i es per aixo que voldr ia . des (i '<''1U est8 s co lum nes . fer-los patent l'aqr ai ment d e tots els esportistes i
enc ora ti ar -lo s a r.onti nuar i aug mentar,
d int re les possl b' Htats , aquestes [a nombr oses manifesta cion s.
Con cret ament refer int-nos a la " Compet ic i6 de c amp a tr aves " , ha de ser un
oro ull per I'A . E. T alala i per la seva filla ,
la secci6 d 'atletisrn» de l P. P. C. D. de
Vilanova. aquest a oontl nurt at, la qual, enc ara que se mbli l nfluir nom e!" en un netlt
amb it corn es el local. pode m asseoura r
n ue son no rnb ros os el s i'ltletp.s c at alans
(lIIe en tene n noticl « i \/erit ah lp (ip"i" d e
oartlc lp ar-hi , pero laineompatibilitat de
d'lte<;. car hi ha enc ara les comoetl c tons
d e pista, fa impossib le lIur partieipaei6.
Hem de d onar t ambe per descontada,
de out al t racat de la p rova. la neoac lo de
la Federac i6 re sp ect e a dncloure-la en el
c ale nd ari of ieial. En rela c i6 al reeorre gut

es c ur i6s c om c ad a any hi ha d iscre panc ies, uns a fa vor d e c anviar-lo, a fi d 'ev ltar part de la pujad a a la Talaia, que per
cert es eronom etrad a, i d 'al tr es el de cont inua r amb el ma te ix . En el que to ts esta n d 'acord , pero, es en que es un reeorregut " bestial" .
Val la pe na de destac ar que aquest
an y hi haura una altr a c ompetloio de
c amp a traves, dedi cada ex clu sivament
als futurs atletes , es a dir, als d e menys
de tr etze an ys, la qu al es tara pel s veltants del Campament. Aquest nou acle
ens
il. lus iona ,
particu larment , dones
pen sem que si amb aix o podem d espertar l'in teres per I'at leti sme enca ra que
sig ui a un ta n sols dels nomb roso s parti clpant s. crei em que la fi que es p roposen el s inic iad ors s'h aura aco mplert. Ai xo d emost ra, a rnes, que tot seguint un
c am i t radic ional no es una c os a morta
si no ben viva, i, c om a tal, cerc a no us horitzonts, noves fo rmes de fe r arribar als
altres aquest entus iasme que sen ten
pe r I'atl eti sme tant org an itz ado rs c om . atletes. Pree isa ment, mol ts d 'aq ues ts atletes s' in ic iaren en I'atle tisrna en aquesta
ent rany ab le c ompet ic i6 la qua l va se r el
trampoli que els ha portal a aconsegu ir
nom b rosos exits, tant in divi dual s c om
c ol .l ec t iu s. Un a most ra prou evide nt es
l'u ltirn ac onsegu it, 0 sig ui l'ascen s a un a
c ategor ia superior de l'aquip de l P.P.C.D .
de Vilan ova , i no menys imp o rta nt es la
veritabe ami stat i co mp anyonl a que unaix
els atletes . cosa que representa una autenti ca vi ctoria en pro d 'un a major compren si6 ent re els hu mans.
JOAN RAMON GALVEZ

L'ARTISTA DAVANT LA NATURALESA
guraci 6 re co nce ntrada i esote rlca arnagu en lIu r pro pia d eflci enc ia en el domini
d el di bui x.
So m- hi tots, d on cs! I d ibui xem aquests
rac ons nostres, que ser an rnes nostres ,
en ca ra . I q ue tots els parti cipants ti ngu essin ben present la dedicaci6 i I'exemple
de Pic asso, slrnbo l de co nstanc ia i d e
re novaci6 , el qual pod ri a representar la

eVe de la pagina anterior]

supe raci6 de la repetic i6 tacil ( i en pa lsatge es ben corrent ) i del manierisme
en qu e tot so vint l'art ista c au . Si alqu es
descobre ix a l u rde s la seva vocac i6 art lstic a qUe no ob lidi mai el s nous c am ins,
que no s'aturi, que sap iqa comprendre
alia qu e vivifica amb el lIap is 0 la pa leta .
Tant de bo o
ORIOl PI DE CABANYES

ORGANITZACIO
l. 'Orqan itz aclo d 'aquest , CarnparnentAplec ser a a carre c de les segii ents
pe rsones :

CAP DEL CAMPAMENT-APLEC :
Josep Blanes
SECRETARIA:
Anto ni Gar c ia
Montserrat Ramos

I Concurs

de

Dibuix 'Rapid

.( lntantll i Juvenil)
que se ra desenvolupat durant el Campamen t-Aplec de Tardor a l'Ermita de Lurdes, el di a 14 d 'Octub re.
BASES

TRESORER:

Anto ni Penna
FOC DE CAMP:

Josep Blanes
Josep Jessenada
PROPAGANDA:

Xavier Capdet
CROSS-COUNTRY:

Joan Ramon Galvez
i Secc i6 d 'Atlet isme del Patr onat
d 'Esports
SARDANES:

Manuel Prats
i " Amics de la Sa rdana "
CONCURS DE DIBUIX RAPID:

Xavi er Capdet
': Cer c le Arti stic del Foment vll anovl
VENDA DE VI:

Jord i Gudin
MATERIAL:

David Vidal
Isidre L1 aver ias
JOCS INFANTILS:
Albert Bayo
Ant oni l.l urba
APARCAMENT:

Jo an Fuster
FESTIVAL DE CANC;:O:
Xavier Capdet
AUTOCARS:

Isidre L1 averi as
Lluis Daviu
GINKAMA:
David Vid al
Ram on Ma rt i

1.;1_ PARTICIPANTS: Tots els nens i
nenes i j oves, compresos entre 6
18
anys. Se ran formats 3 grups: de 6 a 10
anys ; d '11 a 14 ide 15 a 18.
2.;1_ INSCRIPCIO: A la Secretaria de
I'Aplec, situada en el local anexe a l'Ermita , pre vi abonamen t de la quantitat de
10 ptes . Eis participants seran portadors
de !lapis i goma.s EI paper, ·t imbrat, i altres est ris necessaria, ser an facilitats per
l'organitzaci6.
3." - TEMES: Ver sar an sobre I'Ermita,
la natura c lrcurndant 0 qu alsevol aspecte
del Campamen t-Aplec.
4." - PLAC;:: L'entrega del paper i estris sera efectu ad a pun tualment ales 9'30
del mati. Ales 10'30 'L ambe puntualment,
els participants lliuraran els traballs a la
Sec reta ria.
5." - JURAT: Sera form at pe r rnemb res
del Cercla Artistic del Foment Vilanovl,
presets quais deliberaran immediatament
despresde la recepci6 de Is dibuixos.
6.;1_ PREMIS : N'hi haura per al s tres
prim ers cl asslf'cat s de cad a grup.
7." - EXPOSICIO: Despr es de la deliberaci6 del Jurat, els treball s seran e xposats al pub lic.
Oualsevo]
sir8.;1_ IMPREVISTOS:
cumstancia qu e no pugui esser prevista
en aquestes Base s era resol ta per la Comisi6 or gan itzadora del Concurs.

DISSABTE, DIA 3
Ales 16 '30.- Autocars, anada, A partir de la cltada hora.
sortida de la Rambla Sama, devant el Grup ES'Colar.
Ales 19.- Obertura olicial del Campament·Aplec. Hlssada de banderes i gallardets.
Ales 22. - Gran Foe de Camp.
A la 1. -Silenci absolut.
DIU MENGE, D1A 4
Ales 7.- Autocars anada. Sortida de la Rambla Sarna
devant el Grup ES'Colar.
Ales 7'30. -Joi6s despertar. No s'admeten protestes.
Ales 8.- VI Cross Country, Vilanova • Clm Talala . Lurdes.
Ales 8'45.- Cross Infanti\.
Ales 9.- Santa Missa a I'ermita
Ales 9'30 . - I Concurs de Dibuix Rapid (Infantil

do-

venll).
Ales 10.- Ginkama femenina i masculina.
Ales 11.- Gran Audici6 de Sardanes, Cobia Sitgetana.
Patrocinada per la Caixa d'Estalvis del Penedes,
Ales 13.- Repartiment de premis del Cross, Ginkama i
Concurs de Dlbuix Rapid.
Ales 15 '30 . - Jocs Infantlls. (Xocolalada , Trencar rolla,
Carreres de sacs).
Ales 16 '30.- Gran Festival de CANCO.
Ales 18. -Clausura del Campament-Aplec

Cant dels

Adeus.
A les 1830. - Autocars de tornada.

Tenim el goig de comunicar als nostres amice i especialmen I aIs qui assisliran a l'Aplec que, durant aquesta Jomada
estaran entre nosaltres:
- EI P,esident i diversos membres de I'Obra del Ballet
Popular, orqanlsme QUe enquadra i vlgorltza el coneixement de
les nostres coses populars.

Riberes 'del Foix
Considerant que les cornarques naturals estan formades per les cubetes poligonals excavades per les co nqu es hidroloqiques, be podem afirmar que el
riu Foix es la co lumna vertebral del Penedes, Les tres subcom arques penedesenques queden perfectament anlla cades
pel reguer principal i les seves ram ificacio ns. L'excu rsion ista que segueix i pausadarnent, eta pa rera etapa , els cam ins
paral .lels ales ribe res , s'Identificara amb
la geografia i la blstoria cornarcals.
Des de les fonts on nei xen els dlteren ts cursos, les aiquas inicien el seu cami cap al Iitoral. En tortuos itinerari passen vorej ant les ruines d 'uns, en a' tres
temps, altfvols castelis . Mes enlla sa lten
la desfeta resc losa d 'un antic moll Iarine r, enrunat 0 transformat en liar campe rola . Sorprenents raconades sor qerxen
al pas d e I'e xcu rs ionista. Ara les aiqii es
desc ri ue n el gr an arc d 'un meand re vore iat d'albers on la rnaqu ina fotoqrafica
resulta inutil per a copsar l 'encant del
paisatje que reclama els pinzells i la sensib ilitat d 'un artista.,
EI Foix nei x als faldars meridionals de
la Serra d 'Ancosa, en tre el Puig Casteliar i el d 'Espinagosa. La font de 130 Revolta y altres manantials inicien les primeres aportacions ala riera que en
aquesta primera etapa porta el nom de
Riera de l'Horta, Pass a entre el Mas Pontons (antigua Quadra de Boi xadors) i de
I'enrunat castell de Secabecs. Poe rnes
avail hi havia el primer moll fariner, el
de I'Horta, Des d 'aquest punt el riu s'enclota entre alteroses cingleres en un 1I0c
de les quais veiem la boca de I'avenc
del L1amp. Ara la riera es anomenada de
de Dos-rius a causa de la oonfluencla de
la de Can Rossell amb ta de l'Horta.
Les parets encingleradas deixen d'encai-

x onar el r iu i d es del Moli de la Pineda
veiem, .en Ia riba oposad a, dalt de tot de
la muntanya, les romanalles de I'esqlesia
i castell de Fo ix. Aqu i el riu agafa el seu
nom defin itiu. EI panorama s'eixampla i
la vista de mas ies habitades ja es frequent. Primerament trobem la rnasia de
Les Valls, 'i desprss de tra vessar la riera
a gual , "mes avail les barriades de Can
Via i EI Cosconar , ambdu es de l terrne de
Torrelles. Entrem en el rnunicipi de Sant
Martf Sarroca i ho fem per una barriada
el nom de [a qual es tot un slmbol: Can
Sispl au. EI riu Fo ix en aquest Iloc travessa pe r primera vega da un pont de carr eter a, la de La L1acuna.
Les aiques segue ixen , placides, riera
avail. Ara pass em tocant un antic caseriu
de regust feudal , la Baronia del Riu Foix.
Les terres de cultiu son ben aprofitades
i la vida mas ienca s'agu anta en un bon
nivell. Una altre barriada de Sant Marti,
Cal Sogues, i nova t ravessia d 'una carretera . Pollancres i roures donen a la
riera un aire bucolic que convida al descans del caminant, Passem entre les barr iades dels Hostalets i Can L1e6, tambe
del terme de Sant Ma rtf Sarroca. EI riu
ha dei xat de discorrer entre mun tanyes
i es dirigeix tranquil.lament cap ales
planures penedesenques. A I'altura del
caseriu de Rovellats, on hi ha unes conegudes caves de vins escumosos, rep la
cabdalosa aportaci6 de la riera de Pontons.
Passem entre els antics moll i castell
de La Bieda i travessada la carretera de
La Munia ens trobem en l 'lndustrios i
prosper terme de Santa Margarida i Mon[os , on les xemeneies deles tabrlques
marquen un contrapunt a la visi6 del Penedes agricola copsat fins ara . Entre les
barriades de La Rovira , Can Rubi6 i Can
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AI costat del poble d 'Els Monjos el
riu passa per dessota la carretera N-340.
Som quasi en el centre de la depresi6
penedesenca. Jutjant per I'estructura actual uel terreny sernbla que el Forx hauria de seguir aquella direcci6 planera i
descendent cap a EI Vendrell. En com pres de seguir aquesta orientacio /6gJca
i aparentment oesanant la geologia, prefereix endinsar-se descrivint tortuosos
meandres cap a la subcornarca del Garrat, AI peu de l caseriu de Santa Marga[ida, on es conjunten I'antiguitat de la
capella rornanica amb la modemitat de
' Ies fumejants i polsoses xemeneies de
Jes fabriques de ciment, rep la aportaci6
de les aiques procedents de la riera de
Vilovf.
Novament serpenteja la riera , i pass em
pel cost at del Moli de l'Abadal , nom de
regust monastic, ' i per dessota l'antic con, vent de Sant Dornenec, ai xecat en el 1I0c
-d e Penyafort, on nasque Sant Ramon ,
confessor de reis i papes, segons la di·t a. EI riu fa un accentuat revolt i s'apropa al caseriu de La Rapita, altre nom de
ressonancia monacaL Ara les muntanyes
-semblen all unyar-se. AI costat de la masia de La Riera es produei x I'aiguabarreig arnb la riera de La Bruixa, La plana
-d e Les Massuques i el caseriu de Can
Llopart s'ofereixen a la vista del caminant sense desnivells interceptius.
La capella rornanlca de Sant Esteve
segueix vetllant el pas dels anys , aquantant les incuries del temps Ii de Is homes.
'U na resclosa encara act iva condueix part
de les aiques a una sequia de regadiu.
Despres de travessar el petit pont rorna
-d e prop de Can L1opart, la riera d'EstalelIa d6na les seves alques a'i Foix. Poc
-t emps Ii queda de vida regularment ac't iva al veil ~iu. AI peu .de les Timbes de
Santa Barbara encara rebra les espora-d lques aportacions de la riera de Marmella, Poc mes enlla, en creuar la carre-t era de l'Arboc, sota Castellet, les aigues
queden aturades dins I'embassament tor-rnat pel rnur del panta. La silueta del cas -

tedl re llectlt sobre ies aidues resulta [a
una imatge topica.

t.'embassarnent actualment resulta unicament quelcom aqradosa quan la presa
es sobreix. EI color deles aiquas i la
tfo,lor' que produelxen correntment no
inviten precisament a adquirir parcel.les
emles urbanitzacions immediates. De la
presa en avail el riu sequira ara amb el
lIit sec , fora d'alguna anyada excepcional.
Passem per' dessota la masia de Xuniguera i els meandres tortuosos es van
succeint. En una d 'aquestes revoltes el
llit del riu queda erica ixonat en tre el
penyasegat de La Talala i el promontori
on es situada I'ermita de Lu rdes, dos 1I09s
fortament nigats arnb la nostra Aqrupaclo.
Les accentuades revoltes de la riera
van seguint. Prop de Can Cucurella trobern un oblidat pou de qlac on en altres
temps es magatzemava el gel format en
un pelaq proximo La congesta del riu es
va eixemplant. Passem per sota el caseriu de Rocacrespa, on antigament hi havia un castell. Dalt la riba oposada es
veuen encara les romanalles d 'un 1I0c de
qualta .
AI . moli del Salze deixem la companyia
ds I'asfaltada carretera del Panta , Veiem
ara a la riba dreta una altre masia antiga,
el Mas , Trader, convertit avui dla en urbanitzaci6. A l'esquerra albirem la capella
de. Sank- Pau , de Gallifa, i les cases
d 'aquell lloqaret. Un attre caseriu tocant
[a quasi "a Cubelles, el Moli de la Palma,
o de I'Anton. Passem a frec del poole de
Cubelles. EI lIit de la riera s'eixampla [a
. sense impediments . Es pass a per dessota
' ia carretera de la costa. Encara trobern
:a: j'esqUl3rra les rulnes de I'antic moll me' <li ev'a l' deSarit Pere 0 de Baix. A la dreta,
quasi to cant a la platja, veiem una petlta l eleVaci6 de terreny amb un xalet bas,' Ht sobre : una fortificaoi6 de la guerra
civll. Esla Mota de Sant Pere, 1I0c on es
diu que havla existit un cenobi medieval.
Eis codols de la riera es barrejen amb
l'arena del mar. EI Foix ha mort en arno; rosa abracada amb la Mediterrania.

JOAN VIRELLA

NOTES D'INTERES
La venda de tickets per als cotxes sera
a carrec dels vocals de torn al nostre estatge social , carrer Anselm Clave, n.O 3,
Teteton 8931257 , de 8 a 9'30 del vespre.
AI mate ix temps, tarnbe pod ran ter-se les
insc ri pci ons per les tendes, i per participar al Cross-Country. l. 'ultim dia de inscripci6 de tendes sera el 25 de seternbre.
Queda totalment prohibit dins el Campament fer FOC DE LLENY A.
No sera permesa la penetraci6 de cap
mena de veh icles dins el Campament.
Sera habilitat un aparcament, degudament
senyal itzat.
Es Iacilitara palla als acampadors proverts de marlfegues, aixi com tarnbe es
donaran bosses per les deixalles.
No es perrnetra de pernoctar d ins
I'ermita.
Hi haura servei de vi i refrescos.
Aigua potable a la font , a 50 mts . del
Campament.

AGRAIMENT
A tots aquells que

col.laborant amb

nosaltres han fet possible aquest Campament-Aplec.
Sr . Francesc Estadella Urgell , prop letari del terreny.
Delegaci6 de Vilanova i la Geltru de la
Creu Roja .
TINTORERIA ALBA

de

Vilanova

la

Geltru,

COB EGA , S. A. de Vilanova i la Geltru,
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES de
Vilanova i la Gsltru.
Cercle Artistic del Foment Vilanovi.
Seccio d 'Atlet isme

del

Patronat d 'Es-

ports.

EI servei san itari del Campament sera
a carrec de la Creu Roja.
EI servei d 'informaci6 sera a carrec de
tots els membres de l'organitzaci6, que
s'identificaran per un dlstintiu que els
acreditin com a tals.
Per a I'assistenola a l'Aplec, d 'aquelles
persones de Sant Pere de Ribes que vulgu in partlelpar-hl, hi haura un autocar
que sortira ales 7 del mati de la Placa
Mercer.
RECOMANACIONS
Cal respectar el 1I0c on es troba el
Oarnpamant, no trencant arbres 0 pi antes,
nli llencant lIaunes, papers 0 qualsevol
altre objecte.
Col.laboreu en els actes que es realitz in, especialment en el Foc de Camp,
per al qual es tara la inscripci6 previa.

racio de JOSEP BLANES, JOAN VIRELLA,

Un cop finaHtzat el Foc de Camp, hom
haura de fer un SILENCI RIGUROS .

XAVIER GARCIA, ORIOL PI DE CABAN.yES, JOAN RAMON GALVEZ i XAVIER

L'Organitzaci6 es reserva el dret de
p legar la tenda dels qui facin xlrlnola i
foragitar-Ios.

ICAPDET.

lndumentaria minima: pantalo curt i camisa.

I

La realitzaci6 d'aquest Butlleti-programa ha estat possible gracies a la col.labc-

Portada: Ermita de Ntra. Sra. de Lurdes.

dibuix de Pau Rolg I Estrade.

Netedat a muntanya
Hi ha un anti c cartell a Vilan ova que
d iu: " No embruteu les parets LA NET EDAT ES UN GRAN SENYAL DE CIV ILlTZACIO" . Enfoc ant aquests mateixos mo ts
s ota e l prism a de I'excur sionisme , podem
fer -n os ca rrec del poe c ivilitzats qu e deu
d 'esse r l'h eterogen ea multi tud d e ge nt,
que en festes i diumenges, sigui arnb la
motxilla a I'esquena 0 be amb " xancl etes " i a ca va ll d 'un " 600" , t enen bon a c ura d 'esparg ir per les nos tre s muntanyes
t ota mena de deixalles , d esde l'arnpo lla
d 'o li fi ns a la lIauna oberta de tunyina,
sen se oblld ar-se de llen car un bo n estol
d ' obj ec tes plastics , pa pers, pell s de frui ta,
etc .
Hom s 'ha pre guntat, a vegades, el q ue
caldria fer pe rq ue no es produis aquest
lamentable fet , pero havent re fl ex iona t sufi c ientment, no hi ha fom a de trobar una
sqlu c i6 pra c tic a. A ixi , e ts boscos, els
p rats i t otes les mun t anyes es tan pa tint
d 'u na mal al ti a que aug menta geom et ricamen t: la b ru tlc ia,
No cal dir qu e el fe t, tanma tei x , es ev ident sinonl m d 'una t o rta manc a d 'educaci6 c ivica, i no sols a nive ll pers o nal 0
part icular sin6 inclus a ni vell c o l.lectiu 0
social. La majoria d 'aquestes persones,
qu e justet arrlben a ind ivid us, creuen que
pe l so l fet de sort ir a la mun tan ya , ja e ls
es cau be tot, esperan t que la imme nsa
N"lt" ra t mo ui c ura d 'eixugar I'esc ampall
de brossa que de ixen despres d 'un g ra n
te c.

muntanya, i principalment el s qu i so rt iu
amb ca ire gast ro n6m ic , que una ve gada
acabat d e menjar es redu eixi a l min im e l
volum de les deixalle s i colgar-Ies sota
l eI , a I pe dres, 0 be en di nsar-Ies ems un
her bei , fins q ue no es vegin .
Reco rd eu q ue d arre ra vostre vlnd ra n
uns altres que vo id ran t robar el 1I0c net ,
o qu i sap si sereu vosa ltres mateixos els
qu i un al tre d ia d ireu : Quin 1I0c mes
b rut!, se nse r ecordar-vos q ue vau ser
vosaltres els qui l'ernb ru tareu. Tarnb e c al
di r que les ampolles de vidre s6n pe rill oalssirn es, tant si les t re nqueu com s i
les de ixeu senc er es, p ui x en tem ps d e
seq uedat iamb els raig s de l sol poden
fer de lupa i en ce ndre I'h erba sec a, tan m ateix que us els podeu clavar al s peus.
C re iem tarnbe que es nacessari ten ir
mo lta cura a escollir e l 1I0c on s 'h ag i
d 'enc endre un petit fo c per Ie r-vos e l
men jar, vigilant que es ti gu i e l suf ic ient
lIu ny de l bo se, que no fac i vent excessiu,
qu e sigu i enclotat i arre cerat i qu e no
cremeu sino la lIen ya su fic ient, evit ant un
foc de g rans d imensions q ue seg uram ent
no podrieu dom inar. Co ndici6 " si ne qua
non " per enc endre foc es ap aqar Ies sevs s
b ra ses , en les quais, si sou acurats, po deu have r lleri cat i c rem at les dei xall es .
Al es gr ans c on centr ac ions P., '-" : ". ' .
tes c o m la q ue te lIoc d ur ant el nos tr e
Campamen t-A plec , utilitzeu les bosses de
p lasti c qu e us tac il itara l ' organ itza c i6 i
qu e ell a mateixa us ind ica ra o n han
d 'esser llencats,

Enc ara que crei em que ani ran a para r
a un sac buit, us farem, per enes lma vegada , les rec om an aci ons usu als per mante nir una mic a rnes net s aquests 1I0cs
d 'esba rg iment, que van des dels c ims
rnes a lts fins a les pinedes a la vo ra d e
la ma r.

Ac i finalitzem aq uesta c ri d a a la ' str a
con sclenc la, esperant q ue ara i sempre
actuareu d 'un a fo rm a r acional i civi ca ,
ac o nseg uint aix i rnil lor ar el deplorable
es tat que ofereixen les nost res muntanyes .

Ca l que t ingueu c ura , q uan aneu a la

JOSEP BLANES

Situacic del Carnpament-Aplee de Tardor
tA 8 Iims. de Vilanova i la Celtru)
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Cobia Silgetana
O rganitzat per
els -Arnics de la Sarda nade l'A grupaci6 Excurs ionista Talaia
sota el patroc ini de la

Caixa d'Estalvis del Penedes

,
,J' "
I

Entre les variades
manifestacions que la

Caixa d'Estalvis
d el ' Pcrrcdes
projecta realitzar en el mes
d'octubre, amb motiu del

DIA UNIVERSAL DE L'ESTALVI
sobresurt
I'obra cultural i escolar
Concessio de Beques
per estudis d' Ensenyament Mitjil
i Superior
Bosses d'Ajuda
a Nens Subnormals
Per rnes informaci6
adreceu-vos ales oficines de la

eaixa d'Estalvis del Penedes
General Vague, 8 - Tel. 893 09 00 - Vilanova i la Geltni
T. G. VIlASECA - Villanueva y Gellru - 1970

