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Sulalució
De fa un bon nombre d'anys enea en arribar la tardor, es va
realitzant un fet, que quasi podriem qualificar-lo de tradició local
Tots els vilanovins en arribar el primer diumenge d'octubre, ens
desplacem de bon matí, a l'Ennita de Lurdes, a on tenim la cita;
anyal amb el nostre APLEC DE TARDOR, per gaudir d'un dia de
festa i esbarjo dedicat a les cantades, ballades i altres manifestacions de la cultura popular, en contacte dirccte amb la natura.
Conforta el nostre esperit contemplar com centenars d'homes i
dones, de nois i noies senten i estimen el que nosoltres estimem. 1
ens plau molt de contemplar com homes i dones, nois i noies, vinguts d'altrs terres germanes, aprenen a sentir i estimar el que nosaltres estimem.
De tot cor, agraim la vostra presencia a l'APLEC D:E TARDOR
de l'Ermita de Lurdes, podeu tenir la seguretat de que sereu
acollits amb tota hospitalitat. Teniem de treballar de fenn, i així ho
hem fet; pero tot l' esfore sera inutil, si no comptem amb la vostra
participació activa. Mercés.
AMICS DE LA SARDANA DE L'A. E. TALAIA

eoncucs
BASES
Organitza: Secció Fotográfica de 1'A. E. Talaia.

1.- PARTICIPANT S: Obert a tothom que vulgu i p articipar-hi.
2.- TEMA: Aplec de Tardor 1.981.
3.-

OBRES: En blanc i negreo M áxim de tres p er concursant i
di apositives en color, m áxim cinc p er concursant.

4.-

PRESENTACIO; Heforcades, sense marges, ríbets ni montatges de cap mena. Amb costats mínims d e 18 cm. i maxims
de 40. Al darrera hi constara: El títol i adreca de l'autor. L es
di aposrtíves amb marquet de pas universal amb lema i número al marquet i un sobre a part amb la identificació.

5. - DRETS: Cratuíts.
6.-

LLIURAMENTS: A la secretaria o bé a la Secció Fotográfíca de l' A E. Talaia, carrer Corriere, 4, de 7 a 10 del vespre.

7.-

AD~lISSIO;

Fins al 13 de novembre.

8.- JURAT: Les obres seran trameses a una entitat Fotográfica
per que siguin classífícades. Les seves decisions seran inapel.lables.
9.- EXPOSICIO 1 LLIURAMENT DE PREMIS: A les 9 del vespre del dia 20 de novembre a la sala d'actes de YA. E. Talaia.
Es clausurara el día 4 de desembre.

10.- RECOLLIDA: A partir del 5 de desembre. Els premís quedaran en propietat de I'entitat; si als 30 díes no s'han recollit
es perdran els drets de reclamació.
11.- IMPREVISTOS: Qualsevol cas no previst sera resolt p er la
secció organítzadora, El fet de participar en aquest concurs,
significa la total acceptació d' aquestes bases.
12.- Les obres premiades quedaran propietat de l'entitat.

L'APLEC
ja fa uns quants anvs que els Amics de la Sardana d e l' A. E. T alaia organitzen l'aplec de tard ar a l'ermita de Lurdes. Pero cal rem arc ar també que el que
porten a terme els sardanistes és també una lab or conjunta amb les d emés seccions que formen tata l'entitat. Com ja se sap aquestes coses, n'hí ha que
hi p osen més interés que d'altres , p ero la tradicí ó de l'aplec i l' ámm de continuar-Io no decau mai.
El primer anv que es va decidir de po sar fi al campam ent
convertir
lacampada en l'aplec del diumenge, várem ser criticats, ja h a sabem. Pero el
cop més fort cree que va ésser el fet d'establir un donatiu p er p oder sufragar les
desposes de I'aplec. Quan el nom de l'organizacíó era l'A. E . Talaía podiem pasrar un día divertít sense pagar] . Aquest comentaris eren la nota principal. Pero la gent no sabem que cinc o deu duros no poden portar la mort d e ningú.
Hauriem de creure que el fet principal és la diversió i esbarjo que reporta tot
11n dia a l'aíre llíure amb jocs, sardanes i demés. La nostra entitat no és com d'altres que es poden permetre el luxe d'organitzar actes i quedar am b les mateixes
condicions. El fet actual, és que ara continuem gaudint d'un dia emocionant
tant per canalla com per a gent gran.
EIs organitzadors de l'Aplec continuem fent els esforcos p osibles p erqu é la
il.lusió deIs vilanovins no decaigui envers l'aplec. Per aixó , cada auy, procurem
aportar alguna ínnovació que fa ci més estimulant l'estada a Lurdes.
Sabem que malta gent, cada any, a la nit, procuren sabotejar-nos 1::1. festa.
Pero el que esta clar, és que el nostre ánim no decaura mai, i menys les nostres
Iorces i il.lusió.
Per tant, aquest any 1.981, l'aplec continuara amb les mateixes ganes i emperrita que sempre, o potser més. Dones no cal oblid ar que l'aplec es u n símbol
dr unió i reconeixement de que, ara més que mai, encara som alguna cosa.
NURIA BORRAS

XII CONCURS DE DIBUIX . RAPID
Infantil ¡Juvenil
BASES
1. PARTICIPANTS: Tots els nens, nenes i joves, compresos entre 6
i 18 anys. Seran firmats 3 grups: de 6 a 10 anys; d'll a 14 i de
15 a IR.
2. INSCRIPCIO: A la secretaria de l' Aplec, situada al local anexe
a l'ermita.
EIs participants seranportadors de llapis i goma. El paper timbrat i altres estris necessaris , seran facilitats, per 1'organització,
3.

TEMES: Versaran sobre 1'Ermita, la natura circundant o qualsevol aspecte de l'Aplec,

4.

PLA<;: L'entrega de paper i estris sera efectuada puntualment
a les 10 del matí. A les 11,30 també puntualment, els participants lliuraran els treballs a la Secretaria.

S. JURAT: Sera format per membres de solvencia artística, els
quals deliberaran írnmediatament després de la recepció deIs
dibuixos.
6.

PREMIS: N'hi haurá per als tres primers c1asisificats
grupo

de

7.

EXPOSICIO: Després de la deliberació del
seran exposats al público

8

Qualsevol circumstancía que no pugui ésser prevista en
tes Bases, sera resolta per l'organització.

jurat els

cada

treballs
aques-

J'g4lctes
DIUMENGE
. 4 D'OCTUBRE
A les

8~00 _

Obertura oficial de l' Aplec.

A les

8,30

Santa Missa a I'Ermita.

A les

9,00 Esmorzar de germanor.

A les

9,00

A les

9,30 · Gimkama (Grans i infantils).

xvn

Cross Talaia, Vilanova-Cim TaIaia-I..urdes.

A les 10,25

xn

A les 10,30

Audició de sardanes, Cobla Míralpeíx,

Concurs de dibuix rápid (infantil i jovenil),

A les 11,30 Concurs de fang
A les 11,45 Repartiment de premis (Darrera Termita),
A les 12,00 Actuació de la Colla de Castellers "Bordegassos de
Vilanova".
A les 13,15 Repartiment de premis del concurs de Dibuix rápid i
Cimkama.
A les 15,30 Xocolatada i jocs de cucanya,
A . les 15,45 Coneurs d'estirar la corda.
A les 16,15

Sardanes i Coneurs espontani de Colles sardanístes.

A les 17,15 Hall de gralles.
A les 18,30 Cant dels adéus.
A les 18,45 Clausura de r Aplee.
ORGANITZACIO DE L'APLEC:
AMICS DE LA SARDANA DE L'A . E. TALAIA

VII Concors de Colles Espontanies
BASES
Organitza :C olla Sardanista VOLERANY
l.
2.
3.
4.
5.

6.

Les calles faran la seva inscripció a la secretaria-de l'Aplec, abans de comenear la segona sardana de la tarda.
Tota colla deurá inscriure's amb un nom original.
Podr án participar anelles de quatre parelles mixtes.
El jurat estará format per components de la Colla Sardanísta Volerany.
Es puntuara elegancia, conjunt ointerpretació i comp ás, i es tindran en compte les círcumstancíes de cada colla, per exemple: edat.
Hi haurñ premi especial per la colla que es presentí amb el millor nomo

Programa de les Audieions de l'Aplee
MATI:
Alegre Neus
Idols de Fallg
L a Cobla Nova
L'Avi "Violí"
Carícies
Baixant de la Font de! Gat

Cotxc
Ventura Tort
Paliarés
Tu d el a
"Xaxu "
Morera

TARDA:

A la Mainada de Cornellá
Llibertat
Record de Calella

Rius
Valls Roviralta
Bou

A les 17,15 hores

BALL DE GRALLES
a c árrec de la COBLA MIRALPEIX

La clau de la formació de la cobla Miralpeix ens la dona l'origen musical
dels seus components: tots plegats venim del món de la grana, ('s a dir que prencm contacte amb la música popular com a grallers. 1 no toquem la gral1a i prou
smó que a més ens preocupen una colla de qüestions com són la imatge i possibilitats de l'ínstrument, la didáctica, l'experimentació, la recuperació d'altres
instruments, etc. Tot aIXO fa que en un principi siguem gent Iorca inquieta, per
una banda, i per l'altra tamhé ens fa il.Iusíó aquest tipus de Iormació musical,
tan propi del país i tan ben consolidat que és la cobla.
Aíxí és que des de forca temps enrera i per separat, alguns deIs components
de la Miralpeíx ja havíem consíderat la possíbílitat de Ier una cobla 1 ens haviem comencat a preparar en aspectes com pot ser I'adquísició i estudí deIs insti uments, el seguiment del món sardanista, etc.

Un bon dia l'Escola de Grallers de Sitges, nuclí principal dels components
de la cobla, decideix tirar endavant el projecte, i per a completar la formació
demana la col.laboracíó d'alguns vilanovins, grallers també i components de la
Banda Puig. Aíxó passa a l'hívem del 80-81. Tot seguit ja ens posern a assajar,
cosa que intensifiquem a la primavera i principis d'estiu del 81, i decidim presentar la cobla per Sta. Magdalena, a I'ermíta del nostre terme consagrada a la
Santa, en una festa recuperada molt en la línea del que a nosaltres ens interessa.
Durant tot l'estíu anem actuant en diversos indrets de la comarca i intentem
afermar-nos, tant en el domini de I'instrument com en !' afinació de conjunt i
ampliació del repertori.
El fet de posar-nos damunt d'un ent aulat onze músics i que fem sonar alguna cosa que es pugui sentir mínimament i ser ballat és una experiencia enormement engrescadora i gratificant per a tots nosaltres, i a més ens omple d' espetanca en aquesta minsa recuperació de la música, culta i popular alhora que
s'está produint des de fa un temps a la nostra comarca.

XAVIEH ORRIOLS

NOTES D'INTERES
-

Queda t otalrnent prohi bida L' ACAMPADA EL DlA ABANS DE L'APLEC.
No ser á premesa 1'e ntrada de cap m ena de vehicle dins l'Aplec. Sera habilítat un aparcament degudam ent senyalitzat.
Hi haur á srvei de refrescos.
Aigua p otables a ,IJO metres de l'ermita
El servei sanitari de 1'Aplec será a carrec de la Creu Roja.
El servei d'informació ser a a carrec de tots el m embres de I'organitzacíó,
Podran adquirir-se goigs de la Mare de Déu de Lurdes al preu de 25 ptes.
Cal respectar el lloc on se trova l'Aplec, no trencant arbres o plantes, ni llancant llaunes, papers o qualsevol altre objecte.
Col.laboreu en tots els actes de 1'Aplec.

A6RA"fMENT
A tots aquells que col.laborant amb nosaltres han fet possible l'Aplec:
Ajuntament de Vilanova
Sra, Montserrat Llarisó, vídua d'Estalella, propietaria del terreny .
Delegació de la Creu Roja de Vilanova i la Geltrú.
T intoreria Albá.
Cobega, S. A.
Cráí íques Vilaseca
Galeri a Prisma.
Secció d'atletisme del Patronat d'Esport,
Drogaría Josmarc.
o
La realització d'aquest butlletí ha estat possible grácíes a la coLlaborció de
Maria Carme Barcelo, Núria Borras, Salvador Butí, Xavier Capdet, Daniel
Flor Xavier Orriols.
í

Á les 12 hores

Actuació de la Colla de Caste!lers

BORDEGASSOS DE VILANOVA
que intentaran el quatre de vuit

DIA: 4 d'Octubre
HORA: 10,30 del matí
16,15 de la tarda

GRAN AUDICIO
DE SARDANES
Cobla Miralpeix
Organitzat per
AMICS DE LA SARDANA
de l'A. E. Talaia
i patrocinat per la

Caixa d'Estalvis del Penedes
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