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A. E. TALAIA
Vilanova i la 6eltrú
Organització :

AMICS
DE LA SARDANA

RMITA DE.LURDES
986

BYRME
el. Aigua , 4 - Teléfon 893 00 11 - VILANOVA I LA GELTRU
Aeparacl6 aparells e lectrodoméstic s
Servei Oficial
Braun - Mellta - Solac - Jata - Moulinex
Taurus - Kendal - Mini Gaggla - Tornado
rylagefesa - S & P
Peces de recanvi i accessoris

la lionesa
pastisseria

Santa Eulalia, 6 - Tel. 8930299

VILANOVA I LA 6ELTRU

Agra"iment

Notes d' ínteré s

A TOTS AQUELLS QUE HAN COL.LABORAT AMB NO- ·
SALTRES I HAN FET POSSIBLE L'APLEC :
Regiduria de Cu ltura de I'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
Caixa d'Estalvis del Peneces.
Sra. Montserrat L1arisó, vidua d'Estalella, propietaria
del terreny.
Delegació de la CreuRoja de Vilanova i la Geltrú.
Tintoreria Alba.
Cobega S.A.
Graticas Vilaseca.
Galeria Prisma.
Secció d'atletlsrne de Patronat d'Esports.
Als an unciants e:aquest butlletl.
Colla Sardanista Retorn de la A.V. de la Geltrú.

-Queda totalment prohibida L'ACAM PADA EL DIA
ABANS DE L'APLEC.
-No sera permesa I'entrada de cap mena de vehicle
dins l'Aplec. Sera habilitat un aparcament degudament senyalitzat.
-Hi haurá servei de refrescos .
-Aigua potable a 50 metres de l'Ermita .
-El servei sanitari de l' Aplec estar á a cá rrec cela
Creu Roja .
-El servei d'informació sera a cárrec deis membres
de I'organització.
-Cal respectar el lloc on es trova L'APLEC, NO TRENCANT ARBRES OPLANTES, NI LLANeAR LLAUNES,
PAPERS O QUALSEVOL ALTRE OBJECTE.
!PROHIBI T FER FOC. La organització de l'Aplec sen yat ltzara el lIoc.
-Col.laboreu en tots els actes de L'APLEC .

Concurs de Dibuix
Rápíd
INFANTIL I JUVENI L .
BASE S
1. PARTICIPANTS : Tots els nens, ne nes i joves, com pr esos
en t re 6 i 18 anys . Se ra n form ats 3 gr ups: de 6 a 10 anys ;
d' 11 a 14 i de 15 a 18.

2. INSCRIPCIG : A la se cre ta ria de l'Aplec, situada al loca l
anexe a l' ermita.
.
EIs participants seran portadors de Ilapis i goma . El paper
timbrat i al tres est ris necessaris, seran fa cilitat s per l'orga nització.
3. TEMES : Versaran sob re l'Ermita , la natura circumda nt o
qualsevol aspecte de l'Aplec.
4. PLAC : L'entrega de paper i est ris sera efectuada puntualment a les 10'30 del ma tí. A les 11'30 també pu nt ualm en t, els
parti cip ants lliurar an els treball s a la Sec re ta ria.
5.

JU RAT : Se ra format per membres de solvencia ar tística ,
els qual s delibera ran im medi atament despr és ele la recepció
dels dib u ixos....

6.

PREMIS : N'hi ha ura per als tres primers c1assificats de ca da grupo

7. EXPOSI CI O : Després de la deliberació de l jurat els treba lls seran exposats al públic o
8. Qu al sev ol circumstllncia qu e no pugui ésser pre vis ta en
aq uestes Bases , sera resolla per I'organi tzació.

La realització d'aquest butlletl ha estat possible gracies a la col.laboració de Núria Vidal ,
J.M. Fauquer, L1uisa Carbonell , Josep Oliva , Manel Prats , Salvador Feliu , MI Carme Barceló, Salvador Butl, Josep Julia, Xavier Capdet, Blanca Forgas.

Collabora: Regidllria de Cultura de /'Ajuntament de Vilanooa i la Geltrú

VI DRES VILA NOVA

»

r
GEN CIA

OF IC INES I VENDA
Pare Gari 41
Sant Onotre , 45
Te. 893.15.92

TALLER D'ALUMIN I I VI DRE
Crta. Barcelona a Sta . Creu
~ o r.'1h f ol l k m
ti ') 100

e t»

r

n~113~ ~l

I

1

~ t - ~Z ' 1 U ~ 101¡n~d ~l

~oON~lIo

30 'lad

*
*
•

a aixa
d'Esta vis

el
enedes
r

es present e ota
ranifestació.
cultural i artística
T G . Vila seco - Rblo . Princip al, 4 1 - Vilo no vo j lo G eltru

SECCIONS
MUNTANYA
CULTURA
FOTOGRAFICA
ESQUI
AM ICS DE LA SARDANA
GRUP ESPELEO TALAIA
GRUP ESCALADA
ALTA MUNTANYA
FOLKLORICA
MUS ICAL .
JUVENI L
I TERCERA EDAT

Agrupació
Excursionista
Talaia
C. Cornerc, 4-tel. 893 .12.57
ViJanova i la Geltrú

Salutaclá
Aplec de Lurdes 86
Fa alguns anys que la nostra Entitat ve organitzant el ja conegut Ap lec
de Lurdes.
Aquest any celebrem la festa el dia 5 d'Octubre , per tant jo, com a President de l'Entitat, dono les més expresslves 9racles a tots els que han fet possible que aixó es porti a terme .
.També vull dir que el nostre treball i les penes queden compensades
veient que la gent s'hi troba cé i gaudeix d'un dia de camp o
Vilanovins , no hi manqueu , la vostra presencia sera el testimoni més fidel d'un dia de pau , germanor i bona convivencia , perqué en definitiva els
n ost~ s ideals i la nostra manera de ser és viure i deixar viure .
-,

TOTS JUNTS AMB LA NATURA!

J. Julia.
President A.E. Talaia
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CCixa dlEstalVis del Fened~s
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Resum de la historia de
L.ourdes Loreto e
Castellet
DON CEFERINOFERRET I MARTI, I ANTONIA
GALTES I MARTI, després de realitzar un viatge a
LOURDES DE FRANCA , es van impressionar tant que
decidiren edificar una ermita en lIaor de la Verge , en
un paratge quetingués una mlnima sembtanca amb el
que havien vist.
.
\
Don CEFERINO l Dña. TONETA (tal com se 'ls
solia anomenar), eren propietaris del MOL! (conegut
com EL MOLl D'EN GALTES ) i de la finca que l'envoltava que es trova a la carretera de Castellet.
En aquella época el pant á encara no s'havia
construñ í I'aigua circu lava pel riu FOIX que segueix
el curs just travessant l' hisenda.
DON CEFERINO I DÑA. TONETA varen creure
que el conjunt d'aquest paratge era el més propici per
realitzar el seu anhel. I aixl fou com L'ANY 1886 fou
acabada L'ERMITA DEDICADA A LA VERGE DE LOU RDES I INSCRITA A LA CASA DE LORETO .
Morl Don CEFERINO I'any 1902, i una. TONETA , I'any 1906, no tenien descendéncia i varen
deixar en testament com a usufructuari al SR. ANTONI ARIBAU I GRAS , al qual els unia una gran amistat i
rnort ell passava a ser-ne JOAQUI M ARIBAU I GIRONA.
Fou JOAQU IM ARIBAU I GI RONA casat amb .
JOSEFA FARRIOL I COMAS , qui va dedicar-se plenament al SANTUARI DE LA VERGE DE LOURDES LORETO . Les millores realitzades en .tots aspectes foren
notables, comvaren ser la construcció de la gruta dedicada a la VERGE junt amb un altar i bancs deis
quals avui dia encara es poden veure les restes a la
part baixa del darrera de I' ERMITA. construcció .ce
cel.les per qul volgués gaudir d'uns dies de descans
en aquells indrets, I'eixamplament de la placa del davant de I'ERMITA, etc.
El SANTUARI es feu famós i moltes eren les
persones i famllies que, a I'estiu i festes assenyalades com DILLUNS DE PASQUA, PRIMER DE MAIG , i
sobretot per la festivitat de la VERGE DE LOURDES ,
acudien al SANTUARI a passar-hi el día , la majoria
per assistir a les cerlrnónles religioses. El SR.
QUIMET tal com es coneixia popu larment era dotat
amb una veu extraordinaria i Ii agradava en gran manera oferir els cants dedicats a la VERGE, L'AVE MARIA, ELS GOIGS I D'ALTRES CANTS .
Moltes eren les personalitats que visitaven el
SANTUARI , entre d'altres el Sr. Bisbe, en Marcos
Redondo quan havia d'actuar a Vilanova i ell amb tota
la companyia artlstlca aprofitava per pássar uns dies
al SANTUARI DE LOU RDES.
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Sr. JOAQUIM ARIBAU GIRONA I ESPOSA
amb uns familiars

En aquella época els medis de tra nspon eren
lirnitats, la gent de les comarques del Garraf i Baix Penedés hi arribaven en carro , a peu i en bicicleta, els
més notables ja es servien del coche.
En esclatar la guerra civil del 1936 moltes
persones aconsellaven al Sr. Quimet que marxés de
l'Ermita per causa de la gran persecució religiosa,
pero el Sr. Quimet contestava -Si haig de morir que
sigui als peus de la Verge- .
Fou el dia de Sant Jaume del 1936, quan el
Sr. Ouunet de Lourdes moria assassinat peroetensar
la seva fe i la seva fide litat a l'Ermita.
Actualment es propietat de la Sra . Montserrat
L1ari só Vda . Estalella .
Núria Vldal i Baig

Programa d' acte
Diumenge 5 d'Octubre
08.00
08 .30
09.00
10.00
10.30

h.
h.
h.
h.
h.

Obertura oficial de I'aplec
Santa Míssa a l' Ermita
Cross Talaia, Vilanova-Cim Talaia-Lurdes
Gimkama
Concurs de dibuig rápío (infantil i juvenil)
i figures de fang
11 .15 h. Repartiment de premis del Cross
12.00 h. Bailada de sardanes amb la
cobla NEAPOLIS
13.00 h. Actuació «Bordegassos de vilanova»
13.00 h. Repartiment de premis del concurs
dibuix i Gimkama
16.00 h. Xocolatada
17. OOh. Ball vuitcentista
18.30 h. Cant deis adeus
18.4 5 h. Clausura de I'aplec

Chixa diEstaIVis del

Fened~~
_.

' j

:

,./

Programa de l' audició
A les 12 del migdia, davant de I'ermita
Cobla: NEApOLlS de Vilanova i la Geltrú.
Colla Romanl
Patíta
Aplec de Tardar
Noves Arrels
Una Sardana
L Antoni i la Montserrat

T. Gil Membrado
M.S. Puigferrer
C. Saló
A. Taulé
J.M. Tarridas
_R. Viladesau

1

Programa de ball vuitcentista
A l' hora del ball vuitcentista es repartira un carnet de bailador.

Cantic de fe
Montserrat es crema per quatre cantons
revolten les flames damunt els turons ,
i la nostra Verge , dalt del cambri l
abraca.sa terra com un volgut fill.
No ens prend ran la terra , que hem defensat
perqué és ben nostra, ens la hem guanyat ,
i la Moreneta , que és la nostra Mare
en el seu redós a tots ens ampara .
No pod ran trencar aq uesta fe nostra
ni podrán tra ncar els nostres atanys ,
que la nostra Mare , des de sa mu ntanya
detensar á semp re els seus fills Catalans .
Carmen Peris de Roca
18·8·1986

Col: labora,~ · Regiduria

de Cultura de I'Aj untament de Vilanoua i la Geltrú

