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Salutacio
.Ja som a la tardor, la ciutat ha comenc;at a agafar
un nou aspecte,pelscarrers els vilanovins ens retrobem
des pres deillarg parentesi estiuenc, la placidesa de l
mes d'octubre perrriet realitzar diverses activitats cara
la muntanya i molts ciutadans, amics de I'A, E. Talaia,
esperem arrib il'lusi6 poder gaudir d 'un dia d 'esbarjo al
voltant de l'Aplec de Lurdes ,
Avui 9 d'octubre I'esplanada de Lurdes s'omplira
de gom a gom; els rrie s agosarats arribaran cansats i
felic;os des pres d'haver partici pat en el Cross. altres prepararan les foganyes per coure els arrossos familiars.
la mainada descobrira els amagatalls secrets de les
rodalies. Tothom qui mes qui menys encetara una conversa amb el vei 0 el company que fa temps que no es
veu. Tot atxo, Amicsl encara que sembl i esporadic e s el
que d6na carisma de poble a una comunitat. els encontresde germanor que ens fan adonar que formem part
d'una gran col'lectivitat viva, alegre i dinamica,
Companys gaudim tots junts d'aquest nou Aplec
de Lurdes.
ANGELS

Agra"iment
A TOTS AQUELLS QUE HAN COL.LABORAT AMB NOSALTRES I HAN FET POSSIBLE L'APLEC :
Regiduria de Cultura de I'Ajuntament oe Vilanova i la
Geltru.
,
Caixa d'Estalvls del Penedes.
Sra. Montserrat L1aris6 , vidua d'Estalella, propietaria
del terreny , ,
Delegacio de la CreuRoja de Vilanova i la Geltru.
Tintoreria Alba.
Cobega S.A.
GrAficas Vilaseca .
Galeria Prlsrna,
Secci6 d'atletisme de Patronat cJ ' Esports.
Ais anunciants d'aquest butlletl.
Colla Sardanista Retorn de la A.V. de la Geltru .

Notes d'lnteres
-No sera permesa I'entrada de cap mena de vehicle
dins I'Aplee . Sera habilitat un apareament degudament senyalitzat.
·Hi naura servei de refreseos .
-Aigua potable a 50 metres de l'Errnita .
-EI servei sanitari de rAplee estara a carrec ceia
Creu Roja .
-EI servei d'informaei6 sera a carrec dels membres
de l'organitzaei6.
-Cal respeetar el 1I0e on es trova L'APLEC . NO TREN. CANT ARBRES 0 PLANTES, NI LLANCAR LLAUNES ,
PAPERS 0 QUALSEVOL ALTRE OBJECTE .

!PROHIBIT FER FOe. La organitzaci6
de I' Aplec senyautzara el lIoe.
-Col.laboreu en tots els aetes de L'APLEC .

·,Pr-ogr a ma

d' Acte. de I' Aplec

Dia 9 d'octubre
Ales 8 del mati: Isada bandera de l'cplec,
Ales 9 h. Santa Missa a I'Ermita.
A-Ies 9 h. Cross Talaia, Vilanova - Cim Talaia - Lurdes.
Ales 10 h. Gimkama.
Ales '10,30 h. Concurs de dibuix rapid (infantil i juvenil) i figur es defonq .
Ales 1',15 h. Re pa rtiment de premis del Cross.
Ales 12 h. Ballad a de Sardanes a mb la Co bia NEApOLIS.
A les 13 h. Actuaci6: Minyons de Terrassa i Bordegassos de Vilanova.
Ales 13 h. Repcrtirnent de prernis del Concurs de Dibuix i Gimkama.
Ales 16 h. Xocolotcdo,
Ales 17 h. Ba II vuitcentista.
Ales 18,30 h, Can t dels adeus.
Ales 18,45 h. Clausura de l'Aplec.
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CONCURS DE.. DIBUIX RAPID
INFANTIL I JUVENIL.
. BA ,SES

1.
2.

.

PARTICIPANTS: To ts e ls nens, nen e s i joves, com p reso s entre 6 i 18 anys.
Seton formats 3 g ru ps: de 6 a 1Oanys; dl l a 1:4 i d e 15 a 18.
INSCRIPCIONS: A 10 secretaria ' de l'Aplec, situa d a 01 local anexe a
l'errnito.

.

Els participants seran portadors de !lapis i goma , EI paper tirnbrot i
altres estris necessaris, seran facilitats per l'organitzaci6.
3. . TEMES: Versarcin sobre l'Ermita ; 10 natura circurndcnt 0 qualsevol aspecte de I'Aplec.
.
.
4. PLA<;: L'entrega de paper i estris sera efectuada p untua lme nt ales 10'30
del rnctl . Ales 1·1 '30 tornbe puntualment, els porficiponts Iliuraran 'e ls
trebolls a 10 secretaria.
5. JURAT: Sera format per membres de solvencio artrstica, els quais ' deliberaran immediatament despres de 10 recepci6 dels dibuixos.
6. PREMIS: N'hi hcuro per als tres primers c1assificats de coda grup:
7. EXPOSICIO: Despres de 10 deliberaci6 del jurat 'e ls treballs seran exposots 01 public.
8. Qualsevol circurnstcncio que no pugui esser prevista en aquestes Bases,
sera resolta per l'o rga nitzaci6.

Su""inistr os cfte""a, s.
CAL LE UNION , 94
TELEFONOS 893 40 26 . 893 34 98
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