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Imatges de la comarca

'ermita de Lurdes
JOI\Dt CASAS

Tothom sapquedesde I'any
1990 el municipi de Castel/et i
la Gornal no pertany a la co-
marca del Garraf i. per tant,
I'ermita de Lurdes, enclavada
en aquest terme municipal,
evidentment, tampoc. Pero hi
ha raons sobrades perqué
aquesta ermita surti en aquesta
secció dedicada a la comarca
del Garraf A més de la
proxirnitat i el fet que la frontera
no sigui massa tangible ja que

'sorra comarcal es una
¡, .cta tracaca sobre un
territori que, precisament, no
és planer, existeixen uns vincles
htstórícs entre I'ermita i Vilanova
que justifiquen bé pro u la seva
inclusió en aquesta serie
d'lmatges. És com el Pantá de
Foix que es pot considerar un
enclau vilanoví en territori val,
Aquest vincle es renova cada
any amb la celebració de I'aplec
de Tardor organitzatpels amics
de la Sardana de I'Agrupació
Excursionista Talaia.

La fotografia que
acompanya aquestes ratlles,
perdescomptat, que no pertany

L'ermita de Lurdes CASAS

al dia de l'Aplec, que va ser molt
concorregut, sobretot de jovent,
com ja és habitual. La seva

preséncia pot fer pensar que la
continuitat de l'Aplec esta
assegurada, pero, segons

diferents opinions, I'aplec esta
en crisi, que fa preveure el pitjor.

Potser caldria un nou

plantejarnent or qanitz atiu
parque [a no n'hi ha prou amb la
introducció a I'aplec dé les cur-
ses de BTT.

Tal volta I'aplec s'tiauria
d'orientar cap a una celebraciÓ
de carácter ecologista donat que
I'entorn natural en el qual es fa
necessita ja una protecció i una
mil/ora per salvar-lo d'una defi-
nitiva destrucció.

Fa alguns anys s'havía
arribat a parla, de convertir
I'indret en un petit Parc Natural
la suggerir que fos adquirit per
l'Ajuntament de Vilanova.
D'aquesta qüestió no se n'ha
sentit parlar més.

Qualsevol que conegui una
mica la historia de Lurdes de les
~arreres décades, pensara que
ell/oc amb la possibilitat esvaida
d'arribar a ser Parc Natural, altra
o aquel/a ocasió de fa uns anys
en que el PP. Caputxins hivolien
establir una casa de repós, o el
projecte de construir-hi un
batnearí termal que no va
quallar, ha anat deixant passar
molles oportunitats per
rsdrecar-se. i que, avui, ja és
massa tard. El futur és bastant
. j"suietan\.


