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Lurdes,un abandonamenttristi
El Consorci del Foix, del qual és membre la;Diputació, estudia comprar I'ermita i els seu:

RAMON FRANCAs

L'ermitade Lurdes i els seus
voltants presenten' un vergo-
nyós estat de degradació.
L'indret, estimat com a propi
per molts vilanovins i cube-
llenes, tot i pertanyer al terme
municipal de Castellet i la Gor-
nal (Alt Penedés), té un estat
tan lamentable que lins i tot
l'Agrupació Excursionista Ta-
laia ha denunciat la situació a
través de la seva revista so-
cial. Ara el Consorci del Foix,
del qual és membre la Diputa-
ció de Barcelona, estudia la
possibilitat de comprar aquest
conjunt.

Concretament, la Talaia
descriu elllastimós aspecte de
I'ermita, les dependéncies an-
nexes i el recinte amb les se-
güents paraules: Hi ha portes
i finestres esbotzades i está
tot pie de píntades i d'en-
dimaris portats per margi-
nats, que' han sojornat en
aquelles edificacions ique
guarneixen aquell bonic i his-
tóric indret, en el qual, al-
menys un parell de genera-
cions de vilanovines i vila-
novins i persones de les co-
marques properes, van co-
menc;:ar a plantar les tendes
i van aprendre I'artde I'acam-
pada o a actuar al voltant
d'un toc de camp al redós de
I'ermita.

La Talaia recorda, en
aquest sentit, que en aquells
moments, el caliu delsaplecs
aglutinava centenars de par-
ticipants a les curses, als
jocs, durant les sardanes o
als castells, i ara, als qui vam
participar en aquells esde-
veniments, ens doll'abando-
nament en que es troba.

.Els responsables de la Ta-
lala, encapcalats pel seu pre-,
sident, Salvador Butí, i pel res-
ponsable de premsa, Toni Cas-
telló, no veuen cap possibilitat
de rehabilitació d'aquest es-
pai, que és privat, si no
s'inclouen I'ermita i els seus
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Un espai molt degr~dat. L'abandonarnent.de I'ermita i el seu entorn són evidents

voltants en el Parc del Foix i
l'Anella Verda, prornoquts per
la Diputació de Barcelona.

, Aquest Parc pretén dinamitzar
lúdicarnentl'embassarnent del
riu Foix i' els seu s voltants. El
president de la Talaia afirma
que estaria bé que ho com-
prés la Diputació obé una
altra entitat pública o priva-
da. .

Salvador Butí ha explicat al
DIARI DE .vILANOVA que!
l'estat de degradació de Lur-
des, juntarnent amb els entre-
bancs que van sorgir amb els
responsables o persones que
responien en nom del propie-

. .. \

tart.que veuen treure protit
económic de l'Aplec, van fer
que la Talaia traslladés l'Aplec
deTardora la Masia d'en Ca-
banyes dé Vilanova. El 1993
va ser el primer any que l'Aplec
es va fer al nou indret.

Butí diu que la degradació
de I'ermita és tan irnportant
que un dia o altre s'enfonsa-
rá, El. president de la Talaia,
que' qualifica la situació de
deplorable, veu molt difícil la
restauració d'aquest coníunt,
jaque no és ni unaglória
arquitectónica ni una joia de
I'art, torl la importancia sen-
timental que té per a moltes

persones.
L'ermita és de principis de

segle i es va construir recreant
la de Lourdss, a Franc;:a. Des
que es va construir no s'hi han
fet treballs de rehabilitació. La

. degradació de I'espai i el seu
entorn es va accelerar coinci-
dint amb la jubilació d'un rna-
sover que mantenia més o
menys en ordre la zona. El
responsable de prernsa de la
Talaia creu que el valor sentí-
mental de I'érmita i els ssus
voltants, així com la riquesa
eco lógica: de I'entorn sónele-
ments prou importants com
per mantenlr-aquest espal.
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El Consorci
del Foix es
mostra disposat
a rehabilitar
Lurdes

R~F.
La Diputació de Bar-

celona ha confirmat a
aquesta Redacció la vo-
luntat del Consorci del
Foix, entitatque encapca-
la l'alcalde de Castellet i
la Gornal i de la qual tam-
bén'és rnernbre la corpo-

. ració provincial barcelo-
"nina, d'adquirir i rehabili-

tar l'ermitade Lurdes i els
seus voltants ...ÉI~ap del
Servei d'Acéió Territorial
.de la. Diputació, .Bamon
Terricabres.fiaatlrrnat a
aquestajledaccló que pri-
merarnerit élConsorci gel

" f()iJ;<)~,r!!.n8arf~yp:~~I~tir
qur es el venta.ole propie-
tarl d'aque.st espai.ja que,
pelque ~e!l)P!a,[(!.qÜe.s-
tió no esta gaire·clara. En
aquest rnateix.sentit, els
responsables dé la Talaia
han manítestat que. du-
rant eis últims anys que
es va.celebrar l'Aplec de
Tardor a Lurdes havien
tingut problemes per 'la
incertesade saberqui era
el veritable propietari de
l'indret.
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deplorable
voltants

Aspecte que mostra la deixadesa generalitzada

Un nou model '
d'Aplec deTardor
mésparticipatiu

R.F. msa de la Talaia, Toni Cas-
L'Agrupació Excursio- telló, no entén perquaels

nista Talaia i l'Ajuntament Bordegassos de Vilanova,
de Vilanova i la Geltrú han que han fet historia en les
iniciat un procés per estu- seves actuacions a Lur-
diar la possibilitat d'un can- des, cobren per actuar a
vi de model per a l'Aplecde l'Aplec si, a més, reben una
Tardor. aportació municipal de tres

Aquest rnodel, segons milions de pessetes. -Aix],
la Talaia, ha de passar per Castelló pensa que els Bor-
una rnajor impticació en degassos, que I'últim any ja
I'organització de les enti- no hi van participar, haurien
tats vinculades, com ara el "d'actuar gratu'itament.
Club Atletisme Vilanova, En definitiva, el respon-
els Amics de la Sardana, sable de premsade la Ta-
l'Agrupació de Balls Popu- laia creu que caldria donar-
lars o els Bordegassos de lila volta i fer l'Aplec més
Vilanova. També es busca participatiu.
una major participació de Mentre Castelló i la ma-
l'Ajuntament vilanoví. ' joria de representants de la

Des de la Talaia el que Talaia creuen que Lurdes
es proposa, a petita esca- és un lIoc més apropiat per
la, és crear una comissió fer-hi l'Aplec de Tardor que
organitzadora com Ia del no pas la Masiad'en Caba-"
Carnaval, integrada perles nyes, el president d'aquesta
diverses entitats implica- entitat vilanovina creu molt
des., r difícil que l'Aplectorni aocu-

En cascontrari, la Ta- par els voltants c'acuesta
laia podria optar per deixar ermita. '
d'organitzar aquesta hiS-' Mentres tant, la Regido-
torica trobada festiva i cul-, - ria de Cultura-de l'Ajunta-
tural que havia tingut, en v ment vilanoví i I'A.E. Talaia
els seus inicis, una forta han iniciat ja contactes amb
connotacló política, amb I'objectiu de donar unnou
reivindicacions dernocráti- enfo1)ament i sentit, lIigat a
ques i catalanistes. I'ecologisme, a l'Apíec de

El responsable de pre- Tardor.
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Imatge tantaemaqóríca. L'aspecte general és lIastimós JUANJOV.

"Una copa amb Música"
PROXIMS CONC.ft'l'S.'HOTEL CESÁR

RESTAURANT LA mORRA'

SeCICLE

"UNA COPAAMB MÚSICA"
Els divendres a partir de les 23 h.

A la SALA DELS AReS de I'Hotel Cesar

Divendres, 4-2-2000

PROGRAMA
FLAUTA 1ARPA

Acarree de:
Laura Femandeg] CarmenUbacñ

Consurnició mfnima: 500 ptes.
(NOTA: El programa potésser modificat) ,


