
DIHRIDE \ILH~O\ft Set dies 1 de febrer 1991 21

El grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha
dirigit dues cartes a l'lncasol i al regidor de Governació de la vila
pertar que es preguin mesures perconservaren bon estat I'ermita
de Sant Joan i la Torre d'Enve]a,

Esteve Orriols,portaveu del grup, considera que l'Ajuntament té
el suficient marge de maniobra per poder conservar aquestes
dues peces arqultectónlques en millor estat quan siguin cedides
per l'lncasol. .

CiU demana a Illncasol que procuri per la conservació
de Ilermita de Sant Joan i la torre dlEnveja

RfOACCIÓ

El grup municipal de
Convergéncia i Unió a
\juntament de Vilanova i la

~~e~rú hafet arribardues cartes
al regidor de Governació i al
director de l'lncasol (Institut
Catalá del Sol) expressant la
seva preocupació per la
conservació i futur de I'ermita
deSantJoan i la torred'Enveja.

En aquestes missives, es
demana al regidor de
Governació que mentre no es
produeixi la cessiód'aquest
patrírnoru a l'Ajuntament per
pat de l'lncasol ~ actual
propietaíí i responsable de !a
uroarutzació-ques'ordenl una
vlgiláncla especial que
assegurés la seva Integrltat.

Així mateix, en la carta di-
rigida al director de l'lncasol se
li prega que es tingul la
máxima cura latencló per a
la seva adequada
conservacló,

Per al Grup Municipal de

B grup municipal de CIUha envlat una carta al regidor de
Governacló per tal que augmentlla vigilancia a la zona

CiU, lestorred'Enveja il'ermita
de Sant Joan són dos
construccions que tenen un
Indubtable valor de símbol I
representen per a Vllanova I
la Geltrú un Important
patrlmonl htstórtc.

SíMBOlS O'UNA
IOENTITAT

En manifestacions realit-
zades a aquest periódic per
Esteve Orriols, portaveu del
grup de CiU, afirma que la
conservacló deis monu-
ments histories Iediflcls sln-
gulars requerelxen un sstorc
de les viles I clutats per tal de
cedlr-Ios a les futures gene-
raclons en les máxlmes
condiclons, més encara si
aquestes construcclons son
vestlgls d'una Identltat he-
retada,

Així mateix , afegí que
aquest estorc s'está portant a
terme en viles amb poca capa-
citat de gestió i que, per tant,
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amb més raó més obllgats,
ja que dlsposem de marge
de maniobra,

Segons referéncies his-
tóriques, I'ermita es va erigir
I'any 1125 en memoria de la
conquesta de la torre que
s'enlairava al 1I0cantigament
anomenat laQuadrad'Enveja,
un deis més antics vestigis
que existeixen a Vilanova i la
Geltrú,

Orriols va manifestar que
cal entendre aquest dos in-
drets comasímbols d'identitat
comarcal que cal conservar i
recuperar, En Josep Pla, en
el seu extraordlnarl "Qua-
dern Gris" fa una descrlpcló
de les ermltes Inimitable:
"l'ermlta és I'esséncla del
nostre esperlt, el nostre pe-
renne baluard comarcal.
Aquestes quatre parets
blanques em fan sentir les
arrels: aquesta és la meya
terra, aquí valg nélxer, en
els dos o tres mlnusculs ce-
mentírls de la rodalla, hl re-
posen les generaclons fa,
mlllars de les quals no sóc
més que el somnl mornentá-
nlament realltzat. Aquí, si
tot va bé - rn'enterraran,
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L'ermita de Sant Joan DIARI

La torre d'Enveja
DIARI


