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L'ermita de··
Lurdes, deixada
de la rna de Déu
• La finca ha passat a formar part del Parc del Foix, un

espai natural protegit, pero 'no es fa res per arranjar-la ,

• L'Agrupació Excursionista Talaia proposa que la
Diputació compri els terrenys i rehabiliti I'edifici

Xavier Canalis i tot andrómines com el remolc
frigorífic d'un camió, sofás,

matalassos i antics gronxadors
en dcsús. La bassa d'aigua on
rnolts vilanovins s'havien banyat

esta buida des de fa anys. 1 les
b"fbacoes de totxanes van ser
destruides arnb pie i pala per

, impedir.que ningú no les pogués
fer servir.

L
ermita de Lurdes (situa-
da al terme municipal de
Castellet i la Gornal pero .

hi stór icarnent vinculada a
. Vilanova i la Geljrú) i l'espai

natural que envolta I'edifici es
troben en una situació d' abandó
i oblit, que ha estar denunciada
per l' Agrupació Excursionista
Talaia. L'área forma part del
Pare del Foix -u~ espai natural
prolegit- pero ni la Diputació

de Barcelona. ni l' Ajuntament L'interior de l'ermita

també 'ofereix un
aspecte lamenta-
ble: parets i
fines tres tapiades,
vidres trencats i
lIaunes al terra,
trossos de parets i
de sostres que han
caigut, i brutícia,
molta brutícia,
Darrere l' edifici hi
ha un' pou obert
(que representa un
risc) irestes d'un
mur que va cedir fa
anys,

No obstant
aíxo, aquest lloc

continua sent un
magnífic espai na-
tural pIe de pins a
la vora del Foix, pIe
de possibilitats.
Aquestaés l'opinió
dels .socis de la
Talaia.I'entitatex-
cursionista que en-
treeI1962ieI1992.
va organitzar a
l' ermi ta de Lurdes
elspopulárs aplecs.

"Tot i que estigui
dins el terme mu-
nicipal deCastellet,

es tracta d'un espai
proper a Vilanova i
la Geltrü, que ben

cuidat podria
esdevenir un lloc
moll ¡ji¡¡nc ", ·lliu
Salvador Butl.
president de la
Tillaia,

• De momento pero, els
dC~itjos deIs socis de la Talaia i
de rnolts vilanovins en general "
estan lIuny de fer-se realitat,
Malgrat que I'ermita és ara un
espai protegit dins el Pare del

~,- ,

Aspecte lamentable

de Castellet ni els proplefaris de
la finca es-posen d'acord sobre
que cal fer per recuperar aquest ')
emblernatic lloc, forca degradar.

Al voltant de I'ermita en-
cara hi ha runes i deixalles, i'fins

Foix (els vehicles particulars ja
no poden accedir-hí), no hi ha
cap projecte en perspectiva per
recuperar aquest 1I0c. Els agents
forestal s de la Diputació de Bar-
celona es limiten a patrullar de
tant en tant per les proxirnitats de-
l'ermita, per assegurar-se que no
es fa foc ni acampades il-legals.
"Només fem tasques de.
manteniment i de prevencio
d'incendis", explica Antoni
Montseny, cap del servei d' Acció
Territorial de la Diputació.
Segons explica Montseny,
recentment es va crear un
consorci entre diferents
institucions per gestionar els
diferents espais naturals del Pare
del Foix. No obstant aixo, segons
afegeix aquest responsable de la .
Diputació, l' especial situació po-
lítica a I'ajuntament de Castellet
(amb un govem en minoría) difi-
culta que espuguin tirarendavant
projectes al pare. "Co'm a
consorci, Diputació i ajuntament
hauríem de treballar plegats, pero
anem al ralentí", reconeix Antoni
Montseny,

Cap conversa

, Per la seva part, l' alcalde
de Castellet, Francesc Xavier.
Capella, assenyala que en el futur
"caldra buscar fórmules efectives
perque aquel l territori es
conservi". Tot i aixo, Capella
també reconeix que fins ara no
s'han encetat converses amb els
propietaris particulars de l' ermita
de Lurdes,

El president de la Talaia
creu que!' opció més factible per
recuperar I'ermita de Lurdes
passa perque els propietaris

. venguin els terrenys a
I'administració pública, Un cop
efectuada la compra.I' espai natu-
ral es podria arranjar i l' edifici es
podria rehabilitar. opina Salvador
Buu, "El dctcriorarnent de Lurdes
ju ve ¡Jc~de fl! ully~", IWor¡Ju el
presiden! de I~Talaia, Ell'rojeclAl
de recuperació hauria d'incloure,
a més,arranjar els acessosi elimi-
nar algunes construccíons fetes en
epoques recents, segons afegeix
But!. "Alló podria convertir-se en
un magnlfic 'espai lúdic. 1 si no
s'actua aviat, J'ennita s'acabará
ensorrant", conclou.

Un espalemblemátlc lligat
hlstórlcamenta Vilanova

Desd'abansdelaGuerra "Tar.Qor a la Masia d'en
Civil existia a Vilanova i la .. Cabanyes, perque l'érmita de
Geltrú una tradició de fer . Eurdes estavacadavegadamés
acampades o aplecs en aquest deteriorada. "Vaig , estar
espai, tradició que va ser recu- passejant per allá fa un any i
peradaperl' Agrupació Excur- . 'estava tot eompletament
sionista Talala a partir dé l' any degi:i\da!. És llastimós", expli-
l' any 1962. be feto un monólit : ea Antoni Ordovas, un del~
situat a pocs metres de l' ermita 'socis més veterana de la Talaia.
delxa consrancla de la Tambéellereuqueaquesiespaí,
ImPlll'lllnQ!a qu~ lIIlu~~tII~ "" .~'In!lllll III! C!co~",.'1I3IOri8 1Ii!
tenir per a molts, vilanovins. recuperar per a les generacíons
"EIs excursionístesvilanovins futures.·, L'ermita .va ser
al rnestrePompeu Fabra.A.E. construfda Tany 1886 pels
Talaia,6-10-1968".diu la fra- "propietaFis 'del Molí d'en
seescritaenaquestmonument, Galtés, després d'haver tornar
Apartirdell993,pero,laTalaia d'un peregrinaci6 al santuari
va traslladar el seu Aplec de de Lurdes, a Franca.
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La runa'¡ les deixalles envaixen la part lateral de I'edifici, on antigament hi havia unes habitacíons ..-..


