Aplec de Baldús/Aplec de la Font de Baldús
Santa Fe del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
A l'esplanada annexa a la Font de Baldús o del Met

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.39286
1.70621
391838
4583177

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08249-33
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
XX
1931
Dolent
Aquest aplec ja no es celebra actualment i l'indret on es
celebrava és gairebé inaccessible físicament perquè la
vegetació natural l'ha envaït.
Inexistent
Sense accés
Sense ús
Pública
Oriol Vilanova
dc., 26/03/2008 - 01:00

Descripció
L'Aplec de la Font de Badús es celebrava anualment el dilluns de Pasqua. Durant uns anys,
especialment abans de la guerra, a l'Aplec de la Font de Baldús es rifava una monumental
mona, amb ous a sobre i guarnida amb fruita confitada, que dies abans s'havia ensenyat al
poble i de la qual s'havien venut números per sortejar-la.
Per amenitzar l'aplec es llogava una orquestra. Al mateix temps, la Societat de Santa Fe hi
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instal·lava un servei de bar per a tota la gent que anava a dinar o a menjar la mona, ja que
a banda de la gent de Santa Fe, també venien persones de tota la comarca. Segons
informació oral de la senyora Carme Vidal Marimon, antiga masovera de Baldús, baixaven
un piano per tocar la música amb un ase.
Observacions:
Part de la informació d'aquesta fitxa ha estat recollida a partir de l'entrevista oral
mantinguda amb la senyora Roser Montserrat i la senyora Carme Vidal Marimon.

Història
L'Aplec de Baldús es va iniciar l'any 1931 en el lloc de la Font del Met, del qual era propietari
Josep A. Jané. L'organització de l'Aplec anava a càrrec del sindicat Agrícola Cooperatiu de
Santa Fe. Al segon any de celebrar-se, el 1932, es van fer dos aplecs en el mateix lloc però
organitzats per diferents societats. El Centre Agrícola va demanar permís a l'Ajuntament per
celebrar l'Aplec a la Font de Baldús, aquest va mostrar unes certes reticències però, com que
tenien el permís del propietari del terreny, es va acordar accedir a la seva petició.
L'Aplec de Baldús es va seguir celebrant fins a l'any 1969 i no va ser fins l'any 1993, quan
coincidint amb la remodelació de la zona dels Pins de cal Ferret, la societat, amb la col·laboració
de l'Ajuntament, es proposà recuperar la festa de l'Aplec de Baldús ubicant-la a l'esmentada
zona. Així el dia 12 d'abril de 1993, dilluns de Pasqua, es tornà a celebrar el tradicional Aplec,
però aquest no va ressorgir amb l'ànim esperat i a poc a poc es va tornar a deixar de fer.
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