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Alcalde i
"dement'
Ventosa va assolir

una reputació de senyor
del poble al final del 1840
i va ser proposat per re-
presentar la ciuta( cuba-
na com a batlle en dues
ocasions. La 'construc-
ció de diverses obres
socials i I'enorme pes a'
I'economia del poble
haurien contriburt a
aquesta causa. Josep
Tomas Ventosa va re-
presentar Matanzas com
a alcalde el 1847 i el
1852.

Josep Tomas va le-
nir un germa el 181b,
que es va traslladar tarn-
bé a Matanzas el 1819.
Va participar amb el seu
germa en el negoci del,
cornerc de roba i es va
.allistar a les millcies vo-
luntáries, en qué va as-
solir el cárrec de coro-
nel. Entre els anys 1841-
1842 i 1847-1848, vaser
directorde la Societat de
Beneficiéncia de Natu-
rals de Catalunya, que
va fundar, i va ser el pro-
pietari. d' Ingenios.

Al lIibre de Castens,
s'explica una petita anéc-
dota que ens apropa a
les' rivalitats que hi va
haver entre els germans
Ventosa,

Quan parla deis pro-
,jectes de Josep Tomas,
el llibre apunta: quallfl-
cats els seus projec-
tes de demencials, fou
Inhabilitat, sobretot per
la rancúnia del seu ger-
ma Francesc, també re-
sident a ,Cuba, propie-
tari d'lngenio$ I coro-
nel de millcies. Josep
Tomas "., sobreviure
al seu ge~ma, peró mai
més pogué treure's la
In~abilitació per de-
mencia, morlnt a
I'Havana I'any 1874.

JosepTomásVentosaiSoler,un
filantrop preocupat per I'alíabetítzacíó
L'indiano va impulsar les escoles Ventosa a Matanzas i a Vilanova

L'any 1883 es viii inaugurar
el monument de ferro a
I'indiano i filantrop viianoví Jo-
sep Tomas Ventosa i Soler.
enmig de la playa de la Viia. La
figura, una replica exacta de la
que hi ha a I'escola de Matan-
zas, mostra la figura de Vento-
sa amb un lIibre obert a la má,
Des d'aquesta data, l'estátua
ha recordat als vilanovins la
contribució d'aquést comer-
ciant de teixits a I'eradicació a
Viianova i a Matanzas de
I'analbatetització.

La im¡¡¡tge encarregada pel
mateix Ventosa, obra de Da-
rniá Campeny, és una replica
exacta de la que existeix enca-
ra avuia I'edifici de I'escola

,:queer patrici va obrir el 184 7 a', ,
la localitat de Matanzas, on va .
viure durant tota la seva vida.
Més de cinc generacions han
vist com aquesta estatua, que
s'acompanya amb el text al
emérito patricio Josep Tomas
Ventosa i Soler, presideix un
deis pulmons ..centrals de la •
ciutat. Principal causant de la
relació que durant molts anys '
va tenir Vilanova amb Matan-.
zas, és encara per molts vila-
novins un personatge deseo- .

neg~;ntosa, fill d'una família - La Imatge del patricio Roman des de fa més de cent anys

de comerciants, va néixer a
Viianova el 1797. Quan tenia
12 anys es va desplayar a
Cuba, en plena guerra del
Fraricés, per cornencar a tre-
bailar en el ram de la roba a
Matanzas. Als pocs anys, ja
era considerat un deis grans
patricis i [a que va comenyar a
destinar els seus beneficis en
la construció d'edificis socials
per a la localitat.

La seva tasca Jiiantrópica
va comencar, al 1847, amb la
inauguració de Las casillas de
Ventosa, la casa de benefi-
ciencia que més tard es con-
vertiria en I'escola Lennin i, al
1849, amb la inauguració de
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La Biblioteca Pública, a Ma-
tanzas: L'interés de Ventosa
no es va limitar nornés a
aquestes aportacions, ja que
va col.laborar económicamen't
a rlmputs d'un diari local a
Cuba. '

A Viianova, Ventosa va
adquirir durant la desamorti-
tzació deis béns de I'església,
el 1846, els terrenys de I'antic
convent deis caputxins. La
compra de la zona va contri-
buir riecisivament a la urbani-
tzó:.'ó d'aquesta zona.
L'adquisició d'aquests tsrrenys
va perrnetre la forrnació d'una
nova playa, I'actual playa de la
Vila, que obriria el pas del car-

rer Sant Gervasi; I'allargament
de la rambla Principal;
I'obertura d'un nou carrero que
anava d'aquesta important ar-
teria a la nova playa, lIavors
<denominat carrer deis Banys, i
la urbanització del carrer Mi-
guel de Cervantes.

L'estátua del
patrici que hi ha a

Vilanova esva
erigir el 1883
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Poc anys després
d'aquestá adquisició, Ventosa
va fer una venda encoberta
d'uri deis terrenys, on avui hi
ha l'Inerrr, per tal que es
constru'issin les escoles públi-
ques i gratu'ites. Aquesta va
ser I'única condició que va
propasar en la transacció del
terreny.

El 1851 es va col.locar la
primera pedra d'aquest edifici i
el 15 de setembre de 1854 es
van obrir les escoles, obra de
J. Salvany. Segons apunta AI-
fred Castells alllibre L 'eixample
innovador, la construcció va
ser molt atzarosa a causa de
diversos obstacles que van
sorglr. Las Escuelas Gratui-
tas Ventosa per a nois i noies
de Vilanovai la Geltrú es van
obrir amb una capacitat per a
400 alumnes.

Josep Tomas Ventosa va
morir el 1874 a I'Havana des-
prés de contraure una greu
malaltia cerebral en un deis
seus regulars viatges a Cata-
lunya, segons expliquen les
biografies de diferents diccio-
naris d'indianos catalans.

El 1876, l'Ajuntament de
Vilanova va decidir posar el

. nom del seu patrici a un deis
principals vials de la ciutat.
L'acord municipal, aprovat l' 11
d'abril, posava el seu norn a un
tram de la rambla Transversal.
compresa entre la playa de
Guma i Ferran i el carrer de la
Unió. El tram es va anar for-
mantdes de mitjan segle dinou
fins al primer quart del segle
vint, A partir de 1948 va ser
quan aquestesva utilitzarcom
a tram de la comarcal C-246,
de Barcelona a la Santa Creu
de Calafell.

La relació que va establir
Ventosa entre Vilanova i Ma-
tanzas va continuar uns quants
anys, ja que aquesta localitat
es va convertir en una de les
preferides pels indianos vila-
novins per establir-se i per fer
relacions socials.


