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L'any 1974 es celebra a Vilanova el 700 Aniversari de la concessió de la Carta de
Poblament i Franquícies per part del Rei Jaume1.Tal com diu Albert Virella i Bloda' la carta
depoblació no equival a la fundació del lloc sinó que esdóna quan ellloc s'ha fet gran, així
dones,el document concedit pel Rei, servia per estimular el seucreixement. Darrera del fet
propiament historie quedavala llegenda de la fundació dellloc amb tot el seuregust de lluita
i rebel-lia contra el Senyor Feudal de la Geltrú i on la imaginació pot donar peu a leshistories
quevulgueu. El pergamí original del documenf fou concedit el 27 dejuliol de 1274,avui es
guarda a la Biblioteca-Museu Balaguer amb el número de cataleg 664.

Cal remarcar la importancia del fet Historie abansdecentrar-nosen la vida dela nostra
Societat,donesun fet d' aquestaimportancia no podia serpassatper alt pel món dela filatelia.

La "Dirección General de Correos y Telecomunicación" concedia, a petició de
l' Ajuntament, la utilització per part de l'estafeta local de Correus d'un mata-segells de corró
especialencornmemoració del fet historie. Des del 15d' agostfins al15 de setembrede 1974
tota la correspondencia ordinaria que sortia de Vilanova donava a coneixer l' esdeveniment.
Aquest fou el primer mata-segell de corró especial concedit a Vilanova.

La «PeñaFilatélica» per la sevabanda organitza entre els dies 3 i 11 d'agost la «IX
Exposición Filatélica» alssalonsdel Foment Vilanoví» EIs dies4 i 5 al recinte del' exposició,
funciona una estafeta temporal de Correus que utilitza un mata-segelIs commemoratiu
especial.El sobreespecial fou il-lustrat amb un pergamí imaginari'.

Aquest mata-segells especial fou, al meu parer, l'ocasió perduda de la filatelia
vilanovina ja que,pel quefos, noesvafer capprojecte dedibuix queacompanyésla sol-licitud.
El resultat fou que Correus en confecciona un segonsel seucriteri i així varem tenir un deIs
fets histories més importants de la ciutat representat amb el dibuix d'una sargantana.Es
reproduía a modus de banderola heráldica el segell d'Espanya de la serie Fauna Ibérica
il -lustrat amb el «lagarto verde».



lAGARTO VERDE. tACEItT!\ VIRIDIS

Cal senyalartambé, altres aspectesde la vida dela nostra Societat enaquestany 1974.
A primers d' any foren concedides, per la Penya Filatelica, les «Placas al Mérito» a dos
destacatscol-leccionistes: el Sr. JoanCarbonell Olivar i el Sr. Miquel Fortuny Armajach" per
premiar, la sevatrajectoria en el món del col-leccionisme.

Així mateix no podem deixar d'esmentar la participació d'una representacióde socis
del' entitat al' exposició organitzada per els «Cheminots Philatelistes» a la ciutat francesade
Saint Etienne" Des del «jumelage» del 1968 les relacions entre les duesentitats continuaren
amb forca i la participació en els actesque organitzaren fou també, continua. En aquestany
la representació vilanovina estavaintegrada pels Srs.JoanSerra Figueras, Ricard Cucurella
i Miquel Lucea a més de la Srta. Núria Berdún.

L'any 1975 va representarun canvi important per la «PeñaFilatélica». Per primera
vegadaja no es depenia d' altres llocs i Societats per encetar una trajectoria des d'un local
propis.Un Local Social establedes d' on desenvolupar les sevesactivitats i projectar la seva
integració en la vida de la ciutat.

El local, de 84 rrr', estava situat en un entresol del complex «Vilanova Port» entre el
carrer del Gas i la Rambla de la Pau, aleshoresRambla de José Antonio, i fou inaugurat el
dia 27dejuliol de 1975.L'acte inaugural fou presidit pel Sr.Miquel Anson enla se''acondició
deprimer Tinent d' Alcalde i enrepresentaciódel' Alcaldia. En el mateix acteinaugural varen
prendre també, la paraula el President Sr. Manel Vilaseca i el vice-president Sr. JoanSerra
Figueras",

D'aquell fet queda, com a record per tots els col-leccionistes, una targeta editada
especialment per la Societat y que fou mata-segelladael dia de l' inauguració. La targeta,en
edició limitada i numerada,anavail-lustrada ambunareproducció d'un conjunt escultoric en
terracota de l' escultor vilanoví Fidel Claramunt Lacueva que representava les "Danses de
Vilanova".

La inauguració del nou local social, malgrat que fos de lloguer, no fou un fet aillat en
si mateix. Sinó que va anar acompanyat per la voluntat de la Junta Directiva, presidida per
Manel Vilaseca Roselló, d' impulsar unanova dinámicaala Societat tot i agafantel repte que
el nou lloc significava",

Aprofitant el mateix dia de l' inauguració esva organitzar el "1er. Mercado Popular del
Coleccionista'? que es va celebrar al aire lliure i de forma molt animada, al complex de
«Vilanova Port». Era una manifestació inédita a Vilanova i tampoc va serun fet aillat, dones
el «Mercadillo» tal com se l' anomenava col-loquialment es va anar celebrant, de forma
informal tots el diumenges al matÍ del mes d'agost. L'exit assolit anima a la propia «Peña
Filatélica» i a les firmes comercials «Vilanova Port» i «Muebles Tarragona» a instituir-lo
oficialment. El diumenge 7 de setembrefou el primer «Mercadillo» de caire oficial. Malgrat
les bones perspectives inicials, la seva trajectoria no fou excessivament llarga. Abans
d'acabar la ressenya de l'any 1975 voldria també fer esment deIs dos socis que foren
guardonats,aquestany, per la «Peña»amb la "Placa al Mérito 1975" per les sevestrajectories
en el món de la filatelia. Foren el Sr. JoséFernández Caravera i el Sr. Oriol Puig Alrnirall.

INAUGURACION NUEVO LOCAL SOCIAL
27 de Julio de 1975

ej. Gas,16 (interior)
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-
I La Fundació de Vilanova. Conferencia donada el dia 26 de juliol de 1974, a la Biblioteca Balaguer, en cornrnemoració del VII centenari de la
concessió de la Carta de Poblament i Franquícies per Albert Virella i Bloda. L'any 1977 el Centre d'Estudis de la Biblioteca-Museu Balaguer de
Vilanova i la Geltrú va editar aquesta conferencia en la seva col-Iecció «Monografies VilaJ¡Qvines» com a número l.

2 Josep Coroleu el reproduí en la seva «História de Villanueva y Geltrú», Edició de 1887 pag.. 413 apéndix 1. Reedició de 1979 pag.. 373.

3 En el «Villanueva y Geltrú» del 31 d'agost de 1974 podem llegir els «Ecos de la exposición de VII Centenario 'de Vilanova» on es comenta la
desconeixenca per part del soci encarregat del disseny del sobre de I'existencia del pergamí original. <

4 El també soci Miquel Altadill en la sevacolumna «Toma y Daca» del« Villanueva y Geltrú- del4 demaig de 1974 vaentrevistarels dos homenatjats.

s Al «Villanueva y Geltrús del 26 d'octubre de 1974 es dona noticia del fet, - . ,

6 Josep M. González Fo'nt en el Butlletí «Peña Filatélica» n° 8 - Mayo 1975 feia un resum deIs 24 primers anys d'história de la Societat i en el que
recordava els diferents llocs i Societats que ens havien acollit fins el present,

7 El «Villanueva y Geltrú» en el seu número extraordínari d'estiu es feu ressó de l'acte,

8 El mateix Manel Vilaseca explicava el seu punt de vista per el futur de la Societat en un escrit al butlletí «Peña Filatélica» n° 8 - mayo 1975 i en
la entrevista que l'hi feu Miquel Altadill. «Toma y Daca- al «Villanueva y Geltrú» del 21 dejuny de 1975.

9 El «Villanueva y Geltrú» es va anar fent resso d'aquest «Mercar». Podem trobar notes en les edicions deIs dies 19 i 26 dejuliol, extra d'estiu i
6' de seternbre de 1975. .


