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MOMENTS DE LA NOSTRA HISTORIA (111)

Exposicions, sobres i mata-segells
Josep M GonzálezFont - JosepFerrer SeITa

Varem deixar la nostra historia fent esment de la participació de 6 membres de
l' Agrupació «Cheminots Philatelistes» de Saint-Etienne, Franca, en l'exposició de 1966.
Realment fou I'inici deIs llacos de fraternal amistat que culminaren en el «jurnelage» de
1968. Valgui aquí esmentar la ressenya que publicaren en el seu butlletí «Le petit Phil du
Fer», d'agost de 1966, amb el títol de «Tourisme et Philatelie» en el que fan una descripció
molt detallada de la nostra ciutat i deIs principal s lIocs d'interes per visitar'. Al final es
fa la relació deIs col-leccionistes francesos amb el nom de les sevescol-leccions i el trofeu
que varen obtenir.

L' any 1968 va ser un any important ja que va representar la projecció internacional
de la nostra Societat i amb ella el nom de la nostra ciutat. El «jumelage» o agermanament
deIs colleccionistes locals amb els francesos de la ciutat de Saint Etienne va ser un fet.

Saint Etienne, ciutat de mes de 200.000 habitants i nus ferroviari important del país
veí, va ser l'escenari del primer acte daquell agermanament. La Societat «Cheminots
Philatelistes», agrupació de ferroviaris afeccionats a la filatelia d' aqueIJaciutat, organitzá
un complet programa d'activitats, tant turístiques com culturals, que culminaren en una
Exposició Filatelica celebrada del 1 al 5 de maig en el marc de la sala de la «Union
Artistique et Intellectuelle des Cheminots» a l'estació de Saint-Etienne-Cháteaucreux? i
amb un ample resso a la premsa tant local' i catalana" com a la de Franca'. Representants
deIs Ajuntaments de les dues ciutats varen contribuir a donar reIJeu als actes.

EIs col-leccionistes vilanovins presidits per el regidor de l' Ajuntament Sr. Anson,
per el Sr. Sancliment, President de La Penya Filatelica i per el Sr. Palau, President del
Foment Vilanoví, presentaren 12 colleccions que varen omplir 42 vitrines de temática
variada tal com: Ferrocarrils, Jaume 1,Paisatges i Monuments, Música, Arqueologiaentre
d'altres, Detall important fou la utilització d'un mata-segells especial del correu francés
en l'estafeta temporal que funciona els dies 3 i 4 de maigo Cal destacar la nitidesa i I' encert
d'aquest mata-segell que mostrava els escuts de les dues ciutats a més del nom de les dues
societats que protagonitzaven l'esdeveniment". Podem agrair al correu francés (P.T.T.)
i als filatelistes de SaintEtienne que el nom i l'imatge de l'escut de la nostra ciutat així com
la nostra Societat va tenir un resso internacional circulant amb la correspondencia i
figurant com una peca de colleccionisme del país veí.

El segon acte del «jurnelage» va tenir per escenari la. nostra ciutat que oferí una

cálida i cordial acollida als colleccionistes francesos com a justa contrapartida a les
atencions rebudes a Saint-Etienne. La Penya Filatelica fou en aquesta oportunitat

I'encarregada de l'organització. Els actes es desenvoluparen, coincidint amb els dies de
la festa major, entre el dia 3 i el 8 d'agost. Integraven aquests actes un conjunt de visites



cultural s als lIocs d'interes de,la ciutat, excursions diverses a poblacions de les rodalies
com Vilafranca del Penedes per visitar el Museu del Vi, Sant Sadurní d'Anoia a on es

visitaren unes caves, la visita al Monestir de Montserrat i un apat de germanor a La Pobla
de Claramunt. Altres visites aSitges i Barcelona completaren l'entorn turístic de les

jornades.
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L' acte central pero fou la VII Exposició Filatelica i II Numismática? que es celebra

en els Salons del Foment Vilanoví comptant en el acte inaugural amb la presencia i el
parlament del alcalde de la ciutat Sr. Antoni Ferrer Pi. La delegació francesa estava

integrada per 15col-leccionistes que arribaren alanostraciutat acompanyats i presidits per
el Tinent d' Alcalde de Saint-Etienne, Sr. Jean Paturel, 1 el President dels «Cheminots

Philatelistes», Sr. Masson.

Cal destacar el funcionament, el diumenge dia4 d' agost, en el recinte de l' exposició
d'una Estafeta Temporal de Correus aon s'utilitzava un mata-segelI especial i commemo-

ratiu. A diferencia del francés el mata-segelI espanyol es limita aunarepresentació gráfica

de la nostra platja amb la silueta del far i la lIegenda «Exposición Filatélica» sense cap

indicació del fet important del agermanament dels col-leccionistes i també de les dues

ciutats.

Va portar mes coses, apart deIs actes oficials i les exposicions, aquest agermana-

mentja que va quedar la bona amistat entre un bon conjunt de col-leccionistes de les dues
ciutats. El record d'aquelIs dies continua amb el temps i en el Butlletí de la Penya, d'anys

posteriors, podem trabar referencies a aquelIs dies".

Fins aquí la relació deIs actes, pero queda, en el tinter la relació de les vivencies i

experiencies dels qui hi varen participar. Potser tindrem la sort de poder-les llegir en un

proper Butlletí, veurem si ho podrem aconseguir.
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, S'inelou des de la situació geográfica, densitat de població i dades climátiques fins als museus i 1I0cs d'interés. Cal ressenyar que

s'esmenten les dependencies del nostre Ajuntarnent i les sales de la Societat Foment Vilanoví, que qualifiquen com a casade Cultura,

1I0csa on es poden admirar obres pictoriques d'artistes locals. La Biblioteca-Museu Balaguer, les ermites del terme i fins els pins de la

placa deIs Carros formen també part de la descripció. (arxiu de la Societat).

'Butlletí «Le Cheminot Philatéliste» juliol-agost-setembre 1968. (arxiu de laSocietat).

3 Unaampla referencia deIs actesa Saint-Etienne i de l'exposiciópodem trobar-Io al «Villanueva y Geltrú» delll de maigo El 23 de mar,

i el 10d'abril, el mateix diari, donava les primeres noticies del projectat agermanament. EI20 d'abril el nostre consoci Miquel Altadill,

en la seva secció «Toma y Daca» entrevistava a Joan Casals Ferrer, vice-president de la Societat, sobre el mateix tema. En l'edició del

18de maig un escrit signat amb el pseudonim de Blausel feia un resum evocació de l' estadadeIs col-leccionístes locals en terres franceses.

+Podem trobar noticies al "Diario de Barcelona» deIs 19 i 26 d'abril, «La Vanguardia» del 24 d'abril i «El Noticiero Universal» del 29

de maig de 1968.

5 Els diaris «Le Dauphine liberé» i «La Dépéche- entre els dies 2, 3 i 4 de maig donaren ample ressó a l'esdeveniment.

6 Esment i reproducció d'aquest mata-segell podem trobar-Io al diaris abans esmentats i també a d'altres d'allunyats com el «Diario de

Las Palmas» del 23 de maig de 1968 i en el «Boletín de la Asociación Fi latelicaZaragozana» dejuny 1968que encapcala el seucomentari

amb un eloqüent «Bien por Villanueva y Geltrú». El n." 4 de la revista Reembres corresponent á Novernbre de I 994insl9u ,l!n artieleamb

el títol de «L'Escut de Vilanova i la Geltrú en el Correu Francés- de Josep Ferrer Serra. . _

7 Els actes del «jumelage- celebrats a Vilanova varen ser recollits i comentats en les edicions del 20 de juliol, Extra de la Festa Major

i 17 d'agost de 1968 del setmanari local «Villanueva y Geltrú- ~

s «Saint-Etienne - Villanueva» artiele signat per Vilaseca en el butlletÍ «Peña Filatelica» n." 7 d'octubre de 1973.
r

INTERCANVI SOCIAL
DE

PLAQUES DE CAVA

EL PROPER DIA 24 DE FEBRER, DISSABTE
PER LA:TARDA AL LOCAL SOCIAL

.


