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Les institucions



L'A]UNTAMENT COM A INSTITUCIÓ DEMOCRATICA

C e n t r e s o fi e i a 1s ID u n ie ip a 1s i s e r v e is

Des dels temps més antics, els homes i les dones que viuen d'una manera col-lectiva, és a dir,
en societat, han buscat mecanismes que regulessin les seves relacions i que tractessin

aquells aspectes que fan referencia a la col-Iectivitat. És en aquest sentit que els ciutadans i les
ciutadanes, en ajuntar-se, han pensat de dotar-se de serveis per fer possible el desenvolupament
d'activitats de carácter economic, social, cultural... Pero per fer-ho en l'epoca actual, s'han dotat
d'unes institucions que regulen els afers públics i marquen unes normes de bona convivencia.
Una de les més importants d'aquestes institucions és l'ajuntament.

EIs ajuntaments han sofert diversos i continus canvis i s'han adaptat a les necessitats de
cada momento La Constitució de l'Estat Espanyol, votada dernocráticament per la majoria de
ciutadans i ciutadanes, reconeix el dret de l'autonomia municipal per a la gestió dels seus inte-
ressos i els seus recursos. Hi ha diverses lleis que regulen el funcionament dels ajuntaments i les
seves estructures. Així, a la nostra ciutat, en funció del nombre d'habitants (per estar en la fran-
ja d'entre 50 i 75 mil habitants), ens correspon un ajuntament de 25 regidors o regidores.

EIs regidors i les regidores que figuren en llistes corresponents a partits polítics o a agru-
pacions d'electors són elegits cada quatre anys mitjancant el sufragi universal entre els majors
d'edat amb dret a vot de cada municipio EIs regidors i les regidores electes, un cop designats per
la Junta Electoral, es troben en una primera sessió per votar la persona que fará d'alcalde o alcal-
dessa. Aquesta elecció recau en el regidor o la regidora que obté la majoria absoluta de vots en
la primera votació. Si aixó no és així, el cárrec recaura en el o la cap de llista de la llista més votada.

En els nostres ajuntaments, l'alcalde o alcaldessa té la máxima representació de l'ajunta-
ment i de la Ciutat i, per tant, defensa els interessos colIectius de tots nosaltres; fa les convo-
catories de les sessions i les modera o les suspen. Pot expressar les seves opinions o recomana-
cions'a través dels anomenats Bans de l'Alcaldia, que són públics.

EIs ajuntaments, a més, tenen altres organs de decisió o d'informació com són el PIe
Municipal, la Comissió de Govern i les Comissions Informatives.

El PIe Municipal és l'organ suprem de l'ajuntament i és on es prenen les decisions més
importants. És constituít per tots els regidors i les regidores que debaten i voten els afers d'in-
teres. El PIe és assistit per funcionaris de l'Ajuntament, el secretari i l'interventor per poder
assessorar les intervencions sempre que els ho requereixi l'alcalde. Les sessions del PIe són públi-
ques, excepte en casos molt concrets i regulats per llei, i es realitzen al Saló de Plens de
l'Ajuntament; que és un dels salons de la planta noble.

La Comissió de Covern és un grup de regidors/ores, que no pot superar un terc del total,
que són nomenats per l'alcalde perqué l'assessorin en aquelles atribucions i cornpetencies que el
PIe li hagi delegar. Les comissions de govern són deliberants o resolutives; les primeres no poden
prendre acords resolutius administrativament; les segones són, precisament, aquelles que poden
prendre acords que e.s converteixen en resolucions jurídiques. Les sessions de la Comissió de
Govern no tenen carácter públic.

'j
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.'
Les Comissions Informatives són creades per acord del PIe i són formades per regidors, regi-

dores i tecnics municipals per tractar temes especifics del treball municipal. Cada govern muni-
cipal pot constituir aquelles que consideri oportú, (.

El Tinent d'Alcalde és un regidor o una regidora que té per funció substituir la máxima
autoritat de l'Ajuntament, l'Alcalde, en cas de malaltia o absencia.

L'Ajuntament, així mateix, pot dotar-se de diversos organs complernentaris per propiciar
la participació de la ciutadania. Així, el reglament Orgánic Municipal pot crear diferents figures
participatives com els consells municipals, la intervenció de les entitats en el PIe Municipal, les
audiéncies publiques, la iniciativa ciutadana, etc.

Totes les actuacions i el regirn de funcionament i organització dels organismes municipals,
així com els drets i deures estan recollits en el Reglament Organic Municipal que l'Ajuntament
aprova l'any 1985 i que s'ha modificat en alguna ocasió per anar adaptant la normativa a la rea-
litat o a la voluntat política de cada momento

10



Plaga de la Vila.

EL MARC FÍSIC

L'edifici municipal

L' edifici de l'Ajuntament forma part del conjunt de la placa de la Vila; és un dels edificis
més singulars d'aquest indret de la ciutat. Fou construir entre 1862 i 1867 segons el pro-

jecte que havia fet l'arquitecte Francesc de Paula Villar. Aquest edifici té un pati central sobre el
qual s'estructuren totes les plantes. A l'anomenada planta noble hi ha les sales de Plens, de la
Comissió de Govern i el despat:x de l'alcaldia. En el vestíbul d'aquesta planta hi ha un magnífic
vitrall obra d'Enric C. Ricart allegoric a les potencialitats econorniques de la ciutat i diverses
obres d'art, entre elles retrats de personatges vilanovins que han viscut al segle xx, pintats per M.
Torrents. A la Sala de Plens destaca un seguit de retrats de ciutadans il-lustres que han deixat la
seva empremta a la nostra ciutat a través de l'art, les lletres o l'arquitectura, personatges que van
viure al llarg del segle XIX. Cal destacar que just aconseguida la democracia fou reinstaurat el
retrat de Francesc Maciá, vilanoví, que fou president de la Generalitat Republicana.

A la Sala de Comissions hi ha un seguit de paisatges que representen totes les ciutats i viles
de la comarca del Garraf i d'altres del Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú, que són obra del
pintor vilanoví Pau Roig i Estradé.

Amb el temps, pero, l'edifici de l'Ajuntament s'ha fet petit per encabir tots els seus serveis
i per atendre la ciutadania amb correcció. Així, en els darrers anys, s'han anat obrint nous espais
com a dependencies municipals. A la mateixa placa de la Vila, l'anomenada Casa de Cultura
encabeix oficines de gestió pública o a la placa d'Enric C. Ricart també hi ha espais d'oficines de
serveis municipals. És possible que encara calguin més espais i, així, al costat mateix de
l'Ajuntament, a l'antic edifici dels jutjats, avui desocupats, els serveis municipals pot ser que
eixamplin el seu espai. La ciutat ha crescut i, per tant, també s'ha fet necessari ampliar els espais
on l'Ajuntament atengui els ciutadans i les ciutadanes.
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LA DESCENTRALITZACIÓ 1
LA PARTICIPACIÓ CÍ~ICA

Centres cívics m u n ic ip a Is

A mesura que la ciutat ha anat creixent, han aparegut diversos barris nous, alguns ben estruc-
turats i amb serveis, pero d'altres han crescut de manera anárquica '1 sense un planejament

dels serveis necessaris en tota aglomeració urbana. Al marge de la configuració física d'aquests
nous indrets de la ciutat també va créixer un sentiment d'identitat que va anar configurant nous
barris alIunyats del centre historie de la ciutat. Aquesta configuració d'identitat es va plasmar
amb un associacionisme nou basat a plantejar els problemes del barri i amb l'intent de ser inter-
locutors valids davant de l'Administració. Aquest potenciament dels nuclis estructurats de veíns
va tenir una gran forca a la década dels seixanta, i a la nostra ciutat, al principi dels setanta, es
fundava la primera Associació de Veins.

Com a element reivindicatiu de primer ordre, als veíns i vemes els preocupa les deficien-
cies del barri i dels serveis municipals i en cercaven una solució alhora que van demanar espais
per poder fer les reunions i aquelIes activitats de carácter cultural o lúdic que ajudessin a crear un
ambient de barri i promoguessin un enriquiment socio cultural dels pobladors d'aquestes noves
centralitats urbanes. La reivindicació de locals, per permetre l'activitat veínal, va portar que els
primers ajuntaments dernocrátics (1979), molt sensibilitzats pel tema de les reclama¿ions veinals,
afrontessin la construcció de locals pels barris. Després, de mica en mica, en aquests vint anys de
democracia municipal, s'han anat construint o rehabilitant locals per a l'ús dels veins i veínes per
fer una certa descentralització d'alguns serveis. Aixó ha donat lloc als centres cívics municipals.

El PIe de l'Ajuntament de Vilanova, el2 d'octubre de 1989, va aprovar tot un paquet de
mesures per als equipaments col-lectius anomenats Centres Cívics o locals municipals sense fer
gaire diferencia entre aquests dos conceptes. Básicament, en tota la normativa i filosofia que es
desplega en aquest document, se'n desprenen dos factors: un, que és el de descentralitzar alguns
serveis d' atenció primaria en els lIocs d' atenció més directes, i l' altre, atendre les demandes de les
diverses associacions i entitats del barri perqué tinguin uns espais comuns per portar a terme acti-
vitats. Existeix avui tota una documentació sobre els usos i les normes de funcionament d'aquests
centres cívics, i és una documentació dinámica en el sentit que es va adaptant als canvis que la
mateixa societat impulsa i a les necessitats noves que es van plantejant. En aquest sentit, cal fer
esment de l'existencia d'una comissió del centre en cadascun dels equipaments. Aquesta comis-
sió és presidida per l'alcalde de la ciutat i, a més, en formen part tres tecnics muncipals, dos repre-
sentants de les entitats del barri, dos representants dels usuaris habituals, i el director del centre.
Aquesta comissió és el máxim organ de planificació i promoció del centre; les funcions més exe-
cutives recauen en el director del centre. El PIe de l'Ajuntamentha adjudicat a una empresa d'a-
nimació socioculturalla gestió de la direcció d'aquests equipaments municipals.

L'Ajuntament als barris

En aquests moments, a la ciutat existeixen diversos locals municipals en espais de diversa
procedencia. El primer local que va construir-se va ser el de la barriada del Tacó, que es va posar
en marxa en la primera legislatura dels ajuntaments dernocrátics. L'antiga Múrcia-xica, o barria-
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da del Tacó, va ser un dels barris que va créixer amb una certa mancanca de recursos col-lectius.
Després d'esforcos notables de la població i els ajuntaments, avui constitueix un nucli plenament
integrat a la ciutat. Possiblement per manca de recursos, la tria del barri per situar-hi el primer
espai de local municipal fou fet expressament per cercar un cert reequilibri entre els diversos
barris. Aquest equipament es va rehabilitar i ampliar l'any 2000. A més d'aquest Centre cívic
municipal del Tacó, avui n'existeixen d'altres:

Sant [oan. Obert el juny de 1989, aquesta barriada és una de les més poblades de la ciutat
i, per tant, és un barri on la necessitat d'aquest espai estava més reclamada. S'ha construit també
expressament com a edifici per encabir-hi els serveis i les associacions del barri. És un edifici
modern i plurifuncional que permet adaptar-se a moltes activitats; a més, és situat en un parc i
aixó li permet que el seu ús sigui compatible amb activitats a l'aire lliure.

Plata de la Rajanta. Aquest espai municipal fou fruit de l'adquisició, per part de
l'Ajuntament, d'un seguit de plantes baixes en un gran edifici d'habitatges de protecció oficial.
Donava serveis a un conglomerat de població important del barri de mar. També el servei és ubi-
cat davant d'una placa, en una zona de gran densitat de població. Es posa en marxa el mes d'a-
bril de l'any 1991 i actualment esta integrat al Centre cívic de Mar.

Molí de Vent. Cap a la part de ponent de la ciutat, que és la part on el creixement és més
important, s'han assentat diversos barris o barriades noves i destaca, entre elles, la del Molí de
Vent. Dins d'aquest barri hi havia una empresa dedicada a la venda de caravanes. El que eren les
oficines de l'empresa, per via d'un conveni de cessió, s'ha convertit en el Centre cívic del barri,
des del mes d'abril de 1991, on s'aixopluguen les activitats que organitza l'AV i el mateix local.

Centre Cívic de Mar. És el més modern, inaugurat el maig de 1997. El barri de la marina
ha anat perdent la seva personalitat amb la desaparició dels edificis més emblemátics. El Centre
cívic de Mar ha tingut la virtut de recuperar i rehabilitar un d'aquests espais, l'antic Pósit dels
pescadors. Ha estat una rehabilitació que ha perrnes mantenir la configuració de l'espai i ha posat
a l'abast del barri diversos serveis i, també, un local per situar-hi algunes associacions.

Centre Cívic de la Geltrú. Situat en un edifici historie de la ciutat, de moment és el local de
l'AV del barri, pero existeix la voluntat que també esdevingui un espai més d'aquesta xarxa muni-
cipal amb les mateixes funcions que els altres. És obert des de l' octubre de 1996.

Local Municipal de la Callada. La Collada i els Sis Camins són barris nous que, inicialment,
foren indrets on es va construir a fora vila. Amb el temps, aquests nuclis s'han ajuntat amb la ciu-
tat, sense disposar d'uns serveis mínims ni d'un planejament estructurat i definit. En el moment
que aixó s'ha fet, ha calgut també una grau elevat de participació i de discussió dels projectes. Per
tal d'acollir les representacions veínals i portar a terme diverses activitats es va llogar un local per
a aquestes funcions de local municipal d'encá del curs 92-93, pero evidentment, un cop acabada
la urbanització de l'indret, s'haurá de pensar a formalitzar un espai molt més adient.

Així, dones, la nostra ciutat s'ha dotat de diverses eines infraestructurals que tendeixen a
fomentar la participació col-lectiva i a fomentar la millora de la qualitat de vida.

El localMunicipal de la Plata de la Sardana i l'espai de Can Marques són locals municipals
cedits a associacions de veíns les quals programen activitats diverses, com ara cursos, tallers, etc.

'.
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M e r e a t s m u n ie ip a 1s"

EL COMER<;: UNA ACTIVITAT ANTIGA

.
N o hi ha cap dubte que una de les primeres activitats económiques que endegá l'home fou

la d'intercanviar productes. Si aquests intercanvis es produeixen de manera més o menys
periódica i en el mateix indret, tenim rápidarnent el que alllarg de la história s'ha anomenat mer-
catoNo és tampoc difícil d'intuir que els primers mercats coneguts es realitzaven en els espais o
les places que hi havia davant de les esglésies, centre neuralgic dels pobles i les ciutats durant un
llarg període de la historia. Més endavant, per qüestions d'ordre, seguretat i higiene, els mercats
aniran situant-se en llocs propis i amb un seguit de serveis que permetran treballar amb unes
millores prou importants. L'aparició del venedor ambulant també comporta que al redós d'a-
quests primers edificis habilitats per a mercats, s'hi formi tot un món de canvis i intercanvis pot-
ser tan important com el mercadeig que té lloc a l'interior dels edificis. No hi ha dubte que també
el creixement de les ciutats i els canvis en els costums alimentaris va fer que el mercat passés de
celebrar-se un dia de la setmana a fer-se diáriament, sobretot per abastar la població de produc-
te fresc, fos de la propia horta vilanovina o de les rodalies.

A Vilanova, aquest fenomen de les diverses ubicacions del mercat també s'ha donat. Així,
els mercats que han existit a la nostra ciutat han variat de situació. Primer fou al Palmerar, actual-
ment placa del Pou, per després anar a 1'actual placa Pau Casals (placa Major). Amb 1'expansió
de lloc de venda es va ocupar la placa de les Cols i es retorna, els anys 30, a fer mercat a la placa
del Pou i a 1'edifici de la Peixateria, al mateix carrer de la Unió que ja estava cobert.

L'edifici del Mercat, segons explica M. Carme Barceló Rafols en un detallat i molt inte-
ressant llibre sobre el Mercat de Vilanova i la Geltrú, fou un debat llarg, ja que l' any 1916 ja sor-
tia en alguns debats, pero no fou fins l'any 1935 que es dóna el pas definitiu i s'encarrega el pro-
jecte i 1'execució de les obres a l'arquitecte municipal Josep M. Miró i Guibernau. La construc-
ció de 1'edifici coincidí amb el període trágic de la Guerra Civil; aixó no obstant, quan aquesta
acaba, l'edifici estava també practicament acabat i fou inaugurat el 30 de marc de 1941.

Evidentment, la construcció d'aquest mercat revoluciona la vida del comete local ja que
foren molts els cornercos que canviaren la seva situació per apropar-se al nou punt centric de
cornerc de la ciutat. En aquells moments molts comerciants veieren amb disgust aquesta nova
centralitat pero, a poc a poc, s'imposá el fet que el centre urbá també havia estat desplacat prop
del nou edifici del mercat.

La ciutat ha anat creixent i, lógicament, també els equipaments comercials han canviat el
seu treball i la seva expansió. L'any 1985, fruit d'una iniciativa privada cedida posteriorment a
1'Ajuntament, es crea un mercat al barri de Mar, conegut com el mercat de Mar. No va néixer
com una iniciativa de descentralització sinó com una oferta complementaria a la ja existent a la
ciutat. L'empresa no va reeixir i en un curt període de temps, el 1987, es va preveure una remo-
delació per donar un nou impuls al centre comercial, pero no fou fins 1'any 1995 que es va poder
fer una nova obertura amb una profunda remodelació física i d' espais comercials, i l'any 1997 es
va completar 1'oferta de productes en venda.

Al voltant dels edificis del mercat i com a oferta que complementa la venda en els inte-
riors, existeixen uns mercats ambulants amb diversitat de productes i d'ofertes que donen un
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Mercat de Mar.

ambient de moviment de comen;: primari molt interessant i que, segons els experts, són elements
que fan molt més competitiu i atractiu el mercat interior. Al mercat del centre, aquest mercat
ambulant es fa els dissabtes o bé els divendres si el dissabte és festiu; el divendres al voltant del
mercat de Mar i, finalment, a la Collada, a la placa central, des de fa un parell d'anys, també s'hi
apleguen els diumenges al matí tot un seguit de parades per vendre els més diversos i variats pro-
ductes: roba, calcar, adobs, estris de cuina ... És un món carregat de colors, olors i remors que el
fa atractiu i, sobretot, també és un bon reclam per enfortir el paper dels mercats davant l'allau de
propostes comercials multinacionals o de grans superficies que han fet variar substancialment el
paper del botiguer en els darrers anys.

Mercat de Vilanova i la Geltrú.
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ELS SERVEIS ALS CIUTADANS 1 CIUTADANES
(.

El Cementiri Municipal

La construcció del Cementiri Municipal data, en el seus inicie, de l'any 1819, després que
les parroquies de la Geltrú i Vilanova convinguessin a comprar un terreny per dedicar-lo a

fossar. Antigament, els fossars se situaven prop de les esglésies, pero atnb el creixement de les
ciutats aquest costum s'abandoná i se cerca un terreny, que en aquells moments estava foravila,
pero que en l'actualitat és situat enmig del casc urbá, a la vella carretera de Vilafranca, converti-
da avui en una via urbana. El cementiri ha sofert diverses ampliacions i ara l'Ajuntament esta
cercant un nou indret per situar-hi un nou fossar ja que l'actual no pot créixer més.

Dins del cementiri hi ha una capella que va cornencar a construir-se l'any 1819 pero no
s'acabá, per dificultats econórniques, fins l'any 1840 que es pogué obrir. Trenta anys després esta-
va feta malbé i novament, l'any 1874, fou reconstruida gracies a les aportacions del vilanoví
Gumá i Ferran. Després de diverses dificultats, la capella s'obrí al culte l'any 1947. El Cementiri
té diversos carrers amb tombes i panteons molt ben cuidats; en destaca el d'algunes personalitats
de forca interés, com el monument funerari de Víctor Balaguer. Cal destacar l'existencia, fora del
recinte del propi cementiri pero dins del tancat de la propietat, d'un espai que va ser usat en altres
temps per donar soterrament a les persones que no professaven la religió católica. Aquesta dife-
renciació, per sort, fa temps que ha desaparegut, pero resta aquest espai amb algunes tombes molt
interessants pels símbols macónics que s'hi poden trobar.

L'entrada del recinte funerari és assenyalada amb un imponent arc rematat amb una figu-
ra d'un angel tocant un darí, símbol del judici final.

Cal esmentar, així mateix, que fa uns anys es varen inaugurar els locals d'un modern i fun-
cional tanatori. Aquestes installacions són situades als afores de la ciutat.

Policia Municipal

El creixement de les ciutats, i entre elles la mateixa Vilanova i la Geltrú, ha fet necessari
que la Policia Municipal també eixamplés els seus serveis perqué les dificultats de relació i de veí-
natge s'han vist augmentades amb altres necessitats de preservació de la seguretat ciutadana i,
sobretot, la de prevenció d'actes incívics o delictius. Origináriament, la Guardia Urbana era una
policia destinada a fer complir les ordenances de tipus municipal; avui, la Guardia Urbana
segueix tenint aquestes funcions, pero també d'altres, i, fins i tot, en alguns moments pot actuar
com a policia judicial, el que fa que la preparació dels seus membres hagi sofert una important
transformació.

La Guardia Urbana o Policia Municipal, a més de totes aquestes feines, des de fa forca
anys realitza un seguit de campanyes formatives a les escoles, fonamentades en l'augment del
nombre de nois i noies que utilitzen les bicidetes o vehides de motor amb poca cilindrada pels
seus desplacaments. Aquestes campanyes tenen una molt bona acollida entre el professorat i
també entre els receptors. Les xerrades es complementen amb unes practiques en un circuit ja
preparat per als usos d' aquests vehides.
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Els efectius de la Policia Municipal (prop de 90 membres 1'any 1999) disposen d'abundant
material móbil i de transmissions que els permet fer la seva feina d'una manera eficac per a la
ciutat. Actualment, la Policia Municipal ocupa un edifici equipat i preparat per al seu ús exc1u-
siu, la qual cosa li permet una autonomia important. En alguns moments s'ha assajat la formula
d'assignar determinats guardies a zones concretes de la ciutat, ja que, així, el seu coneixement del
vei:natge i dels problemes seria molt millor. Aixo també es fa en algunes escoles amb un resultat
important a 1'hora de combatre l'absentisme escolar.

Casals Municipals d'Avis

Un dels fenómens de la nostra societat ha estat el progressiu envelliment de la població:
d'una banda, el descens de la natalitat i de l'altra, l'augment espectacular de l'esperanca de vida
fa que cada cop sigui més important la prestació de serveis a les persones grans, aquelles que han
estat una part important de la seva vida treballant i fent créixer la riquesa de la societat; per tant,
la societat ha de tornar també a aquestes persones una part de l'esforc que han feto

Així, a la creació de serveis en l'ambit privat s'ha afegit amb la creació de serveis des de les
institucions i les administracions públiques. A la nostra ciutat han existit serveis amb carácter de
beneficencia, com l'Hospital de Sant Antoni Abat, o la Casa d'Empara, que en aquests moments
tenen unes digníssimes installacions i acullen persones d'edat molt avancada, algunes d'elles amb
dificultat d'autonomia.

També algunes entitats economiques, sobretot les Caixes d'Estalvis a través de les seves
Obres Socials, han creat Casals d'Avis i centres lúdics i de diversió. Des de 1'Ajuntament es va
crear la Comissió de gent gran i una de les primeres rec1amacions fou la de trobar un espai que
actués com a Casal Municipal obert a tota la gent gran i amb un seguit de serveis d'atenció, de
diversió i d'activitats culturals. En aquest sentit, l'Ajuntament inicia un seguit de contactes que
donaren peu a la rehabilitació de 1'edifici de Can Pahissa, un dels darrers edificis promogut per
un "indiano". Aquesta emblernática casa de la Rambla de la Pau és obra de l'arquitecte Josep
Maria Miró i Guibernau.

La casa havia estat durant molt temps sense cap activitat; cap a la meitat dels anys 70 es
convertí en escola, i després de la rehabilitació per part de 1'Ajuntament fou oberta com a Casal
Municipal d'Avis. Actualment, a més d'organitzar-s'hi nombroses activitats, també s'hi pot gau-
dir d'un servei de menjador i altres serveis que s'han anat adequant a les necessitats dels seus
usuans.

Punt Net

El creixement de les ciutats, 1'augment de la qualitat de vida, 1'augment del comer<;i de la
indústria fan que els índexs d'increment dels productes de rebuig creixin de manera espectacu-
lar. La brossa que e~ produeix a la nostra ciutat cornenca a ser un entrebanc ja que es fa difíc1
situar-la en indrets sen~e posar en perilll'equilibri ecológic i mediambiental. L'Ajuntament de
Vilanova, mancomunadament amb altres ajuntaments del Garraf i del Penedes, va participar en
la construcció d'un planta de transformació dels productes de rebuig en adoboAquest fou un pas

')



important pero no suficient per millorar al máxirn les condicions de recollída de les brosses. A la
nostra ciutat també s'utilizen contenidors especials per a latrecollida del vidre i del cartró, qu~
poden ser reciclats. .

EIs experts han assenyalat que hi ha un seguit de productes de difícil eliminació per part
de les plantes de brosses convencionals; per aquest motiu s'ha cornencat a fer una recollida
selectiva de productes de rebuig. Vilanova fou una de les primeres ciutats de Catalunya que
emprengué aquest treball i posa en marxa una deixalleria anomenada Punt Net com un element
complementari de la recollida de la brossa més usual. Així, en el punt net es recullen productes
que són molt contaminants o difícils de ser transformats. El Punt Net és dividit en diversos sec-
tors on es poden posar molts d'aquests productes: vidre, fluorescents, cartró, PVC, mobles, elec-
trodornéstics ...

e e n t r e s o fi e ia 1s gen e r a 1s

Aquest Punt Net constitueix un element important amb vista a evitar perills de contami-
nació o d'altres derivats de llencar la brossa de manera indiscriminada. Ben segur que amb la
conscienciació per part de la majoria de ciutadans i ciutadanes sera un element cabdal per a la
recuperació i el reciclatge de material de rebuig i ajudara a fer que la recollida selectiva esdevin-
gui ben aviat una realitat.

Al nostre territori, a més dels ajuntaments, actuen també altres organismes, alguns fruit de
les própies lleis d'ordenació i, d'altres, fruit de la voluntat del conjunt de municipis. A la comar-
ca del Garraf conviuen, a més dels ajuntaments, dues mancomunitats i el Consell Comarcal del
Garraf. De les dues mancomunitats, n'hi ha una que aplega només municipis del Garraf, és la
Mancomunitat per a l'Atenció i Assistencia a Minusválids Psíquics de la Comarca del Garraf,
que fou creada l'any 1977 amb l'objectiu de coordinar esforcos i unificar possibilitats de treball i
d'activitats econórniques adrecades a promoure una millor qualitat de vida i possibilitats de tre-
ball als disminuíts psíquics.

L'any 1981, es crea una nova mancomunitat, aquesta amb municipis del Garraf i l'Alt
Penedes, amb l'objectiu de treballar conjuntament per trobar solucions a temes de serveis tan
importants com la recollida i el tractament d'escombraries i la portada d'aigües al territorio

L'any 1987, van ser vint-i-cinc els municipis que s'integraren per crear nous serveis, com
el SIAJ (Servei d'Informació i Assessorament als joves), amb conveni amb la Diputació de
Barcelona. Aquest servei, que després serví de model a altres territoris, es basava a oferir uns
punts d'informació on els i les joves poguessin trobar tota aquella documentació que els podia ser
d'interés en els diversos aspectes de la vida cultural, social, de viatges ... Més endavant es van crear
altres serveis, com foren el CAS, adrecat primordialment a la prevencío i el tractament de dro-
godependencies, i l'Oficina d'Iniciatives Económiques.

També el 1987, es desenvolupa la LOT, Llei d'Ordenació Territorial, que donava catego-
ria administrativa a les comarques i les dotava d'un órgan polític amb cornpetencies que s'ha-
vien d'anar omplint amb aquelles que la propia Generalitat traspassava i les que els municipis
petits no podien abastar. El Consell Comarcal del Garraf es constituí el mar¡;:de 1988, pero per
problemes referents a l'atorgament de representants dels partits per part de la Junta Electoral,
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queda congelat fins que l' agost de 1989 cornenca a portar amb normalitat les seves activitats.
La representació del Consell Comarcal és política i els membres cal que siguin regidors. Són
designats pels partits en funció del nombre que pertoca a cada formació política que ha obtin-
gut representació municipal, segons una fórmula basada en el nombre de vot popular, nombre
de regidors obtinguts en les eleccions i també per representació de municipis. La seva seu és
situada a Vilanova, capital de la comarca, concretament a la placa Beatriu de Claramunt, a la
part nova de la ciutat.

A la ciutat trobem altres serveis de carácter general que depenen d'altres administracions
com la Generalitat o 1'Estat. Alguns d'aquests serveis tenen una funció territorial que va més
enlla de Vilanova i s'estenen per tota la comarca.

El Servei de bombers és un servei que antigament depenia dels municipis pero en fer-se
diversos traspasos a la Generalitat, aquesta assumí el servei. La seva funció és d'atenció a la
comunitat en cas d'incendis i catástrofes, així com de salvaments. A Vilanova hi ha una dotació
prou important que té un parc amb material adequat per a la lluita contra els incendis i els sal-
vaments. Han participat en nombroses actuacions a la ciutat i també en els incendis forestals que,
dissortadament, de tant en tant cremen els nostres boscos.

Una altra organització implantada a la ciutat i la Comarca és la Creu Roja, que actúa en
casos d'ernergencia i en 1'atenció i transport de persones necessitades; també fa el servei de
vigilancia de les platges, i en 1'actualitat esta fent una reorganització per dotar-se d'un equipa-
ment central comarcal.

Altres serveis de que disposa la ciutat de carácter oficial són les oficines de Correus, amb
recepció i distribució de cartes, paquets i valors postals; la delegació d'Hisenda, on es fan efectius
els pagaments dels impostos estatals i de les declaracions d'hisenda, i les dependencies judicials,
elsJutjats.

La Policia Nacional és un altre cos policial que actua a la nostra ciutat en les cornpetencies
que li són propies. És una policia judicial i es dedica a perseguir els infractors de la llei en els
aspectes que van més enllá de les ordenances de tipus municipal. Així mateix, en tenir Vilanova
zona portuaria hi ha un petit destacament de la Guardia Civil que té encomanada la vigilancia
del port i també la repressió del contraban i la delinqüencia de tipus rural, així com el control del
trafic, Existeix una coordinació dels cossos policials per fer més efectiva la lluita contra el delic-
te i per la prevenció de la seguretat ciutadana .

.També entre les organitzacions de caire oficial o semioficial hi ha una delegació de la
Cambra de Comerc, entitat que agrupa els empresaris per a la defensa i promoció dels seus inte-
ressos.
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Equipaments cultural s

.'
LA CULTURA COM ASIGNE D'IDENTITAT

V ilanova i la Geltrú és una ciutat amb una llarga tradició cultural que s'ha mantingut al pas
dels anys. D'una banda, s'ha mantingut la tradició i conservat aquells llegats de temps pas-

sats pero, alhora, la societat vilanovina ha estat una societat innovadod que s'ha vinculat també
als elements més avantguardistes de l'ámbit cultural. Les activitats culturals de la nostra ciutat
s'han multiplicat i han ocupat durant molts anys el carrer reivindicant l'aspecte de mediterraneí-
tat de la nostra cultura, pero també hi ha hagut una preocupació molt important d'enca de l'ar-
ribada dels ajuntaments dernocrátics per recuperar o bé per dignificar els diversos equipaments
de caire cultural, ja que d' aquesta dignificació en sortirá tota una producció que servirá per poder
difondre la cultura, tant les propostes dels mateixos creadors de la ciutat com aquelles altres que
arriben de fora i tenen interés per a la nostra ciutat.

Entre aquests equipaments, n'hi ha que han estat remodelats en profunditat per adaptar-
los a la seva nova funció i dotar-los de les comoditats que cada cop més els usuaris reclamen per
poder fer els treballs amb garanties. En aquest apartat destaquen tres obres de molta importan-
cia: l'Arxiu Comarcal, la Biblioteca Joan Oliva i l'anomenada Zona XXI.

I..:Arxiu Comarcal s'ha situat definitivament en el marc del Castell de la Celtrú. Aquesta
edificació esta en el rovell de l'ou del barri fundacional de la nostra ciutat. Durant molts anys ha
tingut diversos usos, des de servir de magatzem fins a oficines de carácter municipal. Cap als anys
vint el seu estat era practicament d'enderroc i la Diputació de Barcelona, a través de l'arquitecte
Jeroni Martorell, va fer un projecte de rehabilitació que va poder-se pagar perque un altre arqui-
tecte, Font i Gumá, es va desprendre de la seva collecció de rajoles valencianes per poder fer
front a les despeses de rehabilitació. Posteriorment, es feren noves reformes per poder habilitar-
10 com a museu que alberga, a la seva planta baixa, una colIecció important de troballes arque-
ológiques i, en el pis superior, les donacions dels llegats Plandiure i la del fons del nonat Museu
de la Cúpula del Coliseum. Amb la remodelació del Museu Balaguer i amb coherencia amb el
projecte museológic, aquestes obres foren traslladades al Museu Balaguer i s'alliberá un impor-
tant espai al castell que va permetre transformar-lo físicament i recuperar la imatge que tenia
després de la restauració dels anys vint i situar-hi l'Arxiu Comarcal que custodia les documenta-
cions i els arxius d'una certa importancia. Aquest Arxiu funciona ja i organitza algunes mostres
del seu material i altres exposicions d'interes general. És positiu que aquest edifici conservi la
funció d'equipament públic ja que aixó pot donar una certa dinamització del seu entorn, que és
dels més bells de la ciutat.

La Biblioteca Joan Oliva, situada al bell mig de la ciutat, a la placa de la Vila, constitueix
un equipament de primera línia. L'any 1991 fou oberta després d'haver sofert una reforma gai-
rebé total i que l'ha posada al nivell de les més importants biblioteques tant pels seus fons com
pels serveis que avui s'hi poden donar, com són fonoteca i videoteca. És situada en un local que
en el seu dia, abans de la guerra, era patrimoni del Centre Federal. Qpan després de la guerra es
volia vendre, les autoritats d'aquells moments van convertir-la en Biblioteca Pública i en seu d'al-
guns arxius d'hemeroteca i de fotografia; així mateix, hi tenia la seva seu el Centre d'Estudis de
la Ciutat. Amb el pas del temps es veié la necessitat d'adaptar-la a les necessitats actuals i d'aquí
en vingué la seva remodelació. En el camp bibliotecari la nostra ciutat és, pero, deficitária i en
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aquests moments des de l'Ajuntament s'estudien les possibilitats d'utilització de les biblioteques
dels centres educatius i obrir sales d'estudis que reclamen els estudiants per poder fer la seva feina
d'una manera cómoda.

Entre els equipaments culturals de primer ordre de la nostra ciutat cal esmentar la
Biblioteca-Museu Balaguer, la Biblioteca histórica de la ciutat, que es forní amb elllegat que féu
Víctor Balaguer. L'espai conserva l'escenari que el mateix Víctor Balaguer crea, amb alguna
remodelació posterior realitzada d'acord amb l'esperit del seu temps. Conserva una excellent
biblioteca del segle XIX que s'ha anat adaptant com a biblioteca de treball i d'investigació. És
equipada amb moderns sistemes de classificació i reproducció.

El darrer d'aquests grans equipaments cultural s oberts ha estat la Zona XXI, inaugurada el
mes d'abril de 1995. És un equipament polivalent dedicat, principalment, a la gent jove. Hi ha
sales d'enregistrament musical, sales per a exposicions, una pe~a gran dedicada a actuacions
musicals o de teatre de petit format i una zona de cafeteries. Ateses les característiques de l'e-
quipament i els seus usuaris potencials, el SIAJ s'hi va instalIar en aquest espai. És situat a l'e-
difici de l'antic escorxador de la ciutat, que ha estat recuperat amb un treball de rehabilitació
notable i ha perrnés que aquesta zona de la ciutat aplegui un important conjunt d'equipaments
que inclou el pavelló vell, l'escola d'Art i l'Escola de Música Mestre Montserrat, instaHada en la
mateixa Zona XXI.

La ciutat disposa de dos equipaments teatrals importants: el Teatre Principal i el Circol
Catolic.

El Teatre Principal, de carácter públic, fou inaugurat l'any 1985; és el resultat de la rehabi-
litació i adequació de l'antic teatre, que durant un temps va estar dedicat a cinema; té un esce-
nari nou i compta amb un seguit de serveis. La remodelació fou possible per l'aportació de
l'Ajuntament i les ajudes de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Aquest equipament fou
una de les reivindicacions importants que es feia durant el període de la transició democrática, ja
que a Vilanova hi havia i hi ha una tradició molt important de teatre, amb nombrosos grups ama-
teurs i amb alguns actors i directors de renom internacional. Al Teatre Principal existeix una
comissió de programació que decideix aquelles actuacions que conformen temporades estables
pel que fa al teatre, a la dansa i a la música.

El Círcol Catolic és un equipament de carácter privat, seu de la companyia de teatre d'a-
ficonats l'Escotilló, que és qui regenta l'activitat teatral al Católic, Durant molts anys fou l'únic
escenari que podia oferir actes culturals. Entre les seves parets s'hi realitzaren els Cicles de
Teatre i els Cicles de Teatre Infantil que alllarg de diversos anys porta el teatre més d'avant-
guarda a la ciutat. El Círcol Católic té un espai escenic i una platea que s'han adequat i avui ofe-
reixen un espai molt interessant. Cal destacar un frontis a l'escenari, obra del pintor Cardona
Torrandell.

Finalment, cal fer esment de dos equipaments que tenen un ús més esporádic pero que
complementen alrres possibilitats d'actuacions: El Toc i la Masia d'en Cabanyes.

El Toc fou un equipament que calgué reclamar com a propietat municipal ja que, en el seu
dia, fou confiscat i cedit a l'OJE, antiga Organización Juvenil Española que depenia de Falange.
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Amb l'adveniment de la democracia i amb 1'assumpció per part de la Generalitat de les com-
petencies sobre Joventut, aquest immoble fou traspassat i per via d'un conveni entre el govern
catalá i 1'Ajuntament de Vilanova es decidí que esdevindria 1Ín local adrecat a aixoplugar activi- .
tats de grups de joves. En l'actualitat és la seu de diverses entitatsde tipus associatiu vinculades
a 1'organització del cicle festiu de la ciutat i s'hi continuen organjtzant exposicions i altres acti-
vitats de tipus cultural. :

J
La Masia Cabanyes és un equipament singular, primer per la seva privilegiada situació i

després perqué el seu propi marc esdevé un oasi de calma que permet que les activitats es puguin
realitzar de manera tranquilla i serena. L'edifici i els terrenys que l'envolten són propietat muni-
cipal des de fa molts anys; la família Cabanyes féu la cessió de 1'edifici i.l'Ajuntament paga els
terrenys que l'envolten, que estan formats per un bosc i terrenys de conreu. A la primeria dels
anys 80 es realitzá una remodelació dels espais a cartee del servei de monuments de la Diputació
que deixá la casa convertida en un equipament polivalent tot i respectant la planta noble on hi
havia les habitacions privades del poeta Manuel de Cabanyes i una important biblioteca i algu-
nes obres del pintor Alexandre de Cabanyes. El seu bosc i entorn varen equipar-se com a zona
de picnic i rep una gran quantitat de vilanovins i vilanovines en dates assenyalades per sortir al
camp, com és el Divendres Sant o el Dilluns de Pasqua. També la societat excursionista Talaia hi
celebra el tradicional Aplec de Tardor. Des de 1999 s'hi esta realitzant un projecte ambiciós que
perrnetrá una major adequació de 1'espai de picnic amb molts serveis i una area d'acampada.
També s'ha adequat el jardí rornántic i alguns espais coberts que serviran de SUpOI:tlogístic a l' e-
difici central.

D'esquerre a dreta: Arxiu Comarcal, (Castell de la Geltrú),
Sala infantil de la Biblioteca Joan Oliva, biblioteca de la Masia Cabanyes.
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VILANOVA I EL SEU PATRIMONI:
UNA FORMIDABLE RIQUESA

Museus

E ls museus constitueixen avui un dels trets d'identitat més importants de la nostra ciutat.
Són un testimoni del passat pero també són elements de difusió cultural ben vius i diná-

mies, ja que permeten una connexió entre el passat i el present, entre la manera d' entendre la vida
dels nostres avantpassats i com s'entén avui, de com les concepcions estetiques evolucionen i són,
evidentment, un element educatiu de primer ordre. La ciutat disposa d'una gran capacitat muse-
ística, no solament pel seu nombre que ja és elevat sinó per la qualitat del seus fons i la seva orde-
nació, que permet al visitant fer-se una idea cronologica de l'esdevenir cultural i patrimonial de
Vilanova i la Geltrú. La ciutat compa amb tres grans museus, el Balaguer, el Romántic i el del
Ferrocarril, i un seguit de col-leccions estructurades que poden ser la base de nous futurs museus,
d'acord amb les normatives que ha marcat la Conselleria de Cultura.

El Museu Romantic Casa Papiol recrea les cases senyorials del segle XIX, en aquest cas la
de la família Papiol. L'espai museístic el constitueixen les diverses plantes de la casa que s'han
conservat en el seu estat original; així, hi ha una magnífica planta noble que recupera la magni-
ficencia d'aquestes cases i elluxe en que es vivia, que contrasta amb els espais destinats al servei.
Conserva molt bé els elements de la vida quotidiana, com les cuines, estables, magatzems ...
Visitar el Museu Papiol és, dones, capbussar-se en el segle del romanticisme i viure les mateixes
sensacions dels que hi visqueren fa més de dos-cents anys, i es poden comprovar algunes de les
evolucions d'eleme~ts tecnics, com ara els diversos sistemes d'enllumenat.

El Museu Balaguer fou fundat l'any 1884 per Víctor Balaguer, polític i escriptor, que amb
la seva creació va voler agrair a la ciutat de Vilanova la fidelitat amb que va elegir-lo diputat en
més d'una legislatura. Com tots els museus creats en la seva epoca, recull colleccions diverses
d'objectes, la majoria d'elles són provinents del mateix Víctor Balaguer o d'amics seus que, conei-
xent la seva voluntat de fer un museu, les hi cediren.

Aquest museu va tenir una remodelació molt important l'any 1996, que el situa com un
dels museus més ben equipats i, sobretot, amb un discurs museologic que fa que el seu recorre-
gut ordenat esdevingui també tot un recorregut pels segles XVII, XVIII, XIX i XX a partir dels mate-
rials exposats. Alllegat que va deixar Víctor Balaguer s'hi han afegit una bona col-lecció de pin-
tura de 1900 fins a 1960 i una altra coHecció del que havia d' esdevenir Museu d'Art
Contemporani. Cal destacar la presencia d'una momia egípcia -que formava part del llegat de
peces egípcies de l'egiptóleg Eduard Toda- corresponent a una nena anomenada Nessi, que cons-
titueix un dels atractius més curiosos del museu; també cal assenyalar que el museu Balaguer té
avui el millor diposit del Museu del Prado a Catalunya, diposit que es renova periódicament.

El Museu del Ferrocarril constitueix un dels museus amb més atractius de la nostra ciutat.
És situat a l' espai de)' antic diposit de locomotores que s'hi va instal-Iar a Vilanova a primers de
segle i que va estar en funcionament fins als anys setanta. El Museu conté una llarga col-lecció
de locomotores, des de les més antigues fins a les que, en temps recents, van causar sensació, com
les primeres electriques o del Talgo. En maquines de vapor, la collecció és amplia i una de les
millors que existeixen en els museus d'aquests tipus de tot el món.
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El Museu va néixer cap a l'any 1972 com a fruit del XIX Congrés de Modelistes Europeus
del Ferrocarril. Amb aquest motiu es van comen<;ar a recuperar i guardar peces importants que
després van esdevenir la base més important del Museu. Dbrant anys va existir la incertesa de'
com es mantindria aquest Museu. L'any 1981, quan es commemqrava el cerrtenari de l'arribada
del ferrocarril a Vilanova, es va signar un document entre Ajuntament, Generalitat i RENFE en
que s'adquiria un cert compromís de collaboració per potenciar el museu. Actualment, el Museu
és una realitat important que, a més de la colIecció de rnáquines i vagoI]s, exposa altres materials
i es projecta l'audiovisual "Puja al tren de la historia", que recull el procés de la implantació del
ferrocarril.

La passió per col·leccionar

A més d'aquests tres museus, a la nostra ciutat existeixen altres col-leccions, algunes d'e-
lles amb el qualificatiu de museu sense, pero, que tinguin els serveis que són propis dels equipa-
ments que reben aquest qualificatiu. Les més importants són:

Museu de curiositats marineres Roig Toqués. Situat en una casa particular, el seu animador,
fundador i conservador és el senyor Roig Toqués, guardonat amb la medalla de la ciutat, que té
una auténtica passió pels temes relacionats amb la mar i els vaixells. La collecció conté molts
models de vaixells en miniatura, mascarons de proa, cartes de navegació i llibres relacionats amb
la náutica de diverses epoques. Destaca l'esquelet d'una balena de prop de deu metres. El Museu
és conegut també per la figura de la carpa juanita, peix ensinistrat que té l'habilitat de menjar
fideus i beure amb porró.

Colleccio aeronáutica Centre Aeri. Situada a l'avinguda de l'Aragai és una collecció de diver-
sos avions fruit de la relació del vilanoví senyor Pons Fontanilles amb l'Exercit de l'Aire que ha
dipositat en el Centre Aeri tot un seguit de models d'avions que en la seva vida operativa han ser-
vit com a models de proves i d'ensenyament; també hi ha una bona collecció de motors de diver-
ses epoques i funcions. El Centre Aeri, a més, es dedica a formar mecánics d'aeronautica.

Museu-exposició del Mar. Aquesta exposició-museu és fruit de tot un treball de recerca que
han fet diverses persones vinculades al barri de mar i a la investigació i als estudis, en general.
Des de fa anys, en cada celebració de la Setmana del Mar es fan exposicions amb els materials
que van aconseguint i que formaran part d'un futur Museu del Mar. Una de les peces més impor-
tants és una replica de l'Ictini 11 que va avarar Monturioll'any 1864. Aquest Museu del Mar
publica cada any un fulletó amb treballs diversos vinculats i relacionats amb el mar i els treballs
que s'han portat a terme per recuperar peces d'interes etnológic.

CoUecció del món rural i traginer de l'Associació deIs Tres Tombs. És una collecció molt
representativa del món agrícola i camperol de les nostres contrades i, en general, de tot el país.
La colIecció és composta per nombroses eines antigues i maquinaria relacionada amb les feines
del camp que ha quedat obsoleta per al treball i que conservada i exposada permet abastar l'e-
volució del treball del campo Prové básicament de donacions que han fet persones vinculades a
diverses masies de l'entorn de la ciutat. Així mateix, en la collecció s'exposen diversos carros i
carruatges que pertanyen a l'Associació del Tres Tombs de Vilanova. És situat a l'Ermita de
Sant Joan i a l'antiga torre d'Enveja.
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ColIeccio etnologica Francesc Pujades. Situada en una casa particular del carrer d'Hernani 23,
és una collecció que el senyor Francesc Pujades ha anat recollint alllarg de molts anys. En l'ac-
tualitat té unes 6.000 peces antigues de diversos oficis, moltes peces tradicionals de la cuina cata-
lana i un gran nombre de claus. També componen la collecció molts estris vinculats al comen; i
a la vida quotidiana.

També cal esmentar els arxius jotograjics Municipal i el de Ramir Horro.



EDUCAR: OBJECTIU COMÚ DE LA CIUTAT
l.

Centres d'Educació infantil, Primaria i SecuI?-daria

L' educació és un dels aspectes que ha millorat substancialrrient des de 1'arribada de la
democracia a les institucions d'aquest país. És evident que un bon procés en el camp edu-

catiu comporta una millora important en els hábits socials i cívics; la inveisió en educació és una
inversió en la millora de la societat. Així, 1'Ajuntament, sense tenir cornpetencies directes en el
camp educatiu, dedica una bona part dels seus pressupostos a aspectes educatius. Hem vist com
durant molts anys s'ha sostingut amb fons municipals professorat especialitzat de les escoles
publiques, com per iniciatives municipals es creaven llars d'infants o bé escoles especialitzades,
com des d'una perspectiva de millora social els ajuntaments han esmercat esforcos económics
amb la dotació de beques i ajuts que permetin garantir a tothom la possibilitat d'una educació
integradora i universal.

Una de les prioritats dels primers ajuntaments dernocrátics fou garantir una total escola-
rització i hagué de situar aules en espais no previstos per aquest menester; sortosament, amb el
pas del temps i ajudats pel descens demográfic, avui es pot parlar d'una escolarització quantita-
tivament i qualitativa del cent per cent.

Les llars d'infants són els primers contactes dels nens i les nenes en 1'espai educatiu i de
socialització. En no ser una etapa educativa reconeguda per la llei, l'oferta pública o concertada
no cobreix la universalitat de la demanda. Així, a la nostra ciutat, hi ha dues llars públiques, El
Gavot i El Drac, que estan saturades i no poden cobrir la demanda que existeix. Aquesta manca
de places públiques queda, en part, pal-Iiada per l'oferta privada que és també extensa.

L'educacióprimaria esta perfectament coberta per l'escola pública i privada concertada. La
millora de l'escola pública ha estat evident en els darrers anys fruit de les inversions que des de
la Generalitat i 1'Ajuntament s'han fet i també per l'esforc important del professorat que ha tre-
ballat, en ocasions en condicions desfavorables, per millorar la qualitat del sistema públic d'edu-
cació. Avui existeixen 8 escoles de primaria públiques: L'Aragai, Tacó, L'Arjau, Pompeu Fabra,
Canigó, El Margalló, Cossetania i Llebetx, que imparteixen 1'educació des dels 3 anys fins als 12
en que l'alumnat passa a secundaria. En el camp de l'escola concertada n'existeixen diverses de
confessionals, com El Cim, Escola Pia, Sant Bonaventura, Divina Providencia, Santa Teresa de
Jesús, i també algunes de laiques, com La Pau i l'Escola Montserrat, que imparteixen 1'educació
primaria i alguna d' elles la secundaria.

L'oferta pública es completa amb els lES Manuel de Cabanyes, Joaquim Mir, Lluch i
Rafecas i Dolors Mallafré que tenen les aules plenes d' alumnat de Vilanova i d' altres municipis
de la comarca que no disposen d'escola secundaria. L'escola concertada també ofereix estudis de
secundaria a diversos centres: Escola Pia, Sant Bonaventura, Divina Providencia, Santa Teresa
de Jesús, El Cim, Montserrat.
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La Universitat a Vilanova i la Geltrú

Vilanova compta també amb estudis universitaris. L'antiga Escola Industrial, vinculada des
de fa més de vuitanta anys a la nostra ciutat, ha esdevingut facultat universitaria adscrita a la
Universitat Politecnica. Per les seves aules hi passen més de tres-mil alumnes de diversos indrets
del país. Ara fa un any es va obrir un modern aulari. Esta previst la finalització d'un campus amb
residencies per a estudiants i altres serveis. En aquests moments les especia1itats que s'impartei-
xen són basicament aquelles lligades a l'electrónica i a la informática i, també, a la investigació.

Les escoles municipals

L'Ajuntament de la ciutat completa l'oferta educativa amb un seguit d'escoles i serveis que
sota la titu1aritat pública fan una oferta que en molts casos esdevé, de fet, comarcal. Entre aques-
tes esco1esdestacaríem:

Escola Municipal de Música, creada l'any 1975. L'any 1979 fou reconeguda i els seus estu-
dis adquiriren validesa oficial i passa a ser Conservatori Elemental, amb el nom de Mestre
Montserrat, i s'hi incorporaren nous estudis d'instruments. El Conservatori a més dels propis
estudis promociona altres activitats de carácter musical.

En l'actua1itat, i d'acord amb les noves normatives, el Conservatori ha passat a ser Escola
de Música reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Genera1itat i ofereix estudis de
música a nivell elemental i professiona1itzador de grau mitjá. Actua1ment, l'esco1a, situada a l'an-
tic escorxador, compta amb unes magnífiques instaHacions.

Escola Municipal d'Art. Es va crear l'any 1969 arran d'uns cursos d'estiu que van tenir molt
d'exit; va anar creixent i es convertí en Escola d'Arts i Oficis. Amb el temps s'anaren impartint
novesespecialitats. L'any 1980 se signava el reconeixement de l'Escola Municipal d'Art i Disseny
vinculada a l'Esco1a de la Llotja. A les seves aules s'han format artísticament molts ciutadans i
ciutadanes de Vi1anova i la Geltrú, i alguns d'ells i d'elles han seguit professionalment la seva
dedicació al món de les arts.
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E1scanvis en els sistemes educatius forcaren que l'esco1aes replantegés la seva oferta educativa.
L'any1999 el centre canvia de nom i passa a anomenar-se Esco1a d'Art de Vilanova i la Geltrú. Ha
ampliatla seva oferta educativa amb la indusió de cides formatius en el camp de les arts plástiques.

Centre de Formació Ocupacional la Paperera. Fou creat per combatre la situació d'atur de
molts treballadors/es de la nostra ciutat. Els objectius del CFO en el camp formatiu són pro-
porcionar una possibilitat de reciclar els coneixements per adaptar-se a nous llocs de treball i, en
segon11oc,proporcianar a les empreses la formació dels seus treballadors per tal de promocionar
i valorar les noves possibi1itats que s'ofereixen amb noves tecnologies i sistemes de producció. El
centre treballa conjuntament amb les administracions i e1sserveis dels departaments de Treball,
tant del govern central com del Govern de la Genera1itat, i també amb les empreses per detectar
les necessitats i poder planificar els cursos. Semb1ant a aquest centre també hi ha a Vilanova,
depenent del Departamerit de Treball, el Centre del Molí de Mar, situat a l'antiga residencia sin-
dicalHermanos r:roya. Aqiiest centre treballa des d'un punt de vista de motivar i incentivar joves
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en la recerca d'un lloc de treball i els assessora en diverses tecniques que perrnetin que aixo, tra-
bar lloc de treball, esdevingui una realitat.

Escola d'Adults Teresa Mañé. Aquesta escola, que alllarg de la seva historia ha ocupat diver-
sos indrets, ha trobat finalment un espai permanent al CFO La Paperera. Té una oferta molt
amplia i variada. Ofereix una formació reglada per l'obtenció del corresponent Graduat Escolar
pero, a més, fa cursos per a l'entrada a la universitat de majors de vint-i-cinc anys i imparteix cur-
sos molts diversos, des d'idiomes fins a informática, Són nombrases les persones que opten per
aquest ensenyament per la seva qualitat i pel seu preu ajustat.

Tegar. Un dels indicadors d'un major grau de civilitat de les societats és la cura que tenen
de les persones amb menys possibilitats. La nostra ciutat, i per extensió la comarca, manifesta la
seva sensibilitat en aquest sentit amb les aules d'Educació Especial que existeixen a les Escoles
Margalló i Llebetx i el centre de treball per a persones disminuídes Tegar, vinculat a la
Mancomunitat de municipis del Garraf. Va ser creat com un centre productiu que pogués acollir
aquelles persones discapacitades pero amb possibilitats de fer algun tipus de treball productiu. El
centre ofereix treball de serveis com jardineria, missatgeria ... , i fa una funció social important. A,
més del Tegar, existeix el Centre Ocupacional Sant Miquel, que acull persones disminuides amb
poca capacitat de poder fer treballs productius pero amb la necessitat de fer treballs ocupacionals
com a activitat terapéutica i d'ajustament personal. Hi ha, també, vinculat a aquest servei, la
Residencia Magí Ara nda, que dón acolliment a persones disminuídes que per diverses raons no
poden estar amb la seva família, i el Casal.

Altres s e r v e i s educatius municipals

Vinculat al món educatiu, l'Ajuntament de Vilanova partIClpa en el Consorci de
Normalització Lingüística que és un ens oficial que depen de la Secretaria Oficial de Política
Lingüística, destinat básicarnent a treballar per la normalització, normativització i extensió de la
nostra llengua. Ofereix diversos serveis a la societat.

Finalment, cal fer esment que des de l'any 1995 existeix l'equipament de la Casa Oberta,
que sense ser un centre educatiu acull els pracessos de relació i socialització dels infants més
petits; és una experiencia preventiva, que possibilita la relació de trobada tant dels nens més
petits com dels pares i mares.
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LA PRAcTICA ESPORTIVA. UN VALOR EN AL<;A

Entitats i equipaments esportius

La practica de 1'esport s'ha incrementat considerablement en els darrers anys. L'augment de
la qualitat de vida, el fet de disposar de més temps de lleure, voler mantenir una millor

forma física, la popularització de les competicions a través dels mitjans informatius i altres raons
han portat al conjunt de la societat a una practica usual de 1'esport. Sota el denominador comú
d'esport popular es van incentivar nombroses activitats que més que com a competicions se cele-
braven pel plaer del joc i per trobar un ambient distes i de bonhomia; així sorgiren el Trofeu
Primavera, les lligues de futbolsala, les 24 hores de basquet o de futbol sala, etc ... També el nivell
esportiu de les escoles ha augmentat sensiblement amb la conscienciació general que l'esport és
una disciplina important com a factor educador.

L'administració municipal no ha estat al marge de la popularització i el foment de l'acti-
vitat esportiva; per la via de 1'organització directa o per la via de les ajudes econórniques i Iogís-
tiques ha estat al costat dels clubs en les jornades de més transcendencia. La diversitat d'esports
practicats a la nostra ciutat també ha crescut. Als tradicionals equips de futbol i hoquei sobre
patins que en decades posteriors han tingut moments memorables, s'hi ha d'afegir 1'atletisme i la
gimnástica, disciplines en les quals diversos vilanovins i vilanovines han tingut reconeixements
importants i la participació en diversos Jocs Olímpics que donarien prova de la preparació que
ha existit.

La practica de l' esport necessita, pero, importants inversions en infraestructures, ja que per
poder fer una practica amb unes certes garanties no n'hi ha prou amb les persones sinó que les
installacions són una necessitat de primera magnitud. Vilanova i la Geltrú i el seu Ajuntament
han fet esforcos importants per disposar d'installacions adequades; tot i així algunes d'elles enca-
ra estan en precáries condicions i, any darrera any, en els pressupostos es van consignant partides
per poder fer les millores necessáries i construir-ne de noves. El parc d'instal-lacions compta amb
dos camps de futbol, l'un utilitzat per l'Escola de Futbol del Garraf i per a les competicions dels
equips federats, com el C.F. Vilanova i l'Alondra, que necessita modificacions importants i pot-
ser la seva substitució; l'altre, l'estadi Mercuri, és un camp de futbol que pot servir per a compe-
ticions escolars o d'afeccionats, preferentment. L'Ajuntament ha considerat la possibilitat d'em-
prendre alguna acció urbanística que permetés la construcció d'un nou estadio

La ciutat disposa de dos pavellons coberts. El de la placa de les Casernes es troba també
molt deficitari pel temps que porta d'ús, és el pavelló oficial del Club d'hoquei pero ja ha hagut
de sofrir modificacions per poder-se mantenir com a terreny de joc oficial; en aquest pavelló hi
ha una altra pista coberta, on es practica el futbol sala, i un gimnas on entrena el Club
Gimnástica de Vilánova. Ocasionalment, també serveix per a fer exhibicions de patinatge artís-
tic, disciplina en la qual darrerament s'han aconseguit exits, sobretot pel que fa a les categories
infantils. Al Parc de Ribes Roges i a les pistes d'atletisme existeixen també diverses pistes per a
la practica d'esports rcom el futbol sala o 1'hoquei. L'equipament esportiu més modern és el
Pavelló Poliesportiu del Garraf, equipament d'alta qualitat i molt modern que és utilitzat bási-
cament per a les cornpeticions i els entrenaments dels diversos clubs federats d'handbol i bas-
quet. És una installació qVe permet la celebració de diverses competicions alhora i es completa
amb uns serveis' molt ben acabats.
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Hem comentat abans que alguns vilanovins i vilanovines havien obtingut excel-lents resul-

tats en atletisme, cal dir que en aquest camp la ciutat compta a~b unes bones pistes per a la prac-
tica d'aquest esport que han perrnes que el nivell de rendiment dels atletes f.os forca alt; a més,
s'ha comptat, en moltes ocasions, amb la presencia d'equips d'altres paises que durant l'hivern
han cercat la climatologia benigna de la nostra ciutat i la qualitat d'·aquesta installació. Una altra
instalIació relativament moderna és la Piscina Municipal, que des de fa uns sis anys és oberta al
públic i és ja allímit de les seves possibilitats atesa la nombrosa assisténoia tant per part de per-
sones a nivell individual com d'escoles. Es la seu social del Club Natació Vilanova.

El Club de Tennis Vilanova, entitat de carácter privat, disposa d'unes bones installacions
per a la practica d'aquest esport. Anualment organitzen competicions socials i algun encontre de
tipus obert. Al parc de Ribes Roges existeixen, també, un parell de pistes de tennis d'utilització
pública. També de carácter privat hi ha el Club Nautic Vilanova, que disposa d'unes bones ins-
tallacions per amarrar vaixells i barques, així com iots i petites embarcacions per a la practica de
la vela esportiva o la pesca. Existeix en el port una zona d'amarrada popular on hi ha nombrosos
punts per a petites embarcacions.

La practica esportiva, pero, és una practica molt estesa en l'ámbit escolar; tant, que s'han
organitzat múltiples competicions de diverses disciplines que estan coordinades pel Consell
Esportiu del Garraf, entitat de carácter semipúblic que garanteix el desenvolupament de les acti-
vitats i dota de serveis els clubs. Les instalIacions esportives de les escoles també són utilitzades
per competir, i en aquest sentit, des de l'Ajuntament es destina una quantitat de diners per fer-
ne el manteniment i la conservació.

Es fa difícil fer, ni que sigui de passada, una valoració de totes i cadascuna de les associa-
cions de la ciutat que es dediquen a l'esport. Existeixen diverses escoles de promoció de l'esport
com són, en futbol, la del Garraf, la del Tacó i la del Club Alondra. Recentment, aquestes esco-
les han signat un acord de filiació amb el C.F. Vilanova per aprofitar la formació de jugadors del
planter. Pel que fa al basquet existeixen forca equips federats pero destacarem el C. B. Vilanova,
amb equips a gairebé totes les categories tant masculines com femenines. L'hoquei patins i
l'hándbol també tenen representació en categories nacionals i amb equips que han assolit forca
exits (Club Patí Vilanova, Club Handbol Vilanova). Existeixen clubs de pesca, de botxes, de
ciclisme, d'excursionisme ... , de moltes i diverses disciplines, tant populars com a escolars, que
donen el potencial esportiu de la nostra ciutat. Cal, també, esmentar i valorar que en l'ámbit
escolar l'Ajuntament de la ciutat proporciona cursos específics sobre algunes activitats esportives
basiques.
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VILANOVINS 1 VILANOVINES SANS 1 SANES

Institucions s a n it á r ie s

La sanitat i l'educació constitueixen els pilars basics de la societat del benestar. Alllarg d'a-
quests anys de sistema democrátic la sanitat ha estat un dels aspectes que més han avancat

i avui l'atenció sanitaria esta estesa universalment i les prestacions que es donen gaudeixen d'una
qualitat important.

La sanitat no és, pero, una competencia de l'Ajuntament; tot i així, des de l'Ajuntament
s'han endegat programes sanitaris i de prevenció de la salut que són prou importants. Aquestes
campanyes són adrecades, en la seva majoria, a les escoles ja que és ellloc on els hábits sanita-
ris cal que es reforcin i s'aprenguin; així, s'han posat en marxa campanyes sobre l'alimentació i
les dietes saludables, sobre educació sexual i sobre prevenció de les drogodependencies. També,
des de l'Ajuntament, es fan campanyes de revisions mediques a diversos cursos d'educació
primaria per obtenir dades sobre salut comunitaria i poder explicar a les famílies la situació de
salut de llurs fills i filles. Així mateix, a les escoles es fa la campanya de vacunacions contra
diverses malalties de carácter infecciós. La vacunació es fa a través del Servei Catala de la Salut
amb la colIaboració de l'Ajuntament. La funció, dones, de l'administració local en el tema de
salut és una funció complementaria i adrecada, sobretot, a prevenir i a potenciar els habits de
salut.

Vilanova compta, pero, amb diverses institucions i installacions sanitaries de carácter
públicoLa més important i amb més tradició, per ser una de les institucions més estimades pels
vilanovins i vilanovines, és l'Hospital de Sant Antoni. És situat en el que fou, durant molt de temps
i d'enea de 1735, un convent de Carmelites, al costat de l' església coneguda com la dels Josepets.
Des de l'any 1835, en que els frares abandonaren el convent, l'edifici queda sense utilització i
l'Ajuntament de Vilanova, l'any 1853, decidí demanar el permís per traslladar-hi l'hospital.
L'atenció als malalts es feia a través de la institució de les monges que d'una manera voluntaria i
durant les epidemies de calera ajudaven els malalts; així mateix, els metges de la ciutat també hi
feien assistencia d'una manera voluntaria i gratuita. Amb el temps, l'hospital anava tenint més
importancia i feia moltes més atencions; la ciutat anava essent conscient que calia mantenir
aquesta institució i sempre alllarg de la historia hi ha hagut campanyes de solidaritat, amb reco-
llida de diners per poder mantenir-Io. En l'actualitat, la concepció de la medecina i l'atenció
sanitaria ha canviat i l'Hospital de Sant Antoni esta passant per una important reconversió; que-
dara com a centre d'atenció a malalts cronics de determinada edat, com a centre d'intervencions
petites i amb un remodelat i modern servei d'atenció d'urgencies que atén, en primera instancia,
malalts o accidentats per resituar-los en centres d'atenció especialitzada. L'Hospital de Sant
Antoni és una fundació privada i és regit per un patronat amb diverses persones, algunes d'elles,
d'acord amb els éstatuts, han de ser regidors de l'Ajuntament.

L'atenció hospitalaria completa es dóna al 1'Hospital Comarcal de Sant Camil, que amb les
sevesmodernes installacions tant en l'aspecte funcional com en l'aspecte de materials, ofereix unr
excellent servei d'atenció i de seguiment a les persones malaltes. Antigament, havien existit a la
ciutat nombrases clíniques d'assistencia privada. Avui no en queda cap; no obstant aixó, la majo-
ria de prafessionals de la~edecina tenen consultoris privats i també diverses mútues tenen locals
oberts per fer-les atencio"ns necessáries,
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L'atenció sanitaria de manera generalitzada és competencia del Setvei Catala de la Salut a
través de l'Insalud, més conegut com la Seguretat Social. A Vilanova, en aquest moments, hi ha
dos centres d'atenció primaria: el CAP Jaume 1, que funcidha des de fa molts anys, en el qual els
metges generalistes i els especialistes atenen a la ciutadania, iun altre de construir al barri de
Sant Joan, CAP San! Joan. També alguns centres públics d'atenció especialitzada, com la psi-
quiatria, tenen delegacions a Vilanova i fan el seguiment de les persones que ho necessitin.

J
La cobertura sanitaria, tot i que és suficient, sempre sera millorable, sobretot en moments

en que l'esperanca de vida ha crescut d'una manera progressiva. Cada cop més, seran necessaris
plantejaments de tipus assistencial a persones grans que constituiran, si no s'inverteix la tenden-
cia, una part important de la societat. En aquest sentit, existeixen per- part dels serveis de salut
programes d'atenció a la tercera edat, i en aquest projectes l'Ajuntament, junt amb altres institu-
cions com la Creu Roja, els voluntaris de l'Hospital de Sant Antoni Abat i els voluntaris de la
Casa d'Empara, hi juga un paper important.

Pediatric de I'Hospital Comarcal de Sant Camil.
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Les associacions



ASSOCIAR-SE PER CONVIURE

El món associatiu

V ilanova i la Geltrú té una llarga tradició associativa, una vida social potent i amb una gran
participació en els esdeveniments de carácter públic i festiu. Aquesta tradició prové de

temps passats, els llibres de la nostra historia local ens fan una llarga llista d'entitats que tenien
una gran activitat, sobretot en el cicle festiu de la ciutat, i també tenien una vida interna plena i
diversa. Són molts els exemples de texts que recullen la vida associativa; ja en el Qüestionari
Zamora, que recull algunes característiques de la vida vilanovina del segle XVII i en algunes des-
cripcions delllibre Los Misterios de Villanueva es veu que les entitats jugaven aquest paper dina-
mitzador de la societat vilanovina. Aquesta dinámica associativa va tenir una epoca de gran
esplendor en les decades anteriors a la Guerra Civil, quan la ciutadania es reunia per afinitats
polítiques, culturals, lúdiques o per raons més senzilles. Va ser una epoca en que ser d'una enti-
tat gairebé donava carta d'identitat a la ciutat. Aquesta epoca, dissortadament, es va veure talla-
da de socarrel amb l' ensulsiada que provoca la Guerra CiviL

El regim que sorgí de la contesa armada trenca la rica vida associativa ja que imposa un
sistema autoritari i doctrinal que no permetia cap desviació encara que fos de tipus lúdic o de
tipus ciutadá. Les consignes eren les línies a seguir i qualsevol entitat que volgués funcionar esta-
va molt controlada i s'havia d'adherir als principis que sustentaven el regim, Amb aquest pano-
rama, la majoria de persones que havien treballat al si d'entitats o bé estaven fora del país per
raons obvies o preferien romandre en el silenci fins que la situació fos més afalagadora. El fet és
que algunes entitats com el Foment Vilanoví, El Coro, El Posit de Pescadors i en menor grau La
Gran Penya, reiniciaren la seva activitat cap a la meitat de la década dels quaranta i feren un tre-
ball de recuperació de tradicions. Cal esmentar la societat excursionista Talaia, que juga un paper
important en el coneixement del país. De mica en mica, aquestes societats, que patien un con-
trol governatiu molt estricte, anaren recuperant algunes de les tradicions de la ciutat i la vida
associativa interna. Fou a redós de l'església que sorgiren els primers moviments associatius des-
vinculats de qualsevol sistema oficial, els moviments de joves, básicament l'escoltisme fou l'en-
carregat de mantenir encesa la flama de la reivindicació i de la lluita per recuperar l'esperit
dernocrátic que havia existit a la ciutat.

El regim va voler mantenir el control sobre el món associatiu, pero aixó va ser impossible
sobretot perque noves generacions s'incorporaren a la vida de les entitats; aquestes generacions
ja no provenien dels cercles del regim victoriós i, per tant, sense cap necessitat d'adhesions polí-
tiques, al contrari, moltes d'aquestes persones simpatitzaven amb les propostes dernocratiques
que ja s'albiraven per un nou futuro

Noves entitats, diverses i plurals, s'anaren incorporant a la vida pública de Vilanova, amb
diversitat d'objectius: sardanistes, de carácter cultural, esportives, literáries ... van anar configu-
rant una xarxa, un entramat que esdevenia una contradicció a la Vilanova oficial que promovien
les autoritats; era una Vilanova real que entenia i veia els problemes, que participava a trobar
solucions i que era una clara plataforma de les forces democratiques que, encara clandestinament,
es movien per aconseguir una Vilanova democrática.

L'onada associativa de finals dels seixanta i principis dels setanta promogué el naixement
del món associatiu vernal, el ressorgiment de les entitats historiques sota el guiatge de coHectius
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joves que renovaren objectius i estatuts, i sobretot que dotaren d'una dinámica creixent el vell
associacionisme local. Així es crearen plataformes importants com la Comissió de Carnaval, la
Coordinadora d'Entitats Vilanovines ... i altres plataformes cí~iques que en l'epoca de la transi-
ció van ser peces cabdals en la recuperació del patrimoni social i cultural vilan'oví.

Amb la reinstauració de la democracia, el món associatiu sofrí una sotregada important, ja
que moltes de les persones que estaven vinculades, a primera línia, a les entitats s'incorporen a
les fijes dels partits polítics i sembla que deixen orfes les entitats, que s'han de resituar en una
nova posició, ja que el panorama de la ciutat ha canviat i el paper de les entiats potser ja no és el
reivindicatiu i cal redimensionar-Io i trabar un nou espai d'actuació. EIs més crítics consideren
que la vida associativa vilanovina ha estat més un mite que una realitat i que moltes societats úni-
cament s'activen durant el Carnaval, que constitueix, certament, el punt festiu més important de
la ciutat. Sigui com sigui, aquest associacionisme clássic continua tenint un paper prou impor-
tant i col-labora amb moltes de les iniciatives que es promouen a la ciutat, ja sia des de les admi-
nistracions com des de la mateixa societat civil. Hi ha hagut campanyes en els darrers temps,
campanyes de solidaritat i de reivindicació d'algun aspecte concret que han tornat a tenir una
resposta important per part de les entitats vilanovines; és el cas de les campanyes de solidaritat
amb Bósnia, el tema de l'autopista, el del 0,7% per ajuda al Tercer Món, etc.

En els darrers temps ha sorgit un nou associacionisme que els experts anomenen "difús",
vinculat a la gent jove que s'associa amb carácter temporal per portar a terme objectius concrets
i determinats. Aquest fenomen és prou important sobretot perque mobilitza persones que no
tenen cap tipus de vinculació amb l'associacionisme clássic.

També cal fer esment que a la nostra ciutat han aparegut les anomenades ONG, organit-
zacions no governamentals, que treballen per aspectes concrets de solidaritat o de reivindicació.
Així mateix existeixen diverses associacions de tipus ecologista que treballen en aspectes concrets
de la preservació del medi ambient del nostre territorio

Així, dones, la realitat associativa de Vilanova ha anat canviant de la mateixa manera que
el conjunt de la societat evoluciona. En cada moment les entitats responen als interessos de la
ciutadania i per aixó possiblement es detectin línies irregulars de funcionament, de potenciament
o d'activitats. Sigui com sigui, la historia de la nostra ciutat ens demostra que les associacions
han tingut, tenen, i ben segur que tindran un paper cabdal per fer evolucionar la societat vilano-
vina.
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Els mitjans de comunicació
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LA PREMSA ESCRITA A VILANOVA I LA GELTRU

EIs orígens

V ilanova i la Geltrú, com moltes altres ciutats del Principat, té una llarga tradició de prem-
sa escrita. Només cal dir, per entendre aquesta afirmació, que la nostra ciutat té la publi-

cació considerada subdegana en la premsa catalana, es tracta del Diario de Villanueva, del qual ja
parlarem més endavant. La llarga llista de títols que d'enca de 1850, de manera regular, van apa-
reixent constitueix un mosaic molt ampli de publicacions que han defensat interessos polítics,
actituds cíviques i morals, que han fet somriure amb les seves ocurrencies, o que han servit per
donar, simplement, informacions. Totes aquestes publicacions constitueixen una font inesgotable
per conéixer una part de la nostra historia col·lectiva.

En la llarga cronologia de publicacions es constaten algunes tendéncies forca clares; algu-
nes d'evidents com, per exemple, que el volum de publicacions augmenta en epoques en que les
llibertats polítiques i cíviques estan reconegudes, mentre que en epoques de governs autoritaris
el nombre de diaris que es publiquen baixa sensiblement i els que surten ho fan censurats i reta-
llats. D' altra banda, algunes publicacions amb les mateixes característiques i amb la mateixa plan-
tilla de redacció canvien de títol una o dues vegades; per tant, tot i que a efectes de llistat són
publicacions diferents, en el fons la direcció i la corresponent orientació són les mateixes i, a
vegades, el canvi de capcalera no obeeix a raons gaire explicades. Altres aspectes que caldria
comentar són, d'una banda, el fet que la majoria de les publicacions són de durada curta, i d'al-
tre que, sobretot després de la guerra, la qualitat formal dels diaris i les revistes que apareixien
són també d'una qualitat precaria, básicament a causa de la manca de recursos económics i per la
dificultat d'imprimir les publicacions, ja que la majoria de les vegades sortien sense permís gover-
natiu, eren, segons la nomenclatura de l'epoca, publicacions clandestines, encara que moltes d'e-
lles no tenien un carácter estrictament político

Amb aquests breus antecedents volem assenyalar que elllistat de publicacions de premsa a
la nostra ciutat és ric en quantitat i, també, pel que fa al seu contingut. Aquestes publicacions
resten un testimoni fidel de la vida quotidiana de la nostra ciutat, dels grans esdeveniments
socials i polítics dels últims cent cinquanta anys.

Segons explica Antoni Pujol i Bernadó, estudiós de la premsa local, les primeres publica-
cions de que hi ha constancia que apareixen a Vilanova i la Geltrú no són, paradoxalment, publi-
cacions que informin d'esdeveniments de la ciutat sinó de fets de carácter militar i apareixien
com a suplement d'altres diaris. Així, la primera publicació de la que es té constancia és la Gaceta
Militar y Política del Principado de Cataluña, que era reimpresa a Vilanova i la Geltrú; apareix
l'any 1809 i explica els esdeveniments que van succeint a la Guerra del Francés. Altres títols que
trobem fins a l'any 1813 amb característiques semblants són EIAnuncio, Suplemento del Diario de
La Coruña, Extracto del Diario Extraordinario de Salamanca, Gaceta de Madrid. Com es pot cons-
tatar per les capcaleres, les publicacions eren simples reimpressions de les informacions donades
pel mateix exércit, totes elles escrites en castellá. Alguns autor s situen a l'any 1813 la primera

r
publicació escrita i feta a Vilanova: es tracta d'Almacén de Frutos Literarios, de contingut literari,
segons consta en el cataleg.d~una exposició de premsa feta a Madrid l'any 1942.

39



Les publicacions entre 1850 i 1860.
El Diario de Villanueva t

.
La data que es pren com a inicial de les publicacions periódiques a Vilanova i la Geltrú és

la de 1850 amb l'aparició del Diario de Villanueva de ciencias, literatura y-avisos. Els seus funda-
dors foren Josep Pers i Ricart, Teodor Creus i Coromines, Vila i Valentí, Mimó i Rebentós,
Rosalia Serra, Ceferí Treserra i altres lletraferits que confegiren la primera red1cció. La voluntat
explicitada en el primer editorial era clarament demostrativa que la publicació apareixia amb el
proposit de ser original, és a dir, de no reproduir textos d'altres publicacions.

El Diario de Villanueva, que va apareixer 1'1 d'agost, al cap de quatre dies, és a dir el 5 d'a-
gost, canviava la seva capcalera i passava a a anomenar-se Diario de Villanueva y la Geltrú de cien-
cias, literatura y avisos. Tot i que cal assenyalar que el terme Geltrú apareixia amb lletra petita sota
la capcalera. El Diario va sortir inicialment fins al dia 18 de juliol de 1936, data de l'inici del trá-
gic enfrontament civil. Elllarg trajecte que va fer el diari no sempre fou senzill. En més d'una
ocasió, i a causa de la situació financera, hom va témer per la seva desaparició; pero el mecenat-
ge d'alguns "americanos" o dels compradors i subscriptors anónims van salvar-lo de la seva desa-
parició. De l'estudi del contingut del Diario es pot deduir que mai no va prendre una posició
política compromesa sinó que va voler mantenir una posició equidistant entre les ideologies de
cada moment, de centre, fent una exaltació dels valors locals i no entrant mai en polerniques, apa-
rentment, estérils. Després de la Guerra Civil van apareixer publicacions com Villanueva y Geltrú
que es reclamaven hereus del Diario, pero l'adscripció d'aquesta publicació a FET (Falange
Española Tradicionalista) y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), ens fa creu-
re que no és digne hereu de l'antic Diario. Més endavant, aquesta publicació s'aná transformant
i va passar del patrimoni del Movimiento Nacional a mans privades i va anar fent un gir en tots
els camps, ideológic, lingüístic. .., i novament es reclama hereu de l'antic Diario. La publicació ha
arribat als nostres die s en que, catalanitzat, apareix el Diari de Vilanova, periOdic independent del
Garrafi completa la capcalera un escut de la ciutat i la llegenda "fundat el 1850". És evident que
la historia del Diario seria mereixedora d'un tractament més ampli pero serveixin aquestes infor-
macions per situar-lo en el context de les diverses epoques.

Cal fer esment, també, d'altres publicacions aparegudes en aquest període de temps que
creiem que tenen un cert interés, com la Revista Frenolágica, fundada per diversos amants d'a-
quest corrent filosofic, que tingué diversos adeptes entre els intellectuals vilanovins; el seu direc-
tor i fundador va ser Magí Pers i Ramona, un dels personatges més interessants de l'epoca a la
nostra ciutat. Aquesta revista no tingué massa durada. Altres publicacions que mereixen una
certa atenció són El ecode Villanueva y Geltrú, fundat per l'escriptor Francesc de Sales Vidal; El
sol de Villanueva i El pages; les tres són publicacions que intenten, des del seu punt de vista, apor-
tar arguments per a la defensa dels seus interessos materials i morals.

1860-1870. El primer p e r io dic
q u e e s d e fi n e i x e o m a p o lí tic

En aquest període es confirma la característica que hem comentat en la introducció: un
mateix periodic apareix amb títols diferents, amb la mateixa adreca de la redacció i, logicament,
amb els mateixos redactors i col-Iaboradors.
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L'any 1865 apareix El faro de Villanueva y la Geltrú, Periodico de intereses morales y materia-
les, de avisos y noticias. Aquesta publicació té com a director Manuel González i Puig, de tenden-
cia liberal; introdueix publicitat en les seves planes. El faro apareix a l'agost i el mes de desembre
del mateix any es transforma en La antorcha de Villanueva y la Geltrú, amb el mateix subtítol.

Les capcaleres de les dues publicacions sembla que pretenien donar una certa llum a la
societat vilanovina de l'epoca. Manuel González, el seu director, fou un professor d'idiomes que
s'afincá a la nostra ciutat i, segons Pujol i Bernadó, sembla que va tenir un fort predicament entre
les classes populars. Desapareix La antorcha i al setembre de 1868 apareix El pages; aquest cop no
hi figura ni director ni redactors. Si es comparen els estils i els continguts amb els dels altres títols
esmentats es veu clarament que són fills de la mateixa mare, és a dir, que no deixen de ser títols
clarament circumstancials cercant una millor epoca per mostrar amb claredat les intencions polí-
tiques. A la capcalera hi ha un dibuix al-legóric que representa un pages amb un fons on es reco-
neix la ciutat de Vilanova i la Geltrú.

L'octubre de 1868, finalment, apareix El liberal villanovés, periódico político, i diem finalment
perque com hem vist en els títols anteriors no eren res més que capcaleres provisionals esperant el
millor moment per actuar amb la cara descoberta, és a dir, manifestant lliurement el seu pensa-
mento Apareix per primer cap el 4 d'octubre, amb una portada orlada celebrant el triomf de la
Revolució de Setembre ("la Gloriosa"); curiosament, la numeració que porta aquest primer núme-
ro és "año 3, n? 69", seguint la numeració de El pages. La publicació fa una declaració de princi-
pis apostant pel procés revolucionari liberal, en un abrandat editorial que entre altres coses deia:
"Y partiendo del principio de Soberanía Nacional, defenderemos todos los derechos del pueblo y
harémosle comprender sus deberes ...". Després d' explicar la reacció popular a Vilanova acaba amb
els visques següents: "Viva la Soberanía Nacional, Viva España, Viva el Ejército y Armada libe-
rales, Viva Don Juan Prim y sus caudillos ...". El liberal villanovés enceta, dones, la llarga llista de
periódic declarats obertament polítics. En aquest mateix període apareix El gorro frigio, que es
manifestá com a periódic de tendencia republicana. Tingué una durada efímera.

Altres títols d'interes apareguts en aquests anys van ser El criterio, revista de Villanueva y
Geltrú, que en el mar de confusió que es produeix en tot procés revolucionari intenta aportar ele-
ments culturals i de convivencia des d'un intens amor a la patria, segons explica l'editorial del
primer número; i La lección, revista en la qual feien practiques literáries els alumnes de
l'Academia de Filosofia i Lletres que regentava Llorenc de Cabanyes.

1870-1880. Apareix el primer p e r i ó dic escrit
en c a t a l á a Vilanova i la Geltrú

Aquesta década produeix poques publicacions, pero aixó queda superat pel fet historie de
l'aparició del primer periódic escrit en catalá, L'any 1879 apareix Lo carril de Vilanova. El "Cap
d'estació", tal com s'anomenaven els redactors en cap a Barcelona i Vilanova, fou en Josep Verdú
i Feliu, conegut Fer "Gestus". La declaració d'intencions que fa la revista és evident i clara, sense
embuts: "nostra via és el progrés; endavant y fora; som catalanistes de debo y aixó ho diu tot.
Estimem Catalunya,' veus-aquí." 1 afegeix: "Lo carril de Vilanova no segueix un home sinó una
idea, no pas com es veu que fa el Diario de Villanueva seguint a en Sagasta, La Campana de Gracia
a en Castelar, i la Revista Popular a Leon trece".

')
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El periodic, com tots els que funda josep Verdú, és ple d'humor i de fina .ircnia; aixó el va

fer popular com a autor literario La definició de catalanisme de 4.0 carril concorda perfectament
amb la personalitat del seu fundador, josep Verdú, persona afí als plantejaments del catalanisme
federal de Valentí Almirall defensant els interessos populars i socials. La publicació va desa-
pareixer com a conseqüencia de diverses denúncies de la fiscalia.

En Josep Verdú, del qual haurem de tornar a parlar ja que va seguir en la seva tasca d'edi-
tor de diaris, va néixer a Vilanova i la Geltrú l'any 1853; sembla que la seva salut no fou gaire
bona. Actua com a pintor decorador pero la seva passió per l'escriptura el porta a col, laborar en
una cinquantena de publicacions; entre elles destaquen, segons es descriu en la Biblioteca
d'Autors Catalans editats per La Illustracio Catalana, les de Nova York, Buenos Aires i l'Havana.
És autor de diversos llibres de poesies i de diverses lletres que un cop musicades eren cantad es
per les masses corals que en aquell temps proliferaven pels ateneus obrers del país i, en concret,
per la Societat Coral La Unió Vilanovina. La seva obra poética més important s'aplega amb el
títol de Brots i fou collaborador de les revistes La Renaixensa iLa campana de Gracia. La mort el
sorprengué l'any 1885 i estroncá una previsible producció literaria més important. Deixa a mig
compondre l'Oda a Vilanova en colIaboració amb Josep Coroleu. A la seva mort, el cornediógraf
Frederic Soler va dir: "Mal compres per lo món. Tan com valgueres no t'estimaren".

Un altre títol que cal esmentar, per la curiositat histórica que representa, és el Suplemento
al Diario de Villanueva. Perforación oficial del túnel de la Falconera. Edició única del Diario amb
una acurada descripció sobre el final de la foradada del túnel de la Falconera, el més llarg que
s'hagué d'obrir per fer passar el ferrocarril pel Garraf.

1880-1890. Decenni amb una
alta producció periodística

En aquesta década es produeix un autentic esclat de títols i capcaleres diferents. La quan-
titat de títols existents fa difícil de cercar-ne alguns amb més importancia que d'altres, pero
n'hem fet una selecció amplia per donar una mostra del periodisme de l'epoca.

En primer lloc cal destacar un cop més la figura de Verdú i Feliu, "Gestus", que segueix
amb la seva capacitat de producció literaria i un cop desaparegut Lo carril apareix Lo xiulet del
carril, que portava com a subtítol "Xiulará setmanalment lo que li sembli dolent". Una de les
característiques d'aquest periódic era que estava fet en vers, el seu primer editorial és prou illus-
tratiu:

"Salut, mos dignes companys
de la premsa catalana
i també la castellana
moguda de iguals afanys
Des de la vila que ab eccés
nit i jorn sempre s'afanya
per assolir la campanya
de las Arts y del Progrés

1 després de cantar més excelléncies de la ciutat acaba:
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D'allí, dones, eom altres mil
de la terra sentireu
al erit ¡Endavant! la veu
de lo Xiulet de lo Carril

En aquests anys a venir, Josep Verdú continuara publicant diversos periódica. Així, l'any
1883 trobem L'imgel del campanar, periódic que clama per la independencia del periodisme i
ataca la corrupció entre les autoritats polítiques. El mateix any, entre el setembre i l'octubre,
Verdú publica Lo pages, que és una continuació de L'imgel, fins i tot mantenia les mateixes sec-
cions, seguint clamant per la llibertat i independencia dels periodistes. Resta un darrer títol,
L'angelet del campanar, que fou inspirat pel mateix Verdú, tot i que quan aparegué ja era mort. La
publicació segueix les mateixes característiques que les anteriors. Cal fer esment que Josep Verdú
també va fundar dos periodics en llengua castellana El mensajero i El nuevo mensajero de
Villanueva y la Geltrú, que són publicacions que es defineixen com a "democrático federalista".
Són publicacions correlatives que segueixen la mateixa numeració.

L'any 1881 apareix una de les primeres publicacions humorístiques de Vilanova, Lo reman-
so de Vilanova; la seva posició era ben clara: "Batxilleria setmanal, enllustrada que posara de relleu
las bellesas y miserias de Vilanova". La premsa humorística i satírica té un pes important en el
catáleg de publicacions de la ciutat. Aquest humor que se'ns atribueix als vilanovins i vilanovi-
nes, que té com a máxim exponent el Carnaval, ha tingut en el camp de la premsa representants
genulns. En aquesta mateixa línia trobem dos títols prou representatius l'any 1883, Lafruita del
temps i La llumanera de Vilanova i la Geltrú, publicació que un cop despareguda va mereixer uns
versos al sermó de Carnestoltes de l'any 1884:

"Vade tant mala manera
la premsa vilanovina
que fins la llum l'amohina
y ha apagat La Llumanera"

, Una altra publicació de forca interés és el Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, órgano
oficial de la Asociación. Aquesta publicació fou fundada i dirigida, l'any 1882, per l' escolapi Pare
Llanas que va tenir un notable predicament entre el món intellectual de l'epoca a la nostra ciutat.

En el camp cultural cal fer esment de la publicació del Boletín de la Biblioteca-Museu
Balaguer en la seva primera epoca. Aquesta publicació ha seguit en diverses epoques i moments,
amb formats i capcaleres diferents, fins els nostres dies. Al principi recollia les notícies relacio-
nades amb la institució; més endavant oferí estudis sobre els materials del Museu, i a partir dels
anys cinquanta del nostre segle va esdevenir una miscelIánia de treballs d'estudiosos aplegats al
Centre d'estudis de la institució balagueriana.

Dos títols que tenen forca interés són El esclavo moderno, aparegut l'any 1886 com a por-
taveu de "Las tres clases del vapor" i que constitueix la primera publicació de carácter obrerista
que apareix a la ciutat, i La Ley, adscrit al republicanisme federal i que va mantenir agres pole-
miques amb el biario.

Hem deixat perl'últim el comentari d'una de les publicacions que també van marcar epoca
i que, a més, va tenir una influencia molt forta entre els sectors conservadors de la ciutat; ens refe-
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rim a La defensa, semanario de Villanueva y Geltrú. La redacció de la publicació estava constitui-
da per la Junta Directiva del Círcol Catolic i, en bona part, per la majoria de capellans de la ciu-
tato La publicació va tenir una llarga vida i només la Guerra Ci~il va poder estroncar la seva
presencia a la ciutat. Sortí l' any 1887 i va tenir diversos suplements. La. seva posició és clara, en
el seu primer editorial deixa ben clar el seu posicionament: "Nuestra Bandera: El reconocimien-
to, defensa y extensión de la Soberanía social de Jesucristo; he aquí el mó~il de nuestros actos, el
fin de nuestra empresa, nuestro programa, nuestra Bandera". Un altre motill¡ aparent de la seva
sortida fou la defensa de l'escola confessional contra el laícisrne que s'estava imposant i que La
defensa qualifica de maniobres de "el insigne Apóstol del libre-pienso fue la causa que precipitó,
siquiera, ocasional, la salida de este humilde semanario". D' altra banda, La defensa, que va
cornencar a publicar-se en castellá, va anar evolucionant i acaba per ser una publicació catalana,
no solament en l'aspecte lingüístic sinó, també, pel seu posicionament ideologic

1890-1900. Cap a un canvi de segle
amb una certa decadencia

Si l' anterior epoca fou d'una important efervescencia editorial aquesta década final de
segle no és així. A la historia ja hem tingut cicles d'aquest tipus, alguns de molt productius i d'al-
tres de no tant, és una línia amb alts i baixos; no obstant aixó, podem fer esment de diverses
publicacions que tenen un interés forca alt per coneixer la situació social i política de l'epoca.

La voz del obrero, órgano de los obreros asociados de Villanueva y Geltrú. Setmanari aparegut
el gener de 1891 que desaparegué el mar<;del mateix any, el seu títol és clarament indicatiu del
públic a qui va adrecat. L'enfortiment del moviment obrer organitzat permet el manteniment de
publicacions d'aquest caire que, a més de donar informacions de tipus práctic, contenia forca dosi
d'ideologia. En aquest cas, estava clarament inspirat en les tesis socialistes.

El pueblo, apareix l'any 1891 com a Órgano del Partido Republicano Democrático Federal,
un any més tard com a Periódico Ilustrado, Órgano del Partido Federal, i més endavant, fins 1'any
1896, Semanario Político Órgano de la Democracia Federalista de las comarcas del Bajo
Llobregat y de Villanueva y la Geltrú; amb tants subtítols explicatius queda ben clar quina és la
seva adscripció i tendencia política.

Hem esmentat I'aparició, en l'anterior década, del Boletín de la Biblioteca-Museu Balaguer,
dones en aquest temps apareix Pro Patria, que ve a substituir al Boletín que va sofrir una prime-
ra desaparició. Pro Patria és una publicació d'alt contingut intellectual i se'n feia una distribu-
ció internacional; els fons que es recaptaven anaven destinats al sosteniment del Museu. La per-
sonalitat i els coneixements de Víctor Balaguer fou un dels elements claus per a la difusió de la
revista i, sobretot, perque hi colIaboressin personalitats tan importants com F. Mistral, Toda,
Castelar, Pitarra .... Dins de Pro Patria aparegué una segona epoca del Boletín del Museu.

Altres publicacions que criden 1'atenció són: La unión comarcal, que es presenta com a
"defensor de los intereses de los distritos de Villa nueva y Geltrú y San Feliu de Llobregat"; El
campesino, d'ideologia republicana, adrecat als pagesos de les nostres contrades; un títol curiós és
Boletín de lafábrica de chocolatesBallester, i un altre títol també mol divertit és el Panamá villano-
vés, que es fa a base de retalls de notícies sobre Vilanova a d'altres publicacions; el subtítol és



definitiu: "cinco años de chanchullo permanente". Cal deixar constancia de la sortida de El sol,
periódico semanal de sociologia, ciencias, arte, literatura y política, de definició socialista va tenir
diverses epoques; en la represa democrática, després de l'any 1975, el Partit Socialista de
Catalunya recuperara el títol i durant un temps esdevindrá el portaveu d'aquest partit.

1900-1910. Comen<¡:a l'epoca d'or de
la premsa en c a t a l á a Vilanova i la Geltrú

La justificació d'aquesta afirmació que introdueix aquesta epoca és fonamentada per l'apa-
rició de diverses publicacions de tot tipus escrites en catalá, publicacions de caire escolar, polític,
humorístic i, per tant, la normalització idiomatica comenca a ser una realitat.

Hem de destacar en primer lloc quatre títols de premsa escolar: L'Etna, La campana,
L'esquella i Nou cucut; publicades per Escuela Pública Superior són els primers exemples de la
premsa feta i escrita per alumnes. En el decurs de la historia cronológica de la premsa podem
veure forca exemples d'aquest tipus de publicacions, sobretot en la represa de la tradició pedago-
gica a Catalunya cap a finals dels anys 60. La premsa escolar esdevindrá un element important
en la normalització lingüística de les escoles.

L'any 1905 va apareixer El centinella vilanoví, com a suplement de La defensa, escrit en
catalá i clarament situat en els ámbits del catolicisme antilerrouxista. La seva aparició respon a
l'intent de restabliment de l'escola laica a Vilanova i la Geltrú amb agressius atacs als seus
patrocinadors. Cal recordar que La defensa ja va tenir com a motiu de la seva aparició combatre
les idees laiques en l'educació. L'aparició de'El centinella tingué resposta des dels posiciona-
ments laics de la ciutat i així va sortir a la llum la publicació de carácter satíric El Pare Crospis,
"periódic amich del sossego y del recolliment, tirará benediccions a tort y a dret y surtirá quan
li sembli". Assenyalava que la seva redacció estava situada a la Cambra del mal ús del Castell de
la Geltrú. El seu contingut és clarament anticlerical i en la seva primera edició ja fa una decla-
ració prou eloqüent en aquest sentit: "Al Sr. Rector de Vilanova. Ab el respecte que'ns mereix
com a persona y fins com a sacerdot, li fem sapiguer, que'l present numero es una petita mos-
tra de lo que volem dir y tenim en cartera. Dongui les gracias als capellans que fan el Centinella.
¿Volen escándol? Doncas, au! que obrin els paraigüas". Es prou clar, oi? El Pare Crospis sera
durant forca anys un referent quan es parli de premsa satírica que tindrá altres títols també cele-
brats.

En el camp de la premsa política sorgeixen dues publicacions de forca interés: Costa de
Ponent i Democracia. La primera, vinculada a la Lliga, fou editada sota els auspicis del Centre
Catalá de la ciutat; en el seu primer número hi ha un text de Prat de la Riba. En alguns moments,
Costa de Ponen! pren un caire electoralista que li fa perdre algun dels aspectes propis de la prem-
sa amb interés del debato Costa de Ponent té una regularitat setmanal entre 1906 i 1908; més
endavant tingué altres epoques i també cap al final dels anys setanta la capcalera fou recuperada
pel Moviment dpnificació Marxista dels PPCC i en sortiren diversos números.

Democracia, de !endencia republicana-federal, sortí primer en castellá pero rápidarnent
catalanitzá el seu contjngut. Democracia, com a capcalera, fou recuperada també als anys 80 com
a portaveu 'de l'ERC de Vilanova i la Geltrú.

'j
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1910-1920. Segueix la llibertat d'expressió
t

Aquest periode se situa just abans de la dictadura del general Primo de Riyera, una epoca
d'apassionats debats polítics i controversies que fan que a les publicacions ja existerits se n'hi afe-
geixin d'altres per donar nous punts de vista o simplement per opinar -sobre fets importants per
a la ciutat.

Cal assenyalar la sortida a la llum, a finals de 1910, d'un Suplemento a La defensa. Aquesta
publicació, que deixa de banda el seu caire doctrinal, apareix com a publicació explicativa de les
obres del panta de Foix i en glossa la necessitat i la importancia que per a la ciutat tindria l'em-
bassament d'aigua.

L'any 1914 apareixen dues publicacions que tenen un títol, certament curiós. La primera
d'elles, que porta la petulant capcalera de El grito del pueblo, "semanario republicano radical",
estava realitzada pels seguidors d'Alejandro Lerroux a Vilanova i la Geltrú i es publicaren pocs
números. La segona publicació, amb un caire molt més humorístic, fou El senyor Ramon "Sortirá
sempre que estigui trempat y vulgui fer feyna". Aquest irregular periódic, del qual sembla que
només en va sortir un número, sorgia de la tertúlia d'uns quants amics que per passar-s'ho bé des-
prés de fer les bromes corresponents ho transcrivien a un paper i es publicava. Aquesta revista
segueix la línia de l'humor vilanoví, selecte a vegades, groller en d'altres, pero molt vinculat a les
qüestions propies de la vila. La seva presencia valgué uns versos del Carnestoltes que deien:

El moviment obrer continuava estructurant-se i, per tant, les seves publicacions se succeíen
en funció de les possibilitats de financament i de l'existencia de persones amb la preparació
necessária per tirar endavant la gestació i publicació de pericdics. L'any 1912, i fins a 1914 (molta
durada per l'epoca), apareix El sindicalista, "órgano de los sindicatos obreros de Villanueva y
Geltrú", que en idioma castellá no solament comentava l'actualitat sinó que procurava explicar
les virtuts del sindicalisme i els seus objectius. Era una publicació que alguns autors assenyalen
com d'influencia socialista i d'altres la situen més a prop de l'anarquisme.

En mitj de tantes gatadas
que fan casi esterní al mon
posem-hi El senyor Ramon
que empaitaba a las criadas ...

Cal fer esment també de la sortida d'una altra publicació de caire satíric i humorístic l'any
1918, es tracta de Pika-pika, "semanario festivo estudiantil". Es definia com a "Despanpanante,
antiespasmódico y regocijante. Villanueva, Geltrú, Mar y Cabeza de Cruz".

L'any 1916 apareix una de les revistes més importants del panorama cultural de la nostra
ciutat, es tracta de Themis. Aquesta publicació, que es podria qualificar com la més reeixida de
les publicacions de caire cultural, rep les aportacions de Sala Marco, J. F. Ráfols, Damiá
Torrents, E. C. Ricart i d'altres. Aixó li dona un to intellectual molt important; Themis acollia
a les seves planes escrits de personalitats del món sencer, va publicar el Manifest Futurista, fet
que provoca que molts dels subscriptors es donessin de baixa ja que consideraven el Manifest
d'un exagerat progressisme pels temps que corrien. Themis era una revista per a les minories
selectes culturals i, per tant, amb una audiencia reduida. Popularitza un curiós lema: "No la
hagas y no la Themis".
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Vila-Nova, periodic quinzenal, combinava les informacions d'actualitat amb les aporta-
cions de caire cultural. De la lectura del seu primer editorial se'n despren una sensació que hom
podria tenir, també, en 1'actualitat; diu així : "Amics meus: fer una bella revista és una heroica
cosa. 1 més heroica cosa és encara fer-Ia fora de Barcelona ..."

El vilanovíva apareixer 1'any 1919; destaca la seva voluntat de fer efectiva la seva capcale-
ra, és a dir, es tracta de fer "vilanovisme" i el vilanovisme evitara tot posicionament polític deter-
minat.

Boletín Municipal, constitueix un dels primers exemples de premsa institucional; sortí al
carrer per donar recomanacions respecte a unes vagues que hi va haver i ates que no hi havia cap
altra publicació.

1920-1930. Epoca de confusió,
repressió i ressorgiment

Aquesta epoca es concreta amb la dictadura del General Primo de Rivera i, per tant, tal i
com ja hem esmentat, en epcques de manca de llibertat la premsa sofreix les conseqüencies de la
repressió i la censura. El nombre de publicacions decreix d'una manera molt rápida.

A 1'inici de la década apareix una publicació amb un títol suggeridor: L'onze de setembre,
"Periódic nacionalista independent de Vilanova i Geltrú". Aquesta publicació combina el senti-
ment nacionalista amb el cristianisme, en el seu primer editorial ho deixa clar: "5om partidaris
de la llibertat amb tota sa puresa ...Volem la moral de Jesucrist com a dogma de 1'home amb el
Poder Suprem".

En els primers anys vint, constatem la publicació de diverses revistes de caire religiós, entre
els títols més importants caldria assenyalar: Fulla dominical, Pomells de joventut de Vilanova i la
Geltrü, Vida martana, La festa santificada, Fulla dominical de la Geltrú. El contingut d'aquestes
revistes és evident: comentaris sobre la situació de la vida religiosa a la ciutat i exaltació dels
valors i les tradicions del catolicisme més militant.

L'any 1923 apareix una altra publicació d' enorme interés per a la ciutat: es tracta del
Butlletí de l'Associació d'alumnes de l'Escoia d'Indüstries de Vilanova; de caire mensual, exercí com
a portaveu de 1'esmentada associació, pero acollí a les seva planes articles d'interes cultural i cien-
tíficoBásicament estava escrit en catalá, pero acollia collaboracions en altres idiomes. Es publica
fins l' any 1932. Fou una de les publicacions modeliques de l' epoca i té avui, encara, molt interés
i és font d'obligada consulta per a conéixer a fons la Vilanova d'aquella epoca. A les seves planes
trobem la signatura dels més importants intelIectuals vilanovins.

Cal deixar constancia, també, que en aquest temps apareixen suplements de carácter espor-
tiu, tant al Diario com a La defensa. La practica de l'esport va en augment i per tant comens:a a
haver-hi un públic potencial que reclama aquest tipus d'informació.

El setembre d~ t'any 1930 apareix Prisma, el títol més mitificat de la premsa vilanovina.
Posteriorment, moltes publicacions de caire cultural han volgut esser-ne hereves. Prisma, amb
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La premsa humorística segueix fidel als seus plantejaments i com a mostra representativa
tenim L'ericá, una publicació que carrega contra els localismes mal entesos i el cofoisme cultural.
Algun autor considera que els redactors que no signaven podrien ésser els mateixos de Prisma, o
almenys els més ben dotats per escriure des d'una óptica satírica. En plena Guerra Civil trobem
altres títols de carácter humorístic: El mamporro, Cok-tail, Diari de les oficines, Diari del mati "que
surt a les tardes; arriba quant vol i es llegeix quan es pot". Així, dones, enmig de la tragedia
col·lectiva, potser per oblidar-la mornentániament, es publiquen aquests revistes que són fruit, la
majoria d' elles, d' estudiants.

una acurada presentació grafica, cuidant els detalls i les illustracions i amb un contingut d'un
nivell cultural extraordinari, constitueix, potser, la revista de tipus cultural que marca una epoca
d'esplendor a la ciutat i marca, també, un nivell molt alt en el concepte de revista cultural. Prisma
ha estat alllarg de la historia la revista més invocada com a model de revista cultural; al nostre
entendre, pero, esta mancada d'un posicionament social que, en l'epoca e~ que apareix, es gaire-
bé obligat. - :

1930-1940. L'e fe r v e s c é n c ia política,
el desastre i la foscor

La instauració de la República i el subsegüent impuls del nacionalisme repercutí en la
premsa. L'arribada de temps dernocrátics ajudá al ressorgiment de publicacions d'esperit i llengua
catalana; per tant, aquest fou un període d' efervescencia amb nombroses publicacions de tot tipus
i sense cap impediment a la llibertat d'expressió. Malauradament, el temps de llibertat acaba 1'any
1936 amb 1'aixecament de l'exercit contra el poder legalment instituit. Fou un cop d'estat sagnant
que provoca una guerra que dura tres llargs anys. Aquestes circumstáncies marcaren l' epoca i les
publicacions van anar desapareixent i només va quedar la premsa oficial i alguna interessant
excepció. El final de la guerra no representa el retorn ni de les llibertats individuals ni de les lli-
bertats col-lectives; una trágica dictadura militar basada en la ideologia feixista dels anys trenta
monopolitza el poder durant més de quaranta anys. En aquest panorama la premsa no hi tingué
el terreny abonat per al seu creixement i desenvolupament; malgrat tot, també enmig de la foscor
existí alguna que altra excepció que ajuda a no perdre del tot les esperances en el redrecarnent.

L'any 1930 apareix El carrer "periódic catalá d'esquerra", que representa un nou títol din-
tre de la premsa catalanista. En la seva presentació diu: "El carrer... a 1'ensems que fulla de corn-
bat vol ésser el gresol on es forgin les noves tendencies ideológiques." Dintre del que anomena-
ríem premsa política hi trobem diversos títols d'interés: Proa "periódic quinzenal catalá" (1932),
Terra endins "portaveu del proletariat oprimit" (1932), La terra (1933), La raó (1933-1938),
aquestes dues últimes publicacions eren portaveus de la Unió de Rabassaires. La veu de Vilanova,
portaveu de la Lliga (1932-1936), Butlletí del CírcolTradicionalista de Vilanova i la Geltrú (1936).
Durant la Guerra Civil apareixen també diverses publicacions portaveus dels grups polítics i dels
sindicats que existien a la nostra ciutat. Les polemiques entre els diversos periodics són habituals
en aquesta epoca i pel seu seguiment hom pot comprendre algunes de les situacions que després
es viuran a la nostra ciutat.
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En el moment d'esclatar la Guerra Civil despareixen i es deixen de publicar periódics que
han fet historia a la nostra ciutat: Diario de Villanueva y Geltrú, La defensa i Democracia. Moltes



raons porten al tancament: en el cas de La defensa són les persecucions religioses; en els altres
casos, la dissolució de les redaccions i la manca de paper. Durant el període de la guerra, des de
l'Ajuntament o des dels diversos comités formats, es publica un full diari on podem trobar les
informacions relatives als fets de la guerra o als avisos i notícies que es donen pel compliment de
la població. De la seva lectura hom es pot fer una composició forca exacta de la vida a la ciutat
en plena guerra. Aquestes publicacions són: Butlletí del Comité de Defensa Local, Full Oficial del
Consell Municipal, Full Oficial de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que va apareixer fins el16
de gener de l'any 1939, és a dir, fins cinc dies abans de l'entrada de l'exercit insurrecte.

Dues publicacions importants i curioses: Hores, una revista manuscrita feta per un grup de
vilanovins de la 138 brigada mixta del 550 batalló, l'ánima de la qual fou el pintor Pau Roig
Estradé. La publicació era enviada a Vilanova i distribuida entre els familiars dels soldats. És un
testimoni directe de la vida a les trinxeres. L'altre publicació, Superado, apareix a Vilanova abans
del primer d'abril de l'any 39, data de la victoria militar; era una publicació en catalá, clandesti-
na i manuscrita, distribuida ama.

Després de la Guerra Civil les primeres publicacions que surten són els fulls dominicals escrits
en castellá i, l'any 1939, apareix La estela "Viva Franco-recreo-actividad-instrucción-Viva España".

1940-1950. EIs anys més tristos

Acabada la Guerra Civil els més optimistes esperaven la sortida, novament, d'almenys dues
publicacions vilanovines: el Diario i La defensa. El primer ates que havia tingut sempre un paper
indecís, sense cap compromís polític determinat, nedant entre el conservadorisme i un tint libe-
ral; és a dir, el Diario no s'havia casat amb ningú, i evidentment el regim del 39 era un sistema
d'adhesions "inquebrantables" i per tant no semblava que hi hagués lloc per aquells que no havien
estat ni carn ni peix. EIs motius de la no-reaparició de La defensa, possiblement siguin més com-
plexos. D'una banda, la majoria dels redactors, que eren capellans, no són a Vilanova quan entren
las tropes "nacionales", per tant es feia molt difícil que algú reclamé s la sortida de nou del diario
Hi ha, pero, una altra causa i és la clara postura catalana de La defensa, que si bé va cornencar a
publicar-se en castellá va anar convertint-se, amb el temps, en una publicació plenament catala-
na i identificada amb la defensa dels interessos nacionals, encara que fos des de l'óptica conser-
vadora. La doctrina catalanista era completament contraria a la idea "imperial" dels guanyadors,
que podien acceptar el ranci conservadorisme eclesial de La defensa, pero mai la seva catalanitat.
Aquesta és, al nostre entendre, la causa real de que no reaparegués La defensa. La primera publi-
cació, dones, que apareix després de la Guerra Civil és la Hoja diocesana, evidentment escrita
totalment en castellá. Hem esmentat ja abans l'edició de Superació i La estela, com a models ple-
nament diferenciats de premsa.

Totes les publicacions que sorgeixen en aquests moments porten l'empremta de les noves
autoritats o estan vinculades als moviments falangistes o de les seves joventuts. Així, entre les
més sobresortints que podem trobar hi ha: Información "Hoja editada por la delegación local del
Servicio Nacional de Prensa y Propaganada". Aquesta publicació deixa clar que explicara tot alló
que faci referencia a la vida local i, en especial, a Falange Española Tradicionalista y de las ]ONS.
Información assenyala que és un pas previ fins a aconseguir la legalització del Diario de Villanueva
y Geltrú.
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Una altra publicació és Juventud imperial "Órgano del Frente de Juventudes", que va

apareixer durant tres anys i adrecada, fonamentalment, als joves que, segons proclamava en I'e-
ditorial del seu primer número "... sentimos ansias de ideal, afán ~e cosas grandes, bellezas no
plasmadas, y perfecciones aún no conseguidas ... Salimos hoya la calle con nuestra ,nueva publi-
cación, a las órdenes de Dios, de España y su Caudillo".

El 1942 apareix Villanueva y Geltrú, editat per la Delegación Local de Prensa y
Propaganda de FET y de las JONS. Així, dones, el successor del Diario ja sorlia al carrer sota la
protecció dels guanyadors, evidentment amb un taranná diferent, ja que estava a les ordres polí-
tiques del sistema. Com ja hem assenyalat en parlar inicialment del Diario, alllarg d'aquests prop
de 60 anys va anar fent diverses evolucions fins a convertir-se en 1'actual Diari de Vilanova. Hi
han coHaborat la majoria de lletraferits locals i ha servit perque molts dels periodistes vilanovins
hi fessin els seus primers passos, fos quina fos la seva ideologia.

La resta de publicacions que surten en aquest ternps són butlletins de les diverses seccions
de la Falange. Potser podríem destacar la publicació del butlletí Juventud "Boletín suplementa-
rio publicado por el Centro de la Juventud Masculina de Acción Católica de Santa Maria de la
Geltrú". Iniciava aquesta publicació una llista forca nombrosa de revistes que sortiren sota l'ai-
xopluc de la parroquia de la Geltrú.

1950-1960. Co m e n c a la t e b ia
resistencia a l'uniformisme

El regim instaurat després de la Guerra Civil i aliat amb l'eix Berlín- Roma, va anar fent
petits canvis en funció de 1'evolució de la guerra europea i de les conseqüencies que 1'entrada en
ella dels american s va comportar tant en l'ámbit económic com en el político Així, es van donar
unes mínimes mostres d'obertura política, tant en les relacions internacionals amb altres paises
com en l'ámbit interno També alguns canvis en els principals ministeris donaven a entendre que
hi havia una classe política que no havia fet directament la guerra i, per tant, potser una mica més
allunyats d'aquelles adhesions sense límits.

En el camp de les publicacions vilanovines, la década comenc;a amb 1'aparició de la revis-
ta Azul "Villanueva y Geltrú. Arte- Letras-Amenidad"; aquesta publicació volia reflectir l'actua-
litat local passada, pero, pel filtre d'aquest blau significatiu del sistema. Té alguna col-Iaboració
en catalá. Curiosament, va tenir un suplement dedicat a les joves de la ciutat: Villanovesas de azul.
Dins les publicacions vinculades a Falange encara trobem Avanzadilla "Villanueva y Geltrú.
Suplemento de la Delegación Comarcal del Frente de Juventudes".

Cal fer esment que la vida ciutadana es va normalitzant d'una manera rápida i sorgeixen
diversos clubs esportius que confeccionen els seus propis butlletins amb informacions sobre l'ac-
tivitat social i els resultats de les competicions on participen els seus associats. Així tenim: Club
Patín Villanueva "Boletín informativo de actividades", Agrupación Ciclista de Villanueva y Geltrú
"Boletín anual".

Cal fer esment que en aquest decenni s'ha acomplert el centenari de la continuítat en les
publicacions locals. En aquest context apareix, 1'any 1951, Folklore, la primera publicació que, a



redós de 1'església, apareix sense el control directe del poder polític local. La seva redacció és for-
mada per joves no vinculats ideológicament amb el sistema. Folklore, lligada també al Coro, és
una publicació que treballa des del camp cultural i dóna via lliure a tot alló que fa referencia a la
cultural popular i a d'altres exercicis de carácter intellectual. Folklore és un punt de referencia per
coneixer els neguits culturals no oficials i intellectuals de I'época.

L'any 1957 es publica el Boletín de la Agrupación Excursionista Atalaya. D'obligada publi-
cació en castellá, el butlletí, que segueix publicant-se als nostres dies, és una mostra clara de
constancia, dedicació i esforc de treball al servei de la ciutat des d'una entitat.

Cal deixar, finalment, constancia de la nova aparició, l'any 1953, del Boletín de la
Biblioteca-Museo Balaguer, aquest cop, pero, ja sota la vinculació al Centro de Estudios de la
Biblioteca Museo- Balaguer.

1960-1970. El procés de normalització
cívica es va consolidant

En aquesta década es produeixen un seguit de publicacions forca interessants des d'una
óptica cívica i, fins i tot, política. Cal fer esment de la desaparició total de les publicacions vin-
culades al regim político Les velles estructures es van clivellant i són pocs ja els qui creuen que
perduri el sistema sense el dictador. Així, hi ha una certa tolerancia que fa que es puguin
comencar a dir coses o, millor, a insinuar coses.

La majoria de les publicacions que apareixen entre els anys seixanta i setanta són fruit de
l'exercici literari i de reflexió de grups de joves, organitzats o no, que van aportant les seves idees
clarament diferenciades de les del món oficial. Així, les publicacions que ens trobem i que tenen
la virtut de poder-se considerar les primeres que apareixen en catalá després de la Guerra Civil
són Viuac i Piolet, publicacions dels escoltes vilanovins i geltrunencs. Vivac és una publicació de
denúncia i de marcada tendencia política. És la primera publicació que deixa entreveure la críti-
ca als estaments oficials d'una manera més o menys directa. L'equip de redacció de Vivac era
compost per persones que posteriorment van tenir un paper fonamental en la transició i els pri-
mers passos de la democracia a la nostra ciutat. És obligat reconéixer, també, el paper important
que determinats membres de 1'església van tenir en aquest procés de ressorgiment.

El mateix escoltisme va treure dues revistes més l' any 1966, Pioner i Moviment scout catolic.

Altres publicacions que surten sota els auspicis de collectius joves són: Dia/eg, vinculat al
Moviment Infantil de la Geltrú (és remarcable el número que la revista va dedicar a les Colónies
d'Estiu que és un model del treball pedagógic que es feia en el temps de lleure en aquells
mornents); L'espetec i Xarxa, dos títols vinculats a un grup de joves que ajudaven a les cerimónies
litúrgiques al Monestir de la Divina Providencia, i Amistat, portaveu de la colla de la "pessigolla".

Cal destacar 1'aparició de dos butlletins de la societat excursionista Talaia, amb un paper
important dins de la vila com a promotora i organitzadora de diversos actes de caire cultural vin-
culats al redrecament nacional. Aquests butlletins són: Soterránia, del grup d'espeleolegs i Amics
de la sardana; del grup de sardanistes.

')
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Les noves estructures sindicals de carácter vertical treuen una publicació propagandística
anomenada Boletín sindical.

1970-1980.
L'esclat de la premsa.

La política d e m o c r á t ic a

Aquesta década es pot dividir clarament en dues parts, fins a l'any 1975 i després d'aquest
any, amb la desaparició del dictador i, per tant, amb un esclat de les llibertats i tot el que aixo com-
porta. Cal dir, pero, que a principis dels anys setanta s'intueix ja la fi de la dictadura, el regim no s'a-
guanta i les forces polítiques dernocrátiques, encara en la clandestinitat, van ocupant espais de lli-
bertat i van fent la seva feina a l'ombra. Aquests dos factors també tenen el seu reflex en la premsa.

Un primer aspecte que cal tenir en compte és la reaparició amb forca de la premsa escolar:
l'any 1971 apareixen La comparsa, Primavera, Estels, Sol, Festa ... Títols de publicacions de caire
escolar lligades a l'Escola Cossetánia. Més endavant apareixen Llebetx té la paraula i Escola
Montserrat, que completen aquesta tipologia de revistes fruit de metodes pedagogics renovats i
innovadors dins de l'escola de primers dels anys setanta.

Fins el 1975 cal destacar un seguit de títols que van representar una clara innovaci6 en els
continguts de les publicacions locals.

Foment, revista editada per la societat del mateix nom, comenc;a a publicar-se l' any 1972
amb precarietat de mitjans i en castella, pero rápidament millora sensiblement el contingut i les
formes per convertir-se en una revista oberta, plural i de gran qualitat amb participació de les
persones més vinculades al món culturaL

La veu de la pastera, publicació de la societat l'Acord. Sense tenir la qualitat formal de
Foment, La veu de la pastera és una publicació molt més polititzada i, per tant, més amatent als
esdeveniments que van succeint a la ciutat. La veu de la pastera acabara esdevenint el portaveu
fáctic de l'oposició democrática a Vilanova.

Vilanova obrera sera la primera publicació de després de la guerra vinculada als sindicats
lliures, que comencaven a actuar obertament dins i fora de les estructures del sindicalisme oficial
verticaL

L'any 75 mor el General Franco i aquí canvia tot. La diversificació de les actuacions cívi-
ques permet un creixement de l'associacionisme i de les activitats de tipus cultural i sociaL
Només cal constatar una dada: entre 1975 i 1980 apareixen tantes publicacions com des de 1950
a 1975; és, dones, prou evident l'efervescencia social existent en aquella epoca. Cal fer esment de
l'aparició, a partir d'aquestes dates, de la premsa política de partit i així, fins a l'any 80, trobem:
Vilanova socialista (1977), organ del PSC; Costa deponent (1977), organ del MUM dels PPCC;
Nou Garraf(1977), portaveu del PSUC, i Garraf socialista (1979), organ comarcal del PSC.

Apareixen, també, una llarga llista de publicacions vinculades a entitats. Cornenca el movi-
ment associatiu vernal i amb ellla primera publicació: Associació de Veins de Sant Joan, l' any 1976,
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que iniciara una llista nombrosa de títols a partir d'aquí, ja que fins a l'actualitat totes les A.V.
tenen publicacions propies amb informació social i de les activitats que porten a terme. Cal des-
tacar l'aparició de Moixó foguer, publicació que recullla tradició de la premsa humorística. Sera
una publicació sense freqüencia fixa i que sortirá quan es produeixin esdeveniments que poden
ser observats des d'una óptica humorística. Així mateix, hem de deixar constancia de la sortida
al carrer de diverses publicacions de creació poética, com Aviat, Que passa?, i com a publicació
que recull diversos aspectes de creació cultural Bisc Adarró.

El setmanari Villanueva y Geltrú és converteix, l'any 1977, en Diari de Vilanova i cornenca
un procés de democratització de les seves estructures i del seu contingut. De tota manera, d'a-
quest període creiem que el fet més rellevant és l'aparició del Setmanari de Vilanova i la Geltrú,
que constitueix el primer intent de fer premsa en catalá des d'una óptica professional i de distri-
bució normalitzada. Setmanari de Vilanova i la Geltrú neix de la voluntat d'un seguit de col-labo-
radors del Diari que entenen que les reformes fetes queden molt per sota de les necessitats i junt
amb altres estudiants de periodisme funden el Setmanari. Va tenir una vida curta ja que sols dura
dos anys, pero fou un bon revulsiu de la premsa local i també fou incomode per al poder local
que encara tenia vinculacions amb el franquisme. Amb una estudiada operació, el seu editor va
vendre la publicació a un grup dretá local que en va fer un canvi subtancial tant de forma com
de contingut.

L' any 1979 se celebren les primeres eleccions municipals dernocrátiques i apareix de
nou premsa institucional: el mateix 1979 s'incorpora a la llista de publicacions L'Ajuntament
informa.

1980 a 1999. EIs nostres dies,
alguna de cal i moltes d'arena

En aquest darrer període, que agafa l'actualitat, es fa difícil fer valoracions perque encara
.no hi ha la distancia suficient per objectivar l'opinió. No obstant aixó, intentarem deixar constan-
cia dels principals títols que han aparegut en aquest període.

Pel que fa a la premsa escolar cal destacar que s'ha seguit treballant a les escoles tant la pro-
pia edició com el coneixement de la premsa escrita habitual. S'han incorporat títols diversos, ja
que la majoria de les escoles de primaria tenen les seves revistes. Referent als estudis secundaris
cal esmentar, entre altres, FP afondo, Aura nova, i aquelles que potser han tingut una major qua-
litat: L'lnstitut M. Cabanyes i El Mirador lES Joaquim Mir, confeccionada per alumnat que tre-
balla l'assignatura de periodisme.

En la premsa institucional també s'han produít novetats, vinculades óbviament als esdeve-
niments polítics que s'han succeít en aquests darrers anys. Si situávern l'any 79 l'aparició de
L'Ajuntament informa, se substitueix per Placa de la Vila i despres per A prop. Més endavant,
l'Ajuntament es replanteja les publicacions i treu Guianova, una guia de serveis ciutadans més

f
que no pas una publicació informativa de l'activitat política. Aquesta publicació mensual, el
novembre del)997, canvia de nom i passa a dir-se 08800, inclou nous articles de col-laboradors
i afegeix unes rlgines centrals de color groc on es descriu l'agenda d'activitats de cada mes. En
l'actualitat, junt a 08800 "publicació de l'Ajuntament", es publica L'Arf, del Consell Comarcal, i

')
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Pel que fa a la premsa professional, cal esmentar diversos intents de premsa en catalá a la
nostra ciutat; títols com Magazine del Garraf, Guspira, La comarca, Tothom i Cronlca amb més o
menys sort i durada han portat la seva visió i la seva opinió sobre la ciutat. D'aquests que hem
comentat els més importants han estat Tothom i Cronica, tots dos títols eren projectes de publi-
cacions intercomarcals, és a dir abastar el Penedes historie; ambdues van fracassar i van morir en
l'intent. Un cas curiós és el de Al dia, períódic nonat: en van sortir fulls de publicitat i es van fer
presentacions arreu de la comarca pero mai no va veure la llum.

de forma discontinua Parlem, organ de La Paperera. La gent gran del Casal municipal de Can
Pahissa també va treure com a colIectiu organitzat la publicació La Rambla.

t
En el sector de les associacions cal destacar la desaparició d'algunes de lés-publicacions

emblernátiques de les anteriors époques; així, ja no es publiquen La veu 4.~la pastera i Foment, que
van ser molt importants; altres títols han vingut a substituir-les: Gran penya, La porra, són títols
de premsa associativa cultural, la primera vinculada a la societat del mateix norn i la segona a

J
l'Agrupació de Balls Populars. Ja hem dit abans que les A.V. tenen totes les seves corresponents
revistes. En els darrers anys s'ha produit el fenomen de l'associacionisme difús, és a dir, que apa-
reix i desapareix en funció d'uns objectius concrets. Aquest associacionisme també ha produit
algunes publicacions com Fem pinya, Tic actiu.

La premsa política ha mantingut la seva presencia pero sense que aquesta s'eixamplés i s'ha
quedat reduida, en la majoria de casos, als militants i simpatitzants. Així, a principis dels 80, jun-
tament amb les publicacions esmentades, apareix Ressa, de Convergencia, i es recupera
Democracia com a portaveu d'ERC. De l'epoca inicial de la democracia no persisteix cap títol; en
aquests moments tenen presencia activa: Comunicació, del PSC; Contribució urbana, d'IC, i
Parlem-ne, organ informatiu del PP. La majoria de partits polítics prefereix, possiblement, de sor-
tir a les pagines de la premsa normalitzada que no pas esmercar esforcos en publicacions que, en
la seva majoria, va a parar a les mans de les persones simpatitzants de la propia causa de cada
partit.

Un dels fenómens que hem de constatar en aquests darrers anys és l'aparició de les publi-
cacions publicitáries gratuItes. La fórmula és ben facil; es tracta d'omplir forca pagines de publi-
citat i posar-hi de farciment algunes notícies refregides d'altres publicacions i elllistat dels prin-
cipals serveis. En aquest camp han subsistit, entre una llarga munió de títols, Claxon, vinculada
a una cadena amplia de publicacions i Vila-jlasch, producte autócton. La distribució d'aquestes
publicacions es fa d'una manera gratuita i casa per casa.

En el camp de la premsa cultural cal esmentar l'aparició de títols de notable interés, pero,
dissortadament despareguts. Aixi, cal deixar constancia de l'aparició de TGV, revista d'humani-
tats; La carpeta i Gran Penedés, de l'lnstitut d'Estudis Penedesencs; Primera edició, publicació que
va venir a substituir el Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer. També apareix Reembres, una
publicació de gran qualitat fruit de l'esforc de diversos historiadors que un cop han acumulat
material el publiquen amb les seves própies aportacions económiques; és un exemple de com les
publicacions independents persisteixen a la nostra ciutat. Al marge d'aquests títols hi ha tot un
seguit de capacaleres que en algun moment han fet aportacions cultural s a la ciutat: Ateneu,
Revolta, Lletraga, Cargot, El llapis, Celobert, Eil, El Jull ... Dintre d'aquest camp hem d'assenya-
lar l'aparició de diveres publicacions dedicades al cómic, fenómen amb un gran predicament
entre la gent jove: Farmacia de guardia, El mussol, Kontainer ...
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L'intent més reeixit de premsa quotidiana el constitueix L'hora del Garraf, apareguda l'any
1994 amb un planter de periodistes joves que treu un producte d'excelIent qualitat. La seva apa-
rició ha constituir, d'una banda, un revulsiu i, de l'altra, la possibilitat pellector de poder triar
entre les dues publicacions que surten en aquests moments a la ciutat.

Amb aixó acabem aquesta breu cronologia de la premsa a la nostra ciutat. És evident que,
a prop de cornplir-se el 150 aniversari de la sortida de la primera publicació periódica, la quan-
titat de títols que apareixen a la ciutat manté la tónica histórica, pero també és cert que existei-
xen greus dificultats per a la consolidació d'una premsa professional. La ciutat segur que neces-
sita el contrast d'opinions, les versions contrastades i aixó solament es pot donar quan hi ha
diversos mitjans informatius.

Cal seguir perseverant perque les capcaleres segueixin creant-se, pero també seria bo que
la constancia i la qualitat, tant des d'un punt de vista formal com de continguts, fos una perma-
nent obsessió d'aquells que s'embranquen en una historia tan atrevida, pero tan divertida i apas-
sionant com és fundar una publicació, per senzilla que sigui.

Algunes publicacions vilanovines.
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HISTORIA DE LA RADIO
A VILANOVA I LA GELTRÚ

(.

Antecedents

E ls orígens de la radio es remunten a les primeres decades del segle XX. La radiotelegrafia,
a través del sistema Morse, va ésser el precedent de la radio. L'any 1912 es va revelar com

un mitja eficient en el salvament dels supervivents del Titanic. A París, a dalt de la torre Eiffel,
des de 1909 hi havia installada una emissora que a través delllenguatge Morse transmetia sen-
yals horaris i previsions atmosferiques.

La primera estació que realment va ser considerada com una emissora de radio fou la nord-
americana KDKA, a Pittsburg, l'any 1911.

La radio a Vilanova: Enric Calvet
i Josep M. Cucurella

Al voltant de les primeres emissores de radio s'aplegaren molts radioaficionats, que van
donar un impuls important a la divulgació, popularització i evolució d'aquest mitja de comuni-
cació.

Fruit d'aquesta intervenció, a Vilanova i la Geltrú s'inicia quasi de forma simultania el
moviment radiofonic. L'any 1916, el professor de Física aplicada de l'Escola Industrial, Enric
Calvet, inicia els seus alumnes en els fonaments de les ones hertzianes i la seva propagació a tra-
vés de 1'espai. La radio galena, una senzilla versió dels receptors, significa tot un esdeveniment a
la nostra ciutat.

Un dels alumnes d'Enric Calvet, ]osep Maria Cucurella, s'entesta a aconseguir connec-
tar amb París. Construeix, junt amb altres companys, una gran bobina i condensadors que,
adossats a uns auriculars permeti la recepció radiofonica. La primera idea d' en Cucurella va
cristalIitzant, malgrat la seva llarga estada estudiantil a 1'estranger. Es tracta de crear una
emissora local de radio. Des de l' any 1926 al 1932, Cucurella efectua diversos treballs per asso-
lir el seu objectiu, a través de la recent fundada Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola
Industrial.

L'estiu del 32 s'inicien les primeres proves d'aquesta emissora local. Finalment, el 13 de
novembre de 1932, coincidint amb la Fira de Novembre sonaven les primeres paraules i la pri-
mera música de l' emissora vilanovina, Radio Vilanova.

L'any següent, la radio aconsegueix els permisos oficials i 1'autorització on s'accepta la ins-
tal-lacio d'una estació de radiodifusió amb el distintiu d'EA] 35. Un grup de persones fan costat
a aquest nou mitjá de comunicació, des d'artistes com Enric Cristófor Ricart i Alexandre de
Cabanyes a redactors i escriptors com Manuel Amat i Francesc Serra Novas.

La programació de la radio vilanovina es va ampliant gradualment i s'hi incorporen espais
de música, cuina, teatre i, fins i tot, un d'infantil.
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La postguerra. Lalo

L'esclat de la Guerra Civil, l'any 1936, afecta de pIe aquesta emissora. El Partit Obrer
d'Unificació Marxista (POUM) s'apodera de la radio el 19 de juliol d'aquell any i fan firmar a
Cucurella i a Muntaner, el seu coordinador, un document que legitima la presencia d'aquest par-
tit a l'emissora i regula els seus continguts. Arnés, el 1938, un llamp cau sobre l'antena i crema
una part del transmissor, fet que obliga Radio Vilanova a deixar d' emetre.

El final de la guerra i la victoria del regim franquista canvia substancialment la fisonomia
de la radio. La llengua catalana és prohibida i Radio Vilanova es converteix en "Radio España de
Villa nueva y Geltrú". Malgrat que Cucurella i Muntaner continuen fent aportacions econorni-
ques, les emissions queden cada cop més reduídes a una franja horaria de migdia.

Lentament, la ciutat recupera la seva radio. Un dels fets que marca aquesta emissora en la
postguerra és la presencia d'un personatge infantil al qual quedara unida la radio vilanovina al
llarg de la seva historia. Es tracta de la figura de Lalo, un personatge creat per Josep Antoni Serra
Alsina i que iniciara un seguit d'emissions benefiques a favor de l'Hospital de Sant Antoni Abat.
Tot plegat farcit de festivals artístics, com el del teatre Apolo, que té lloc l'any 1940. La situació
repressiva esdevé finalment en l'anul-lació de les emissions d'en Lalo durant unes setmanes.
Aquest personatge, al qual se sent lligada tota una generació de vilanovins, s'expressava en cas-
tellá encara que lentament incorporava frases en catalá. Vigilat per la Falange, en més d'una oca-
sió va ser suspesa la seva emissió.

De 1942 a 1954, la propietat de l'emissora va passant per diverses mans amb diferent sort
i evolució. L'any 54, l'adquireix Ramon de Rato Rodríguez de San Pedro, propietari de les ernis-
sores que formen la Rueda Rato, i decideix canviar-li el nom. A partir d'aquell moment, passa a
denominar-se Radio Panadés, i es consolida com l'única emissora de la comarca.

L'octubre de 1973, l'emissora estrena un nou local, ubicat aquest cop al carrer de la Llibertat.
Aquesta epoca, i sobretot a partir de l'any 1975 quan mor Franco, significa l'entrada de nous aires
amb la incorporació d'un seguit d' estudiants de periodisme i nous valors de la radiodifusió.

La radio vilanovina, des de la represa
d e m o c r á tica fins avui

L'any 1978, Radio Panadés estrena un nou canal. Es tracta de l'emissora de freqüencia
modulada, Radio Terramar, especialitzada en música. L'antena d'ona mitjana es troba
instalIada a la Masia del Padruell, mentre que la de freqüencia modulada es troba al cim del
Montgrós. Posteriorment, el seu popietari va vendre aquesta emissora a Onda Cero, que emet en
cadena amb la resta d'emissores d'arreu de l'Estat Espanyol. Passa, per tant, a denominar-se
Onda Cero Radio, Vilanova i la Geltrú. En l'actualitat, aquesta emissora esta efectuant una serie
de transformacions a resultes del canvi de titularitat que ha portat a terme.

En la dec~da dels anys vuitanta sorgeix un moviment de radioaficionats que va esdevenir
cabdalper fer progressar la radiodifusió a la nostra ciutat. EIs costos de muntar petites emisso-
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res baixa en picat i apareixen les emissores lliures, ja que existeix un buit legal que 'reguli aques-
tes emissions. Entre d'altres, fan la seva aparició Radio Ribes Roges, Radio Roquetes i Darró
Radio i, per damunt de totes, la figura de Vilanova Radio. Es tractá d'un intent serios de pro-
fessionalitzar les radios lliures, amb emissió regular, gent jove als micrófons i un financament a
través de la publicitat. Aquestes experiencies radiofóniques s'estenen entre els anys 1985 i 1987.
Finalment, les denúncies als organismes regulador s fan que aquesta experiencia s'abandoni gra-
dualment, a vegades a través de la clausura de les emissores.

L'any 1979, malgrat aixó, el primer ajuntament dernocrátic va prendre com una de les seves
primeres mesures la petició d'una radio municipal. Aixo no obstant, aquesta proposta es va allar-
gant de mica en mica en les diferents legislatures municipals, sense fer-se efectiva fins a la deca-
da dels 90. Així, el 23 d'abril de 1995, s'estrena la nova emissora municipal, Canal Blau Radio.
Al 100.5 del dial de la freqüencia modulada i amb un repetidor al cim del Montgros, compartint
infraestructura amb la televisió local. L'aposta per un sistema digital i la incorporació de les
darreres tecnologies de transmissió i edició han fet que aquesta emissora estigui al capdavant de
les innovacions radiofoniques, ja que en diverses ocasions ha retransrnés esdeveniments a través
de la xarxa Internet. Actualment es troba incorporada a Canal Blau Informació, que agrupa els
sistemes digitals i els conceptes informatius de la televisió i la radio.

BREU HISTORIA DE LA TELEVISIÓ
A VILANOVA I LA GELTRÚ

Antecedents

E 110 de setembre de 1929, el britanic John Baird va posar en marxa la primera emissió
regular de televisió. Des dels estudis de la BBC de Londres, s'iniciava l'evolució d'un elec-

trodornestic que ha esdevingut cabdal en el nostre model de vida.

A partir d'aquell moment, la televisió va anar evolucionant tecnicament, a la vegada que
s'expandia rápidament en els paísos tecnológicament més avancats. En la década de 1930 a 1940,
Gran Bretanya, Alemanya i els Estats Units en primera instancia i, en menor mesura Franca i la
Unió Soviética, van aplicar innovacions própies a la televisió, que van definir els nous estándards
d'aquest mitjá de comunicació.

El primer esdeveniment televisiu va tenir lloc en la transmissió dels Jocs Olímpics de
Berlín de 1936, a l'Alemanya d'Hitler. Precisament, l'esclat de la Segona Guerra Mundial supo-
sa una aturada en la implantació de la televisió a Europa. Per aquest motiu, no es fins els anys 50
que la majoria de paises posen en marxa una programació regular.

La televisió a l'Estat Espanyol

No es fins l'any 1958 que es posa en marxa la programació estable a l'Estat Espanyol. Una sola
cadena, la de Televisión Española, en blanc i negre i amb molt pocs receptors i zones d'influencia,



Caldrá esperar als anys 80 perque hi hagi una televisió catalana. Fins a 1984, només exis-
tien a Catalunya els dos canals de TVE, a més de l'anomenat circuit catalá, dependent d'aquest
organisme. El gener de 1984, TV3 inicia les seves emissions regulars, després que 1'11 de setem-
bre del 83 fes la seva emissió inauguraL Amb aquesta televisió autonómica es trenca el monopo-
li de TVE. Malgrat tot, abans d'aquesta data ja hi havia emissions de televisió en catalá. Es trae-
ta de la televisió de Cardedeu, que l' any 1980 inicia les seves emissions i encetá un moviment
desconegut fins aquells moments: la televisió locaL

L'any 1989, es produeixen diversos fets importants. Per primer cop, s'incorporen a les ones
les televisions privades, que actualment són tres: Tele 5, Antena 3 i Canal Plus. També apareix el
segon canal de TV3, Canal 33.

EIs inicis de la televisió a Vilanova i la Geltrú

Davant d'aquest panorama, a Vilanova i la Geltrú un grup d'afeccionats a la televisió van
iniciar les primeres emissions de televisió l' any 1985. Sota el nom de Canal 34, i des d'uns impro-
visats estudis al Círcol Católic, van emetre durant diversos anys. Finalment, la manca de marc
legal i l'alt cost de fer televisió van fer desistir els seus promotors de tirar endavant aquesta ini-
ciativa pionera a la nostra ciutat.

Malgrat tot, el2 d'abril de 1990 surt la primera emissió de Televisió de Vilanova. Es trae-
ta de la primera prova de televisió que es realitza des de I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Durant una setmana, s'emeten els actes del Carnaval d'aquell any. Les precáries condicions dels
materials i les emissions fan que aquests programes s'emetin manualment des del cim del
Montgros, on es troba installat el repetidor de la televisió municipaL

Alllarg de l' any 1990, es van fent proves de programes, de tecniques i de sistemes d' emis-
sió, per iniciar finalment el dia 15 de desembre la programació regular de la televisió local de
Vila:nova i la Geltrú. Passa a anomenar-se Canal Blau Televisió i emet cada divendres, a través
del canal 49 de l'UHF, des del Centre de Formació Ocupacional La Paperera.

1 per que ho fa des d'aquestes instal-lacions? Dones, ben senzill: el camí escollit per
l'Ajuntament per tirar endavant la televisió va ser a través de la formació ocupacionaL Un grup
de 20 persones van iniciar, l'any 1989, els cursos formatius audiovisuals. L'INEM va aportar el
material, altament especialitzat per a l'epoca i per les televisions locals: el sistema U-Matic SP.
Finalment, collaboradors, professionals, estudiants i la productora Unitat 7, sorgida d'entre els
alumnes dels cursos, fan possible cada setmana les emissions regulars de Canal Blau TV.

La professionalització de la TV vilanovina

El 23 d'abril de 1991 s'inaugura oficialment la nova seu de Canal Blau Televisió. Es tracta
d'un plató de 70 metres quadrats, tres sales de postproducció i realització, una redacció, una sala d'ar-
xiu i un taller-magatzem, Després de l'estiu, Canal Blau Televisió comenca a emetre diariament. A
partir d'aquell moment, la televisió municipal endega el camí de la professionalització, contractant els.
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serveis tecnics i periodístics, establint criteris de cofinancament a través dels pressupostos municipals
i la publicitat i ampliant els horaris de programació. D'aquesta forma, l'any 1994 s'estabilitzen els pro-
grames en directe i sobresurt l'emissió diaria d'un magazin d'una hoh i un informatiu .

.
L'any 1995 es produeix un canvi tecnológic. Del sistema Ll-Matic SP es passa a un están-

dard més professional, el sistema Betacam SP. Es deixen enrere les pesades cámeres i s'opta per
unes altres de més lleugeres i de més qualitat. També es construeix una unitat mobil que permet
enregistrar tot tipus d'esdeveniments i ampliar un cop més la programació propia.

Fins a l'any 1999, la programació de Canal Blau Televisió ha estat considerada generalis-
ta, incloent-hi espais com magazins, debats, programes específics i especialitzats, de castells,
d'esports, de reportatges. En total, més de 200 programes alllarg d'aquests nou anys que con-
formen un arxiu que conté més de tres mil emissions, prop de sis mil hores enregistrades que han
arribat a les llar s de tota la comarca del Garraf i d' altres municipis de comarques vemes.

A mitjan 1999, la televisió canvia. Passa de tenir una concepció generalista a esdevenir un
canal temátic de notícies locals i comarcals. De quatre hores diaries d'emissió passa a quinze, gra-
cies a les noves tecnologies. Cámeres en format digital, potents ordinadors i la creació de la figu-
ra del videoperiodista, que elabora les notícies, les grava, fa les entrevistes i les edita, fan pos si-
ble aquest canvi. La televisió local de Vilanova i la Geltrú hi sera present en tots els sistemes d' e-
missió que actualment es troben al mercat: les ones terrestres com ara el sistema de cable, el sis-
tema digital terrestre (en el futur) o a través d'Internet.

Plató de Canal Blau Televisió.
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