DESCOBRIMENT
DE LA
PLACA
COMMEMORATIVA
DEL
CENTENARI DEL NAIXEMENT D’ALBERT VIRELLA I BLODA.
21/11/2015

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú atorga honors, distincions i
nomenaments honorífics a persones i entitats que són mereixedors d'un
reconeixement especial per la seva contribució d'augmentar el prestigi de la
ciutat.
En aquest sentit, Albert Virella va rebre en vida reconeixements importants
a la seva trajectòria. L’any 1995 va rebre la Medalla de la Ciutat de Vilanova
i la Geltrú i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
Ara que es compleixen 100 anys del seu naixement, tenim una nova
oportunitat de dedicar-li un nou reconeixement, de recordar la seva figura,
de divulgar-la i fer-la conèixer.
Voldria destacar d’Albert Virella l’exemplaritat de la seva trajectòria. Va
convertir la seva passió per la història, pel investigar sobre el passat, en una
tasca de servei a la ciutat i a la comarca.
D’Albert Virella, a part de destacar l’immens contingut dels seus estudis
sobre el nostre territori, en destaquem sobretot la vocació de compartir el
seu coneixement, d’explicar, de fer conèixer, de divulgar.
Aquesta actitud generosa i amb vocació de fer ciutat, fer comarca i fer país,
el va convertir en un referent per als historiadors locals contemporanis a ell
i posteriors.
Albert Virella va deixar un llegat molt extens en forma de coneixement,
documents i obres divulgatives, però també un llegat ideològic, conceptual,
sobre el territori. Virella sempre va veure molt clarament que els diferents
territoris del Penedès compartim molt bona part de la nostra història i el
nostre patrimoni i que formem part d’una sola unitat.
Creia tant en aquesta idea, que es va implicar en la fundació de l’Institut
d’Estudis Penedesencs, una entitat cultural que avui, 40 anys més tard, és
un referent en l’estudi i la divulgació de la cultura del nostre territori des de
tots els àmbits: història, patrimoni, geografia, excursionisme, art, etc.
Sempre es va sentir molt unit a Vilanova i la Geltrú, la comarca i el
Penedès, fins i tot en la llarga etapa que va viure fora. I és la seva estimació
al territori, la seva vocació, la seva generositat, el que fan que avui el
vulguem recordar.
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Per tot plegat, és un plaer celebrar avui aquest acte, que reuneix la seva
família, l’autor del Retrat dedicat a la seva biografia, i les persones que el
van conèixer i tractar personalment. Agraïm a la comissió del centenari
d’Albert Virella l’organització dels actes que s’han celebrat aquests dies,
entre ells, la descoberta d’aquesta placa commemorativa.
Ara, doncs, la ciutat té també un element que fa present la figura d’Albert
Virella al carrer, en l’indret on va néixer. Un gest que indica la rellevància i
la visibilitat que vol donar la ciutat a aquest historiador i divulgador que tant
va aportar en el coneixement de la nostra pròpia història com a ciutat i com
a poble.
Neus Lloveras i Massana
Vilanova i la Geltrú, 21/11/2015

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

{PAGE }

Nom del fitxer:
2015_11_21 placa centenari albert virella.doc
Directori:
S:\AA-ALCALDESSA\DISCURSOS\2015
Plantilla:
C:\DOCUME~1\mgrau\CONFIG~1\Temp\Document
municipal - senzill-2.dot
Títol:
Document municipal
Tema:
Autor:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Paraules clau:
Comentaris:
Data de creació:
20/01/2016 15:27:00
Número de canvi:
2
Desat la darrera vegada el: 20/01/2016 15:27:00
Desat la darrera vegada per: User
Temps total d'edició: 8 Minuts
Imprès la darrera vegada el: 20/01/2016 15:27:00
A partir de l'última impressió completa
Nombre de pàgines:
2
Nombre de paraules:
442 (aprox.)
Nombre de caràcters:
2.520 (aprox.)

