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Ernesto Chávez A1¡V,arc::z,.
responsable de.l'Arxiu 'His't~r~ de la, ,
Societat de Beneficencia dlb
Naturals de Catalunya ,, l·

, Fundadae! 1840 a l'Havana, la Societatde
I ~ , , 4

Beneficencia de Naturals de Catalunya

constitueiX"laprimera entitat regional que

esva fundar a Cuba i a la restad'Arnerica.

t.' _-

Creadaamb finalitars benefiquesi filantro-

piques en favor' deis catalansnecessnatsi

desvalguts,manté aquest carácter durant

els seus primers cent anys d'existencia, _

arríbant a convertir-seen una de lessocie-
r

erosesdel'illa a causade l'en-, t:

f.l "

~!;lomic

, .
"Per Ía Carltar i per Catalunya" va ser e!

seulerharector desde la sevafundació. EIs

nous temps, influenciats de nous corrents

de! pen~enr han convertir la SBNC en

una ambaíxada cultural i espiritual de

Catalqnya a Cuba; senseque p~r aixo hagi
·~f·. .

perdutel seucarácterbeneíicper a tots els

catalans que encara resideixen a Cuba i

tenen necessiratsa satisfer.

No tan sols perque e!s seus fundadors,
l' ~~

josep Gener- Guasch i c~Antoni Font _.~.

Guasch,i e!seuprimer president,~Frances~!

Ventosa, eren de Vilanova i la Ge!trú, el

~incle amb aquestacomarca,:a serintens i

justificar. Molrs vilanovins han passatper

les lIist~ socials,com a presidents, direc-

tius o associats,i han deixat una perjadaen

el fer i en el pensamenr de la rsevarerra

lIunyana en sol cuba.' t

Els nostres llacos amb Vilanova i;' la

Gelrrú s'han enfortit amb elsanys, dones ')

el record deIs seus fundadors és inesbo-

rrable en la memoria col-lectiva deis

membres socials.

Aro lo dosonys esva iniciar un projede cultural per
101 de reconslruir el (osol (01010 de I'Hovo.no. El

, (osol esIrobovo en áquellsmomenls en un eslol de
delerioramenl molt importonl, lonl o nivell esírudu-
ral de I'edilici rom per lo mancode moleriol i de mil·
jons economicsque pOlio I'enlilo!. Lo iniciolivo va
onor o correcdeis lecnicsde cultura de l'Ajunlomenl
de Ripollel, que van voler donar suport o lo iniciativa
d'un particular, Andreu Navarro. Desprésd'uno visi·
lo 01 (osol (01010 de I'Hovono, Navarro va rreute
indispensablébuscarlo manero de relórnor 0'1'enti'
101 el seu 110(en lo vida saciol de I'Hovono. El pro-
jede cultural va ser oprovol pel propi casal.A I'hora '
de liror-Io endovonl esva buscarlo col·roboraciÓd'o~
Ires.ojunlomimls' d~ (Qlolunyo. Ésper oi~o qUé,. bl
lIorg de tres mesÓs;esva íer Id reee~cáde possibles"
col·loboradors.

lo demando d'¿jut és patw el que sabIo inés d'(f
queslo iniciativa. Primeromenl colio comen~orper I .
reeonslruccióde l'edificio Esva demonor ojut o lo
Generolilol de Cotolunyó,ló quol esva ler correede
lo sevo rehobililoció, si mésno d'uno port importan!.
A partir d'oquí, pero, colio lombé dur o lerme una
rehobililoció cullurol per 101de lornor o oÍTiplird'oc;
livilols el Icsol Miljon~onl els conlodes qug es van

, esloblir omb dileren~ ojunlomenls de (otolunya es
va oconseguiret compromísdediversesenlilols coto-
lones, les quo~ es forien carreed'uno port del patri-·
moni cultural perdul o I'Hovono. (odo uno d'oqueS-
les enlilols, jo sigui envionl prolessorsde codo uno
de lesmoleries o I'Hovono o bé ensenyonl o delego

) ,

\

cions cubonesque vinguin o (ololunyo el seu ort,
s'hon morcoll'objecliu de relornor I'essenciocultural
cololono o (ubo.

. Esbort i l'Ajunlomenl de Rubí: apadrinaron l'Esbllrt
Món~erral del (osol,per 101de recuperar les donses
Irodicionalscalalones.

Aiscudicam,Ajunlomenl de vllossar de Mar i Vilassar
Radio: apadrinaran l'escola de punlaires a partir
d'un ócord omb la Federació de Punloires de
Colalúnyo. Un altre JlO5' sera enviar malerial cap o "

. I'Havána per crear la sevó propio escola.


