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Vilafranca

Visita d’una delegació de la
ciutat de Canelones (Uruguai)

Les associacions catalanes de dones amb càncer de pit es
reuneixen a Vilafranca per crear una xarxa de col·laboració

La delegació estava formadaper
Marcos Carámbula, intendent
de Canelones, José Lez, de l’Instituto Nacional del Vino, i Margarita Carrau, de l’Asociación
de Turismo Enológico.

Les entitats van explicar a Vilafranca que volen treballar
coordinades per temes generals però respectant la independència de cada grup. Entre
moltes altres activitats, les

associacions recopilaran en
un document els problemes
que s’estan trobant les dones
amb càncer i el presentaran al
responsable del pla oncològic
de Catalunya.

ACTUALITAT
Centenari | Recuperació institucions catalanes

6 d’abril de 1914: ja tenim la
Mancomunitat de Catalunya!!!!
// RESSÒ A LA VILA Al setmanari catòlic Acció // SENYERA PER A L’AJUNTAMENT Lliurada el dia de Sant Fèlix

després d’una subscripció popular convocada per Sans, Olivella, Ribalta, Aleu, Fortuny i Benach

Aquest centenari complau als
qui celebrem victòries i reconeixem de qui som hereus:
del Noucentisme i la seva
obra, estètica i civilitat.
Volem fer-nos ressó de la recepció a la Vilafranca, de fa
exactament cent anys, de la
constitució de la Mancomuniat de Catalunya. Llegim a
la pàg.3 del nº282 d’Acció,
l’únic setmanari en català, en
data del 12 d’abril posterior a
l’assenyalat dia 6 del mateix
primaveral mes, a una columna la crònica i valoración Visca la Mancomunitat!
“Dimarts passat tingué lloc a
BCN un esdeveniment d’extraordinària importància per
a la vida de Catalunya.
“Autoritzats per Govern per a
constituir la Mancomunitat
de Catalunya, els diputats de
les quatre Diputacions Catalanes es reunieren al Palau
de la Generalitat en assemblea sota la presidència de la
mesa d’edat, procedint-se a
l’elecció de la mesa definitiva que restà constituïda així:
President, D.Enric Prat de la
Riba; Vicepresidents: primer,
D.Lluís Duran i Ventosa; segon, D.Ramon Riu i Vendrell;
tercer, D.Lluís Ferrer i Bàrbara, i quart, D.Antoni Estivill.
Secretaris: primer, D.Ramon
Sol; segon, D.Ramon Vidiella;
tercer, Francesc Carbó i quart,
D.Joan Maria Roma.
“Seguidament passen els elegits a ocupar el seu lloc corresponent, i D.Enric Prat de
la Riba declara constituïda la
Mancomunitat Catalana amb
un patriòtic discurs que fa vibrar l’entusiasme dels Assemblearis; discurs que bona gana
publicaríem íntegre si dipossim d’espai suficient.
“Finalment s’elegiren els individus que han de formar
el Consell Permanent i que
foren els senyors segünets:
D.Agustí Riera, D.Josep
Mª España, D.Lluís d’Argemí, D.Francesc Bartrina,

D.Anselm Guasc, D.Josep
Mestres, D.Alfred Pereña i
D.Martí Inglès.
“El primer pas s’ha donat. Lloem Déu!
“Després de 200 anys s’abatiment i postración, Catalunya
s’ha redreçat a la fi. En 1714,
francesos i castellans a la una
– com Dalila a Samsó – li tallaren la robusta cabellera de
sa personalitat. En aquest 200
anys s’ha anat refent dia a dia;
i, avui, sentint en sos membres la virior de l’antiga raça,
se desposa…no a sacsejar les
columnes que aguanten l’Estat espanyol, sinó a engrandir
l’Espanya amb el seu propi
engrandiment.
Ajudem-hi tots els bons
catalans.”
(text esporgat d’interferències del castellà i normativitzat.
La reforma de l’IEC datsva del
1913, i la definitiva serà del
1917)
La Vila ciclista

Contextualitzant dis d’aquella VFP de la primavera de fa
cent anys, el quincenal del
Centro Agrícola El Labriego
no se’n fa cap ressó. Sembla
que tampoc el Ple municipal,
presidit per l’alcalde Parés,
amb el regidors Álvarez, Joan
Carbonell, Solsona, Mestres,
Hill, Torres, Figueras i Ràfols.
El 12 d’abril passarien curses
ciclistes per la Vila: la Copa
Banús, que procedent de l’Ordal ha d’arribar a les nou del
matí, havent sortit de BCN a
les set i amb final de primera
etapa, de 102 km., al Vendrell; una hora més tard, els
biciclistes de més de trenta
anys de la Copa Giró, que
per l’Ordal farien els 65 km.
que separen també BCN del
Vendrell. Hi col·laboren com
a organitzador el Club Ciclista Penedès. El favorit propi i
pròxim tenia per cognom
Magdalena… Al Velòdrom,
el futur 24 de maig de 1914,
els equipats amb cicles Arenas guanyaven les dues hores a l’americana: F.Baró i
L.Queraltó, el primer equip;
dels infantils, J.Canals i
J.Cuscó; els quatre amb

pneumàtics Hutchinson.
Quaresmals a l’A.C.

El 4 d’abril anterior, al local
de l’Associació Catòlica (AC)
del c)dels Ferrers, l’advocat
J.Mª de Fábregues havia clos
el cicle de conferències quaresmals, sobre el temps “Elecció de l’estat i de la carrera”.
Com a notes crítiques se les
va haver amb el feminisme,
per exagerat i amb el batxiller
d’aleshores “per deficiència,
no obstant l’epístola d’Horaci als Pissons, de fixar-se
en les belles arts, músisca,
pintura, dibuix, escultura i
arquitectura”.
Aquella setmana de fa cent
anys, a la Vila van néixer Josepa Sánchez i Sánchez, Joan
Rovirosa i Riba, Mª Montserrat Sellarés i Carreras i Camil
Freixas i Arús. HI van morir,
Remei Claramunt Seguí, Anton Ballester i Grau i Pere Baltà i Junyent – enterrat el Dijous Sant, un tertulià habitual
de les tardes de l’A.C.
Un inventari comercial i
industrial

Si fem inventari de les indústries, botigues i professionals,
habitual anunciants de la pàgina 4 de cada Acció el 1914
caldrà recordar el cirugià dentista Dr.M.Farrán, del principal 28 de la rambla de sant
Francesc; el cafè, restaurant i
dolceria Riche-Bar de Nostra
Senyora 49; els magatzems de
ferreteria i vidres plans Joan
Casas, del Ferrers, 8; la funerarària, a santa Maria 8, de Josep Trius (amb baguls al 25%
de descompte) i gran varietat
de corones; la fusteria mecànica i de construcción de taüts de P.Magí Soler, de Clascar
13; el taller de construccions
i reparacions de màquines i
obres (premses, trepitjadores,
bombes, sínies, politges, motor de benzina, instal·lacions
de cellers) Llorach i Olivella, amb taller a sant Pere,
132 i despatx a Jaume I, 11; la
granja Masia Porroig a la Parellada, 42 i Palma,1; la tenda
de grans i farines, a Clascar
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Enric Prat de la Riba, primer president (abril 1914
- agost 1917+) | 3d8

40 de Miquel Oms; a santa
Magdalena 28, l’electricista
A.Carbonell Diví, representat de les bombotes Egmar;
a Escudellers 12 Patio Simon
saldava tota mena de gèneres; als Quatre cantons de
R.Tomàs oferien els millors
pols per a després de bany i
afeita i escladats infantils:
talc Manon del Mon Elegant;
els luxosos pianos, manubris
i teclats els venia Josep Mata,
al c) de la cera 19; Al c) del
Forn 7, Joan Trens expedia el
millor xampany, Henri Baligant & Cª, d’Epernay; a santa
Maria 9 la veterana farmàcia
fundada el 1797 de F. Mestre i Miret. En el concorregut c) de sant Pere, al 30-1ª,
l’exprofessor de comerç de
l’Ateneu Obrer de BCN Antoni Casas feia classes de 3 a
4 de la tarda i 8 a 9 del vespre
al Col·legi Mercantil.
Al poble de Vilafranca per
la senyera

Signat el 6 de juny de fa cent
anys, i publicat tant a Acció com
al Labriego, en l’orginal català, els conspicus catalanistes
Anfòs Sans i Rosell, J.Olevalla i

Eugeni d’Ors/Xènius, glossador i director d’instrucció Pública (juny 1917 - gener 1920) | 3d8

Almirall, Pons Ribalta, J.Aleu el
metge Ricard Fortuny o l’advocat Pau Benach publicaven la
crida “Al poble de Vilafranca”
per tal de reeixir a “posar la bandera nostrada al cim de la casa
comunal” seguint l’exemple de
“moltíssimes corporacions populars de Catalunya que s’han
donat del fet indestructible que
formen part d’una personalitat col·lectiva”. Convocaven a
“portar una graciosa ofrena per
adquirir-ne una de ben Formosa, la qual serà regalada al nostre honorable municipi”.
Els donatius es reclamaven a
can Pons Ribalta, de la plaça
de la Constitució. El 8 d’octubre la subscripción per regalar una bandera catalana al
M.I.Ajuntament restava satifesta. Havia arribat al 243,20
pts. Amb un sobrant de 51,05
ptes per a l’Hospital i de 50
pts. per a la Beficencia Villafranquesa. La confección de
la bandera per la Cooperativa
Mutual de BCN costà 89 pts.;
el material de ferro, servit per
Mercior Baltà, reclamà 5 pts;
el pal de la bandera fornit per
Magí Soler 35 pts.; el 16 m. de
corda de ferro comprats a Joan

Casas, 6,40 pts; i els impresos
als hereus de M.Claret, 15
pts. La liquidació feta pública a la premsa anunciava que
qui volgués examinar-ne els
comptes es passés per la ctra.
de TGN 32, 2n, a casa de n’Anfós Sans i Rossell, l’indiscutible centinella de la ceba de
tantes dècades de Restauració
i República a la Vila.
Lliurament de la senyera
el sant Fèlix de 1914

L’esmentada Comissió esbombava aquell agost: “Vilafranquins, el pròxim 30 de
l’actual, diada de la FM, en
surtir del solemnial Ofici,
abans que els braus Xiquets
aixequin llurs famoses torres
i castellls, se farà ofrena a la
nostra estimada vila d’una
magnífica bandera catalana
pagada per subscripción popular, la qual serà lliurada al
M.I.Ajuntament a fi que, enlairant-la per primera vegada
a la Casa Comunal, segelli imborrablemente l’esperit patriòtic nostre, que és idèntic als
del altres pobles catalans (…)”
Vilafranca, 2 d’abril de 2014

