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Introducció  

En Francesc Flos i Calcat és el mestre de Masnou, fundador de l'Agrupació 

Protectora de l'Ensenyança Catalana i el creador del Col·legi Sant Jordi, l'any 1898, 

la primera escola catalana o la catalanització escolar, en un moment que el 

moviment cultural  obrerista s'orientava vers els Ateneus i els Instituts Obrers.  

La Vila de Sitges, emblemàtica, no va quedar al marge ni de l'experiència europea i 

americana en Escola Nova ni de l'experiència de La Protectora, tant durant la 

Mancomunitat de Catalunya sota la presidència del President de les Joventuts 

Nacionalistes de Sitges, en Salvador Soler i Forment com durant la República, no 

amb un col·legi propi ,sinó entre la població infantil en edat escolar que abastava tant 

l'escola pública com l'escola privada i fins i tot entre els mateixos mestres, bo i 

fomentant a través de Concursos un cop l'any sobre ortografia, narracions breus i 

Història de Catalunya. Van ser unes trenta anys de lenta maduració escolar que 

donarien fruit més tard, evidentment.  



Els inicis de l’Agrupació a Sitges  

La Delegació organitza a la Vila, a les escoles nacionals, a les escoles particulars i a 

les escoles privades un Concurs de Lectura, d'Escriptura, Narracions breus i Història 

de Catalunya amb caràcter voluntari entre els seus alumnes amb premis als millors. 

Per exemple als anys abans de la Dictadura del General Primo de Ribera (que 

prohibeix el català), a Sitges la Delegació Protectora de l'Ensenyança Catalana 

organitzava un Concurs de Lectura, d'Escriptura i de Redacció en Llengua Catalana, 

sota la presentació del Regidor 2n Tinent d'Alcalde, Antoni Clarà i Busquets, tot 

col·laborant el Sr Rector de la Parròquia sitgetana, mossèn Lluís Montfort i la 

Catedràtica de l'escola Normal de Magisteri de Lleida, enviada especial de la 

"Protectora". Un cop més el Jurat per al nou Concurs Escolar el formaven els 

següents patricis sitgetans: Salvador Forment i Soler, president, Domènech Forment 

i Soler, Ramon Planas i Izabal, secretari, i Emili Bella. A l'hora del repartiment de 

Premis, el discurs de presentació el va fer Jesús Sanz i Poc, amb el lema, "El 

Català, com a vehicle dels Coneixements humans", on va dir: "...Sitges veu la urgent 

necessitat de les Escoles Nacionals en català per la Causa Nacional de Catalunya, 

ja que l'Escola Pública és el planter de Patriotes catalans i els petits nois, formats a 

les Escoles Públiques catalanes són més compromesos amb el Problema Català, 

per sentir-s'hi més fills de Catalunya. Ens cal, als sitgetans, alçar davant l'escola 

Nacional Espanyola, l'Escola Nacional Catalana. Els Mestres catalans, en tot el que 

la Llei els en permet a Sitges, han d'introduir la Llengua Catalana a la seva escola 

Nacional, la del seu poble de Sitges"-. Són premiades en aquest Concurs per la 

Llengua Catalana, l'escola particular "Sant Joan" del mossèn Lloberes; l'escola 

particular d'en Magí Casanova; l'escola Nacional de nens del mestre públic, en 

Francecs Navès i Català, l'escola Nacional de nenes de la mestra pública Francesca 

Grau i Pons, i l'escola particular de la mestra Pilar Gonzalo i Peirolé. 

La "Protectora", és a dir l'APEC, com era popularment coneguda, va anar agafant 

molta empenta a la vila de Sitges, a partir de l'any 1914 amb la institucionalització 

cultural de l'època de la Mancomunitat, i amb la Generalitat Republicana. No cal pas 

oblidar-nos-en del mestre públic l'Esteve Barrachina, qui dels seus alumnes, no al 

centre escolar, però sí a la Sala de Sessions de l'Ajuntament van aconseguir 

valuosos premis pel seu català, com a escolar, en un d'aquests Concursos per la 

Llengua Catalana, controlats per la Delegació de l'APEC, la "Protectora"-.  

  

Bienni Reformista de l'hivern 1931 a l'estiu 1933   

  



Reneix l'any 1932 l'APEC a Sitges, durant el període republicà, en resta constituïda i 

durarà fins la primavera de l'any 1936-.La Junta Directiva de La Protectora a Sitges, 

tot plegat amb els seus consocis, defensava el català arreu del municipi. Formaven 

la Junta Local de la Protectora els següents membres de la Vila de Sitges: president. 

Ramon Planas i Izabal, tresorer Josep Mirabent i Magrans, secretari Joan Darma i 

Planellas, sots-secretari Josep Casanova i Ferret, vocal de Cultura Josep Robert i 

Ferret, i vocal de Foment Josep Ferret i de Querol. 

L’any 1932, Ramon Planas i Izàbal llençà la campanya "Siguem-hi tots" perquè la 

tasca de la catalanització escolar era un repte per als sitgetans i que La Protectora a 

Sitges mai no passarà endebades. El ressò de la presència de l'APEC a la societat 

sitgetana venia de llarg. Amb la República, s'inicia a la Vila les beceroles de la 

catalanització escolar, un cop reneix a Catalunya la Generalitat en comptes de la 

República catalana.  

La Generalitat Republicana establia una sèrie d'institucions educatives, com el 

Departament de Cultura, el secretari del qual va ser en Pompeu Fabra, gestionant el 

Consell de Cultura, a l'entorn del qual s'aplegava la secció de l'Ensenyament 

Primari, com també el Comitè de la Llengua. Aquest Comitè va fe run seguit de 

propostes: formar un Cens de Mestres de Català; que al Butlletí de Mestres s'hi 

desenvolupessin les lliçons de llengua catalana que els mestres de català feien als 

escoles; fixar les normes per a l'adaptació del Decret sobre la llengua: fins als 8 anys 

sempre en català, dels 8 als 10 anys, una lliçó diària en castellà, a partir dels 10 

anys, l'aprenentage del castellà, amb la meitat de la vida escolar en castellà; 

organitzar cursos gratuïts de Llengua Catalana a totes les comarques de Catalunya, 

inclosa la del Garraf. Però aquestes propostes del Comitè de la Llengua no pot 

seguir endavant per la indefensió de la Generalitat Republicana des del Ministeri 

d'Instrucció Pública. Hom diu que la Constitució de la República és una còpia mal 

feta de la Constitució del dia 31 de juliol de 1919, on l’article 50 estableix que les 

regions autònomes organitzaran l'Ensenyament en les seves respectives llengües, 

d'acord amb els seus Estatuts. Tant la República com la Generalitat republicana van 

situar la Pedagogia catalana en tots els nivells educatius a un dels primers llocs del 

món, segons el Setmanari sitgetà El Baluart de Sitges. 

La vila de Sitges per l'escola catalana en forma i continguts confirmen els actuals i 

vivents prohoms de la vila, gairebé tots i totes conservant el Diploma de Premiats per 

La Protectora. L'any 1932,sent Alcalde-President de l'Ajuntament republicà-

socialista, en Josep Costa i Canal, aconseguits els terrenys-solar per al Grup 

Escolar, prèvia una compra-venda al Sr Rafael Llopart i Ferrer pel preu de 60.000 

pessetes, s'interessa perquè la Llengua Catalana s'hi introdueixi a les dues escoles 



públiques amb la creació de l' "Associació de la Llengua Catalana per a 

l'Ensenyança", i alhora, bo i seguint la consigna de La Protectora o l'APEC, 

establerta ja a Sitges, autoritza organitzar els Concursos Escolars de "Final de Curs"  

per la Lectura, l'Escriptura en Llengua Catalana, on hi participen una munió d'infants 

de les escoles públiques i privades, amb repartiment de premis al Saló de Juntes el 

dia 25 Agost, ressò encara de la Festa Major de Sant Bartomeu.  

L'Estatut de Núria, és el primer Estatut, fruit de les Corts Constitucionals. Aquest 

Estatut declara que "Correspondrà a la Generalitat de Catalunya la Legislació 

exclusiva i l'execució directa en l'Ensenyament en tots els seus graus, ordres i els 

serveis d’Instrucció Pública." Per l'Estatut Republicà s'aconsegueix el Decret de 

Bilingüisme, l'Escola Normal de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Escola, tot 

interessat pel que fa a l'Educació i Instrucció primària. El Ministre d'Instrucció Pública 

de Madrid que el concedeix és el ministre català Marcel·lí Domingo i Sanjoan, un 

mestre català de Reus. A més, l’Estatut, estableix en el seu article 2 que l'idioma 

Català és llengua oficial a Catalunya, com també és oficial el castellà per a les 

relacions de Catalunya amb la resta d'Espanya .Les disposicions oficials dins 

Catalunya s'han de fer en català i en castellà. L'Estatut republicà afavoreix la llengua 

catalana a l'escola pública, però, també ha de lluitar contra alguns mestres públics, 

hostils a la llengua i la cultura catalana a l'escola. A l’article 4 s’estableix que el 

Català és la Llengua pròpia de Catalunya. L'ús oficial del català i del castellà es farà 

de conformitat amb l'Estatut de Catalunya. 



 

 

El primer govern estatuari de Catalunya (1932-1933) estava integrat per homes de 

l’ERC i presidit Francesc Macià i Llussà: Cultura i Instrucció Ventura Gassol, 

Agricultura Antoni Xirau, Governació i Sanitat Josep Taradelles, Finances Carles Pi i 

Sunyer. Aquest govern mantingué una bona col·laboració amb el govern central per 

tal d'obtenir els traspassos: règim local, dret civil, policia i l'ordre públic, execució de 

la legislació social, cultura catalana. Però les valoracions es van retardar molt, de 

manera que l'any 1936 encara no eren acabats.  

El 4 de juny de 1933, la Societat Protectora d'Ensenyança Catalana (APEC) tornà a 

celebrar, solemnement, el II Concurs de Gramàtica Catalana i d'Història de 

Catalunya, al saló de Sessions de l'Ajuntament de la Vila. No cal dir-ne que l'èxit 

d'assistència tant d'escolars de tota mena i mestres participants com de públic 

sitgetà va ser excel·lent. La Comissió de Govern de l’ajuntament de Sitges va 

denegar una subvenció, malgrat que la petició va passar a la Comissió d'Hisenda, 

qui sí que la va subvencionar amb 150 pessetes.  

La Delegació a Sitges de l'  "Associació Protectora d'Ensenyança Catalana" (APEC) 

va quedar constuïda pels següents membres catalanistes: Ramon Planas i Izabal 

president, Josep Casanovas i Termes sots-secretari, Josep Mirabent i Magrans 

tresorer, Josep Robert i Ferret vocal de cultura, i Josep Ferret i de Querol vocal de 

foment. S'inicià un procés catalanitzador del qual l'Escola Pública no en restà al 



marge, sinó que es convertí en un veritable escenari de la pugna. La Protectora de 

Sitges depenia de la Junta Central de Lleida. 

  

El Bienni Negre, 1933-1935  

Aquest període de la República està marcat pel triomf de les dretes a les eleccions 

de novembre de 1933 fins al triomf del Front Popular a les eleccions de febrer de 

1936, sota el govern d'una coalició radical de centre-dreta i C.E.D.A., que va 

desenvolupar una política contrària a la del govern anterior d'esquerres, 

especialment en la reforma agrària, que va ser paralitzada, i en l'autonomia catalana, 

que va ser suspesa arran dels fets del 6 d’octubre de 1934. Tot plegat afectarà 

negativament en la projecció de La Protectora de Sitges. Del novembre de 1933 a 

l'octubre de 1934 el president del govern és el Radical Alexandre Lerroux, i a partir 

de l'octubre d’aquest any i fins l'octubre del següent, al govern hi ha una coalició 

entre Radicals i la CEDA. Per tal de fer front a la situació del Bienni Negre es van 

crear en aquests anys uns Comitès de Catalanització, amb repercussions a la vila de 

Sitges, integrats per les entitats de l'APEC i el Grup  Palestra.  

La Protectora celebrava el Primer Congrés Nacional de l'11 al 14 d'abril de 1936, 

amb la participació del seu president, Manel Folguera i Duran, i del Conseller de 

Cultura de la Generalitat, Ventura Gassol. En aquest congrés Alexandre Galí 

presentava la ponència "Estralls del bilingüisme i el problema de la llengua materna", 

tot i que la ponència més interessant va ser la de l'Antoni Rovira i Virgili, qui 

defensava que l'Escola d'Educació Primària a Catalunya havia de ser en català, com 

a única llengua docent.  

La nit de Nadal de 1933 va morir el president de la Generalitat, Francesc Macià. 

Com es va demostrar per la gran gentada aplegada al seu enterrament, la seva 

personalitat va assolir una popularitat molt gran, fins al punt que va ser anomenat 

amb molta simpatia l'Avi, tot esdevenint el símbol de la voluntat d'afirmació nacional 

de Catalunya. Va impulsar l'elaboració i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, sent 

elegit diputat en Corts l'any 1931 i al Parlament de Catalunya l'any 1932.  

Lluís Companys i Jover el succeí com a president de la Generalitat de Catalunya, i 

encara no havia passat un any quan, el 6 d’octubre de 1934, i com a resposta a 

l’ofensiva centralista i dretana del govern central, proclamà l'Estat Català. L’exèrcit, 

però, declarà l’estat de guerra i reduí en poques hores l'intent de la Generalitat de 

Catalunya. A la matinada de l'endemà, Companys es rendia a l'exèrcit, i Catalunya 

restava sotmesa a un règim d'excepció, alhora que el govern central s'apoderava 

dels serveis ja traspassats i es suspenia l’Estatut. A més, es va anul·lar la Llei de 

Contractes de Conreu i es va empresonar 3.500 persones. 



El govern espanyol aixecà l'estat de guerra, però l’agost de 1936 ordenava la 

dissolució del Consell Directiu i les Comissions Permanents de l'Associació 

Protectora de l'Ensenyança Catalana. La vila de Sitges, fidel a La Protectora, entrà 

en un procés de crisi de catalanització escolar. L'estat d'excepció a Barcelona i 

Sitges, que no s'aixecarà fins al setembre de 1935, forçà l'abandonament de l'APEC 

i els Concursos entre la població infantil en edat escolar. Malgrat que el decret de 19 

Agost 1937 havia donat caràcter oficial a les Escoles de l'APEC o de La Protectora, 

a la vila de Sitges, com que no hi havia cap Escola Catalana i la Junta Directiva de 

La Protectora havia presentat la seva dimissió, la catalanització escolar hi arribarà 

per uns altres mitjans com ara els mestres d'ideologia republicana. 

De cara a les eleccions general del febrer de 1936 es formà a Catalunya un Front 

d'Esquerres, que a nivell estatal rebia el nom de Front Popular, es tractava d’una 

aliança electoral entre republicans, socialistes i comunistes, per tal de presentar una 

alternativa a la supremacia dretana del Front d’Ordre. A Sitges, la mestra pública 

Maria Montserrat Ossò i Massip, nascuda a Reus, es mostra a favor del Front 

d'Esquerres i llurs reivindicacions: restabliment de l'Estatut de Catalunya, Amnistia 

general, Llei de Contractes i Conreus. Finalment, el Front d'Esquerres obtingué la 

majoria a Catalunya amb 700.403 vots, el Front Popular al conjunt de l’estat 

espanyol. 

Restaurat el govern de la Generalitat de Catalunya i instaurat el nou govern del Front 

Popular a Madrid, la Junta Central de l’APEC es dirigí al Consell de Cultura de la 

Generalitat, al Comitè Regional d'Ensenyament Primari i al Comitè de Llengua, per 

tal que esmenessin el Decret del 14 de març de 1936, mitjançant el qual es fixaven 

les normes per a obtenir el Certificat d'Estudis Primaris, on no es feia cap al·lusió del 

català. Cal dir que en aquest decret hi havien participat els catalans Marcel·lí 

Domingo com a ministre d'Instrucció Pública, i Josep Coll i Mas com a director 

general d'Ensenyament Primari.  

 

La guerra civil 

Durant la guerra civil, la Generalitat de Catalunya dictarà una sèrie de normes sobre 

la Llengua Catalana a l'Ensenyament Primari a l'Escola Pública. Pompeu Fabra, 

Director General de l'Ensenyament en Català, i el Tribunal Permanent del Català, 

restaven com els òrgans responsables de l'Ensenyament en Llengua Catalana, 

establint-se el 31 de juliol de 1938 el termini final per obtenir el Certificat de Català 

per poder exercir els mestres a l'Escola Pública. Però mai no es farà a causa de la 

Guerra Civil. Els mestres titulats en català per a l'Ensenyament Primari s'havien 

d'incorporar a files.  



L'Escola Blanquerana esdevé "Institució del Poble Català" pel Decret 21 d’agost de 

1936, incorporant-se a l'Escola Unificada o el CENU, depenent de la Generalitat 

Republicana. Serà el moment de la dissolució de l'Associació Protectora de 

l'Ensenyança Catalana, la integradora i famosa La Protectora, que a la Vila de Sitges 

tant durant la Mancomunitat  com durant la República en pau, hi va exercir amb força 

embranzida. 

 

 

El decret del Conseller d'Ensenyament de la Generalitat Republicana, Ventura 

Gassol, mitjançant el qual es creava el Comitè de l'Escola Nova Unificada (CENU), 

va fer canviar radicalment la vida i la història de Sitges, atès que, a partir d’aquell 

moment, hi va haver una Delegació a la vila. Aquest decret es va publicar pocs dies 

després dels fets de juliol de 1936, que tan radicalment van fer canviar la vida i la 

història, també de Catalunya .Ventura Gassol va haver de lluitar entremig de dos 

sistemes educatius, per un costat, l'escola confessional més o menys dretana 

aleshores, i per l'altre costat amb la idea d'Escola Pública que haurien volgut els 

sitgetans anarquistes. El Conseller es trobava en aquest terme mitjà, cosa la qual va 

deixar fer als anarquistes, tot pensant que ja en canviarien amb el temps, perquè 

anaven a fer una cosa confessional, però dintre la confessió d'ells.  

El CENU, com a reforma educativa feia conviure tres tipus de centres pel que fa a la 

llengua catalana: els de la Protectora o l'APEC que passa a la Generalitat de 

Catalunya; els del Decret del Bilingüisme amb autonomia pròpia, sense integrar-se al 



CENU; i els que només hi figurava la llengua catalana com a una assignatura per la 

manca de Mestres públics amb el Certificat de Català, integrades al CENU, però 

conservant la seva línia educativa. Aquest tercer tipus de centres era el que 

predominava a la vila de Sitges. 

Allò que més va estranyar tant als mestres de l'Escola Republicana com als 

catalanistes sitgetans va ser la pèrdua de La Protectora, que no podrà celebrar mai 

més, durant la República revolucionària, ni els Concursos escolars, ni els certàmens, 

ni els festivals per la llengua catalana al dia següent de la Festa Major, ni tan sols 

aquest eslògan dels Setmanaris L'Eco de Sitges i El Baluard de Sitges: "I, vós, 

sitgetà, catalanista, ja sou de La Protectora, perquè ensenyin en català als vostres 

fills?”  

 

El Concurs de lectura, escriptura i redacció en cat alà del 10 de juliol de 1932 

Hom no oblidarà mai a la Vila de Sitges, semblantment al Ramell de Focs de la 

Festa Major, els concursos de La Protectora. Només un exemple: el del 10 de juliol 

de 1932. El President de la Delegació de l'APEC de Sitges, Ramon Planas i Izàbal, 

juntament amb Joan Dorna, comuniquen a la Comissió de Govern de l'Ajuntament 

de Sitges, que La Protectora de Sitges organitza per aquest dia el Concurs de 

Lectura, Escriptura i Redacció en català. En el ple de l’ajuntament de Sitges que 

s’havia de discutir sobre aquesta proposta, l'Alcalde, Josep Costa i Canals, anuncia 

que el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ventura Gassol, ha tingut 

un atemptat, que també en Ramon Planas i Izàbal, President de la Delegada 

sitgetana de l'APEC demana la Sala de Juntes per al dia 10 de juliol per tal de 

celebrar el Concurs de Lectura, Escriptura i Redacció en català, a més d'una 

Subvenció per als premis. S'hi accedeix concedint la quantitat d'1'50 pessetes. Tots 

els regidors municipals: Jacas, Vidal, Carbonell, Santaló, Curtiada, Pasqual Ibàñez, 

Planas i Marcet es mostren assabentats de l'Ofici del dia 8 de la Comissió Delegada 

de l'APEC sobre el proper Concurs de català. 

Finalment, al concurs hi participaran set centres escolars i un grup de joves pel seu 

compte: 

- Escola pública de nois ,dirigida pel mestre en Prudenci Santolària: 

Magí Alminyana i Soler, Manel Pérez i Garcia, Pere Poc i Mira, 

Ramon Serra, Pere Junyent i Sedó, Antoni Mont-roig, Ramon Jordà 

i Mateu, Josep Gómez i Torres, Joaquim Albinyana i Soler, i Pere 

Curtiada. 



- Escola pública de noies, dirigida per la mestra Francesca Pons i 

Grau: Emília Vergés i Fortea, Carme Massip i Izàbal, Margarida 

Vendrell i Fuster, Elvira Aixa, i Josepeta Brunet. 

-  Escola particular Ntra Sra del Pilar, dirigida per Pilar Gonzalo i 

Peirolé: Tula Serra i Rosés, Maria Comes i Matas, Antònia Cano i 

Mira, Carme Massip i Olivella, Mercè Argenter i Ibáñez, Maria 

Buixadera i Serra, Maria Sales i Horta, Eulàlia Marcet i Almirall, 

Maria Massip i Olivella. 

- Escola privada-religiosa de les M.M.Mercedàries: Montserrat Mira i 

Bartés, Maria Mira i Bartés, Maria Teresa Moreno i Roca, Maria 

Gonzàlez i Surroca, Rosa Muntaner i Estívill, Florència Coll i Hill, 

Griselda Mora i Vinyola, i Esperança Marés i Quirc. 

- Escola particular Sagrat Cor ,dirigida per Pere Lluís: Ramon Canals, 

Josep Puighibet, Josep Matas, Rafael Modonell, Miquel Magrans, 

Josep-Manuel Olivella, Jacint Picas i Cardó, Josep Maria Soler i 

Soler, Josep Sabater, Antoni Josep Canals,i Pau Guarro.  

- Escola particular Sant Josep, dirigida per Magí Casanova i Pons: 

Francesc Hill, Rafael Comes i Matas, Isidre Almirall i Duran, Antoni 

Panyella i Montaner, Rosend Planas i Torres, l'Enric III i Martorell, 

Pere Mestre i Capdet, Salvador Carbonell i Bertran, i l'Alfred Camps 

i Olivella. 

- Escola particular Sant Joan, dirigida per mossèn Joan Lloveras: 

Rafael Marcet, Jaume Casanova, Jaume Ferret, Joan Capdet, 

Guillem Torres, Antoni Carbonell, Manel Duran, Pere Balcells, i 

Jaume Carbonell. 

-  Grup de joves Independents: Josep Correa i Reventós, Jaume 

Sunyer i Carbonell, i Josep Planas i Izàbal. 

Obert l'acte a les 10 del matí, Ramon Planas i Izàbal, com a President de l'APEC de 

Sitges, remerciava tots els infants participants així com tots els que cooperaven per 

tal que La Protectora hi tingués molt èxit, però que havien de sovintejar els 

concursos en català amb la col·laboració de la societat sitgetana. El senyor Roig i 

Llop, com a representant del Consell Central de l'APEC, informava sobre el 

patriotisme que significava aquest acte per la llengua catalana, tot recordant-hi que 

el mes de maig de 1932 es reorganitzava la Delegació de l'APEC a Sitges, restant 

molt agraït per la rapidesa en la realització del Concurs de Lectura, Escriptura i 

Redacció en català. Va encoratjar els mestres dels centres escolars de Sitges 

perquè col·laboressin en aquesta tasca per la llengua i història de Catalunya. 



Acabava el seu discurs amb els famosos versos del "Cant Espiritual" d'en Joan 

Maragall : "Amb quins altres sentits me'l fareu veure / aquest cel blau damunt de les 

muntanyes/ i el mar immens i el sol que tot brilla? / Deu-me en aquests sentits 

l'eterna pau / i no voldré més cel que aquest blau" . 

El nombre d'alumnes que es presentaren es dividiren en tres Seccions: fins a 8 anys, 

d’entre 9 i 11 anys, i de 12 anys o més. El jurat del concurs estava format per 5 

delegats del Consell Central Directiu de l'APEC, assistits per la Junta Directiva i els 

socis de la Delegació de La Protectora de Sitges. D'acord amb el Jurat del Concurs 

s’atorgaren tres primers premis, tres segons i tres tercers a cada Secció; també hi 

havia premis especials per als mestres participants. 

Abans del Repartiment de Premis, la Sala de Juntes de l'Ajuntament oferia un brillant 

aspecte; tots els infants es mostraven nerviosets, tot esperant el Veredicte del Jurat. 

Els alumnes premiats, que més brillant actuació van tenir van ser: 

- fins a 8 anys: primer Premi: Rafael Marcer del centre particular Sant 

Joan; segon Esperança Marés de l'escola privada de les M 

Mercedàries, i tercer Ramon Jordà de l'escola pública de nois. 

- de 9 a 11 anys: primer Premi: Jacint Picas i Cardó del centre de 

Sant Joan, segon:Josep Maria Olivella de l'escola pública de nois, 

tercer Premi: Josep Maria Soler i Soler del centre Sagrat Cor.  

- de 12 anys en amunt: primer Premi: Magí Albinyana de l'escola 

pública de nois; segon: Margarida Vendrell de l'escola privada MM 

Mercedàries; tercer: Carme Massip de l'escola particular Ntra. Sra. 

del Pilar.  

Acaba el Tinent d'Alcalde, August Jacas, en representació de l'Alcalde agraint les 

paraules i la presència del senyor Roig i Llop, tot enaltint l'obra de la Delegació 

sitgetana de l'APEC, i oferint el total recolzament del Consistori municipal en els 

actes de cultura escolar en català.  

Clar i sitgetà, com que el tema és massa llarg i molt més profund, en vull finalitzar 

aquest esquifit resum amb el poeta l'Agustí Bartra en "Com...”: "Com aquell que se'n 

va amb la maror i el crepuscle,/ com la pluja s'adorm en les fulles del salze,/ Com 

petjada d'amant devers l'amor que bleixa,/ com el vent que transforma la immòbil faç 

de l'aigua,/ com el conquistador que uneix bandera i terra,/ com les vocals d'escuma 

de la mar riallera: Així voldria jo que entressis. Poesia,/ amb l'ocell, la foguera, el 

somni i les estrelles...!" 

 

 

Nota      



Froilan Franco és estudiós de La Protectora a la Vila Sitges i a l'Illa de Cuba-. 

Extracte d'un volum de recerca inèdit, les fonts del qual són l'Arxiu Històric Municipal 

i Biblioteca Popular Santiago Rusiñol.. 

 


