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L’ESCUT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
EN EL CORREU FRANCÈS

El 1968 va ser un any important per a una de les societats vilanovines. La
Peña Filatélica de Villanueva y Geltrú, tal com oficialment s’anomenava en aquells
anys, era una societat que aplegava els col·leccionistes locals, principalment de
segells, afecció molt estesa a la nostra ciutat. La societat havia nascut fruit d’unes
tertúlies setmanals de col·leccionistes filatèlics al Fomento Villanovés, que al voltant
de la figura del Dr. J. Oriol Puig i Font1, s’iniciaren l’any 1948. No fou però fins el
1951 que no quedà constituïda oficialment. Cal dir que malgrat que el Foment havia
estat el lloc de les inicials tertúlies, la societat es constituí en el sí d’una altra
societat, La Gran Peña, i per això prengué el nom de Peña Filatélica2, que avui,
catalanitzant-lo en certa manera, com a Penya Filatèlica de Vilanova, encara
continua existint.
Aquell any 1968 va representar la projecció internacional de la societat i
també de Vilanova mitjançant l’agermanament entre els afeccionats a la Filatèlia de
Vilanova i els de Saint Etienne, població francesa amb més de 200.000 habitants que
tenia també una societat semblant a la nostra amb el nom de “Cheminots Philatelistes.
St. Etienne”, agrupació de ferroviaris afeccionats a la Filatèlia d’aquella ciutat 3.
Les celebracions foren diverses, incloent diferents visites turístiques i actes
socials, però tot centrat al voltant de les dues exposicions filatèlico-nummismàtiques
que s’organitzaren per tal ocasió. La primera, del 1 al 5 de maig, se celebrar a Sant
Etienne, en el local de la “Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots”. La
segona, del 3 al 8 d’agost, a Vilanova i la Geltrú, en el local del Foment Vilanoví 4.
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Amb motiu de les exposicions, tant el Correu espanyol com el francès concediren
la instal·lació d’estafetes temporals i la utilització de matasegells especials per la
cancel·lació de la correspondència dipositada en el recinte els dies de l’exposició.
També foren editats sobres i targetes amb el logotip del “Jumelage” o agermanament
de les dues ciutats.
El matasegells francès és el que més cal destacar per l’encert d’incloure tant el
motiu de l’exposició amb el nom de les dues societats, com el nom de Vilanova i la
representació gràfica de l’escut de totes dues ciutats. El matasegells espanyol es
limita a una representació gràfica de la nostra platja amb la silueta del far i la
llegenda “Exposición filatélica”5.
Podem dir que gràcies al Correu francès (P.T.T.) i als filatelistes francesos el
nom i l’escut de la nostra ciutat va tenir un ressò internacional circulant amb la
correspondència i figurant com una peça de col·leccionisme del país veí.

Notes
1

2

3

4

Josep Oriol Puig i Font, metge oculista,
fou un destacat filatelista, afecció que
continuà el seu fill Oriol Puig Almirall
(precisament, el personatge glossat en
“L’endevini el personatge” del núm. 3 de
Reembres).
Notícies sobre la història de la societat
vilanovina es troben a les pàgines del seu
butlletí “Peña Filatélica”, en el núm. 4 de
setembre de 1967, amb el títol de Nuestro
historial, i també en el núm. 6 de març de
1973 amb el títol Sintesís histórica desde
la fundación de Peña Filatélica.
El periòdic “Villanueva y Geltrú” va donar notícia del projectat agermanament
en les seves edicions del 23 de març i 10
d’abril de 1968.

5
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Els actes celebrats a Saint Etienne tingueren
ampli ressò en el “Villanueva y Geltrú”
del 11 de maig de 1968. Els actes celebrats
a Vilanova varen ser recollits en les edicions
del 20 de juliol, Extra de la Festa Major i
17 d’agost de 1968 del mateix setmanari.
Els matasegells especials són concedits
pels correus estatals prèvia presentació
d’una maqueta per part de les entitats
organitzadores dels actes a commemorar.

