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ugant amb els amics pels voltants del poJ
ble solien veure carboners i roders treballant hores i hores. Eren homes callats, acos-

lars, i punt de llibre de
record.
En el moment de redactar aquesta crònica
encara no tenim el catàleg de participants,
però ens consta que la
representació gironina
tornarà a ser de les més
destacades. Igualment
i en l’apartat de Literatura Filatèlica, Diari
de Girona competeix
una vegada més.

E

l proper divendres dia 2 s’inaugura a Vilanova i la Geltrú una nova edició de l’Exposició Filatèlica Catalana; l’any passat es
va celebrar la darrera, a Tordera, i ara arribem
ja a la sisena trobada de la màxima categoria al
nostre país.
L’entitat organitzadora, la Penya Filatèlica de
Vilanova i la Geltrú, ha emmarcat la fita dintre
dels actes de commemoració del 150è aniversari del naixement de Francesc Macià, fill de la
ciutat i primer president de la Generalitat de
Catalunya restaurada l’any 1931. En el marc del
Centre d’Art Contemporani-La Sala, uns 260
quadres de les diverses branques de la filatèlia
clàssica i moderna es podran visitar fins al proper dia 11. Paral·lelament, i com ja és costum
en aquesta mena d’esdeveniments del més alt
nivell, s’han programat diversos actes per honorar la cita, com ara la presentació de dos segells de correus personalitzats, un dels quals
dedicats per primer cop al president Macià. Dos
mata-segells especials restaran a disposició dels
visitants en l’estafeta temporal, mentre que una
altra mostra podrà ésser igualment visionada
durant aquests dies, la corresponent a la donació que el doctor Thebussem féu l’any 1898 a
la biblioteca del Museu Balaguer. A més, fira
comercial, visites guiades, actes per als esco-

TORDERA’85
La primera exhibició filatèlica d’entitats federades del Principat de
Catalunya tingué lloc a
Tordera el mes de juliol de l’any 1985, sota
l’organització del Club
Filatèlic de la localitat i
la presidència de Joan
Isern, encara a hores
d’ara màxim dirigent
d’aquest col·lectiu de
col·leccionistes tan
prestigiós.
La idea inicial era
que fos efectiva igualment dita exposició
per seleccionar els representants catalans a l’Exfilna’85, la competició anual estatal, tot i que és
innegable que els membres de la federació catalana, també en aquest terreny una de les senyeres, desitjaven endegar i mantenir un certamen propi, del mateix nivell que l’oficial espanyol. En aquella ocasió la participació fou
impressionant, amb 172 inscrits, pertanyents a
32 societats, i amb l’aportació d’unes 700 vitrines. El jurat estigué format per Enric Mons, Jordi Guinovart, Jordi Cuenca, Andreu Solsona, Josep Mª Vidal i Josep Amorós. Els comissaris provincials serien Pere Rodríguez, Josep Bronsoms,
Joan Capell i Josep Garsaball. S’hi emeté el document filatèlic número 6, sobres commemoratius, un llibre i vinyetes al·lusives a la mostra,
adjudicada a Tordera amb motiu del seu desè
aniversari. La de l’any passat també la convocà
aquesta població, i Girona igualment n’ha acollit dues de ben importants.
En aquella primera gran competició exclusivament catalana, aquesta pàgina de Filatèlia i
Col·leccionisme del Diari de Girona obtingué
el Gran Premi de secció, amb felicitació del jurat, i des d’aleshores, el palmarès ve a ser d’unes setanta medalles nacionals i internacionals,
després de 27 anys de presència dominical ininterrompuda.

APRIMAMENT
Un mètode desenvolupat a França per un prestigiós especialista, basat en antigues tècniques orientals
Com aprimar-se i mantenir-se amb un mètode natural, agradable, eficaç
i durador. Es poden perdre de 15 a 18 kg en 9 setmanes.
• Sense passar gana • Sense agulles • Sense medicaments ni altres productes
• Sense patir depressions. Amb massatges, digipuntura i una alimentació equilibrada basada en principis energètics.
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Vilanova i la Geltrú acull la 6a Competició filatèlica del Principat

tumats a passar moltes estones al bosc sols i
en silenci. Alguns eren tan feréstecs que, a
vegades, els nois no gosaven ni acostar-s’hi i
els guaitaven mig d’amagatotis. Els miners
eren diferents. Sempre anaven en grup. Molts
tenien la mirada trista i encara que fos diumenge tenien les mans tenyides del color fosc
de les entranyes de la terra. Alguns amics
deien que de grans volien ser miners. En canvi ell, quan s’imaginava la seva vida de gran,
no es veia fent cap d’aquelles feines. Li semblava que podia ser útil d’una altra manera.

Joan Agustí Panella va néixer el 1883 a la localitat selvatana d’Osor, que a finals del segle XIX superava els 1.200 habitants gràcies
a la seva proximitat amb les Guilleries, on es
produïa una intensa activitat forestal. A més,
l’explotació de les mines –actives fins a la dècada de 1980– eren un atractiu perquè moltes persones residissin en aquell poble que,
ara com ara, no arriba als 400 veïns.
El jove Joan Agustí Panella no va triar cap
dels oficis habituals de la zona sinó que es va
decantar per la vida religiosa. Així, després
d’ingressar al seminari, va continuar la formació en teologia fins aconseguir ser ordenat sacerdot el 1907, quan tenia 24 anys.
Aquest capellà formava part dels coneguts
popularment com a claretians, és a dir, la congregació fundada el 1849 per Antoni Maria
Claret i dedicada a la devoció del Cor de Maria. Això va fer que una vegada ja va haver
esdevingut prevere, mossèn Agustí continués
la formació en el si de la comunitat claretiana, en la qual va arribar a obtenir el grau de
doctor a Roma. Aquest fet li va permetre fer
classe de teologia en alguns dels seminaris
que tenia la congregació. I, fruit de la seva
experiència i coneixement de les interioritats
de l’organització claretiana, va ser designat
secretari provincial de Catalunya.
Joan Agustí Panella
va morir el 1965 quan
tenia 82 anys a la ciutat
de Barcelona. Tot just
dos anys enrere havia
publicat el llibre San
Antonio María Claret
en la devoción al Corazón de María. Així mateix, el 1959 ja havia escrit El Inmaculado Corazón de la divina Madre i, durant els anys de
la Segona República,
Xavier
concretament el 1932,
Carmaniu també
va presentar un
Mainadé
text titulat La Virgen en
Historiador
el misterio de la Asunción.
i periodista
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