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L'ESTIUEIG D E L S INFANTS
Aviat començarà Tèxode de famílies ciutadanes que Van a passar l'estiu
a fora. Moltes d'aquestes famílies tenen infants que durant l'any han assistit a unes escoles potser molt aristocràtiques, amb una ampla façana i amb
un nom d'aquells que muden; però on l'ambient és hostil a les nostres coses,
on mai han oït, ni per atzar, l'accent nobilíssim de la nostra llengua, i se'ls
obliga a parlar en castellà o francès; on se'ls ensenya una història amanida
que desconeix en absolut l'existència del nostre poble, si no és per atribuir
les més pures i brillants de les nostres glòries al compte de les glòries d'un
poble foraster i opressor; unes escoles, en f i , d'on els infants surten havent
recorregut pam a pam, damunt les cartes geogràfiques, la faç del món, sense haver-se deturat un instant en aquest bocinet sagrat de la nostra Catalunya, prolífica i nodridora, constel"lada de centres productors de riquesa,
cultura i benestar, no per obra graciosa de la natura, sinó per l'esforç heroic i continuat de les gèneres passades i presents, expressió de les virtuts
característiques de la nostra raça. I no é s que els pares d'aquests infants
que diem siguin tots gent adversa al desvetllament nacional nostre. A l contrari: molts d'ells es diuen nacionalistes; són socis d'entitats catalanistes.
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voten disciplinadament si l'ocasió es presenta, i si molt convé saben declamar bellament contra l'Estat opressor.
Nosaltres no volem penetrar en el secret que deixa tranquil·la la consciència d'aquests patriotes davant una tan gran contradicció entre els seus
ideals i la seva conducta pràctica en matèria tan delicada com és l'educació
dels seus infants. Però volem estimular-los a una acció de poc esforç que
compensi en part les conseqüències funestes d'aquesta conducta. Ara que
se'n van a fora, els costaria molt de posar dins la maleta dels seus fills uns
quants llibres catalans? Una gramàtica catalana, una història de Catalunya,
una Geografia de Catalunya, diverses obres triades de bona literatura catalana. Si l'infant en aquelles hores mortes de l'estiueg quan el pare fa la
migdiada o cerca el sopluig de la tertúlia habitual en el casino, pugués
substituir la literatura sòpita i embrutidora de les revistes de moda feixugues d'informació banal i servil, per unes lectures que obrissin els ulls del
seu esperit a aquest món de les coses nostres que tots estimem, sentirien
badar-se dintre seu la flor excelsa d'una curiositat patriòtica que iniciaria
la llur redempció de les influències fatídiques de l'escola superficial i forastera. I el pare i la mare deurien encarrilar i dirigir aquests lleures dels
seus infants, en la qual cosa trobarien segurament un plaer viu i honest i
una ocasió d'apendre i repassar moltes coses d'aquestes que encara ignora,
sense donar-se'n vergonya, molta de la nostra gent; i sobretot potser així,
també, influiria a remeiar la cosa trista que representa que, per un defecte
d'educació, encara escriguin en castellà molts que no hi pensen ni hi han
pensat mai.

CRÒNICA D E L A PROTECTORA
ACORDS DE LA SESSIÓ DEL DIA 16 D'ABRIL
Sota la presidència del Sr. Albert Bastardas, comença la sessió.
É s llegida i aprovada sense esmena l'acta de la sessió anterior.
És agraït un donatiu de 51'80 pessetes del senyor Josep M a de Quadres.
Són presentats i acceptats els següents socis col·lectius amb caràcter honorari, els Ajuntaments de Mataró, Mollerusa i Sant Boi del Llobregat, i els
col lectius amb caràcter numerari, el Centre Nacionalista del Poble Sec, Casal
Nacionalista Quinardorenc, Esquerra Catalana, de Barcelona, i el Pomell de
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Joventut Bon Cop de Falç, de Mollerusa, i demés els següents individuals:
24 de Barcelona, 4 de Gràcia. 3 d'Horta, 1 del Poble Nou, 2 de Barberà, 1 de
Canet de Mar. 10 de Cabrils, 5 de Capellades, 1 de Capsanes, 1 d'Esplugues
del Llobregat, 1 d'Hospitalet del Llobregat, 2 de Girona, 1 de Juncosa de les
Garrigues. 12 de Manresa, 3 de Mollerusa, 1 de Mora d'Ebre. 1 de Palol
d'Onyar. I de Pla del Penedès, 2 de Salt, 7 de Sant Just. 1 de Santa Eulàlia.
7 de Terrassa, 2 de Vich, 2 de Vilafranca, 1 de Vilanova i Geltrú i 4 de Madrid.
Havent-hi a Cabrils i a Madrid, nombre suficient de socis pera constituir-hi
la Comissió Delegada, s'acorda pregar els socis més antics que se n'encarreguin.
La Comissió Tècnica comunica que ha acordat que es faci una revisió de les
subvencions que actualment té concedides la Protectora a fi de proposar al
Consell Directiu els augments que es considerin justos i necessaris per a intensificar, d'acord amb el pressupost general de l'Associació, la protecció econòmica i la intervenció pedagògica prop de les Escoles Catalanes.
S'aprova el redactat d'una fulla dc propaganda presentada per la Comissió
Tècnica donant instruccions al poble, adreçades a la creació d'escoles catalanes, acordant-se'n la publicació.
Conseqüentment amb l'acord anterior es deixen damunt la taula els expedients d'augments pendents de resolució a f í d'incloure'ls en la tasca orgànica
que el dit acord suposa.
La Comissió de Foment comunica els següents acords: Cursar la circular
redactada per el senyor J Grant i Sala amb l'objecie d'obtenir més socis; designar diversos senyors perquè prenguin part en un acte de propaganda a
realitzar a Sant Andreu; iniciar les gestions per a constituir la Comissió Delegada de Sans; i fer seva la proposta de la Comissió Delegada de Sabadell de
redactar unes gazetilles donant regles d Ortografia comunicant-ho així a la nostra Comissió Tècnica.
Es llegeixen les actes de constitució de les Comissions Delegades de Bellpuig i Mora d'Ebre, les Juntes de les quals han quedat constituïdes de la següent manera: la de Bellpuig. President, Ramon Saladrigas; Vice-President.
Ramon Robinat, Tresorer. Josep Llobera; Secretari, Josep Mulet; Vocals. Ramon Sala, Carme Batlle. LluTsa Siscart. Maria Fernóndez, Ramona Fernàndez.
La de Mora d'Ebre. President. Candi Bartolomé; Tresorer. Josep Borràs
Nogués; Secretari. Josep Mani Maflé; Vocals, Ramon Comadran, I Ferran Solé
Cardona, essent ratificats.
Es dóna compte de les següents comunicacions: de les Comissions Delegades de Tortosa. Sant Carles de la Ràpita, Terrassa. Palafrugell. Falset, Sallent, Camprodon, Capellades, Manresa, Santa Bàrbara i Mataró, sobre assumptes de tràmit i administració, la de Santa Coloma de Queralt comunicant
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l'aplaçament del Concurs de Lectura i Escriptura; la de Capsanes demanant
detalls del Curset a celebrar; i la de Bellpuig enviant l'acta de constitució i demanant llibres, i la de Vich sobre la construcció d'un edifici escolar i instal·lació d'una escola catalana en projecte.
Es llegeixen les següents comunicacions: del Foment Autonomista Català
enviant invitacions per una Conferència del Dr. J. Riera i Puntí; de les Escoles
Catalanes Gratuïtes del Districte III fent ofrena d'un treball escolar que és
agraïdfssim, de les Escoles de Camprodon, Sant Pere Pescador, de R- Morató,
de Vich i del Temple de la Sagrada Família agraint remeses de llibres els tres
primers, i la concessió d'una subvenció el darrer; del Patronat d'una Escola de
Hospitalet comunicant la seva constitució; d d Centre Nacionalista de Castelló
d'Empúries demanant una subvenció per a una escola; de l'Escola de Vilavert
demanant augment de subvenció; de la senyoreta Anna Albet demanant que se
l'examini per concedir-li un diploma de coneixement de Gramàtica Catalana; i
del Consell de Pedagogia demanant que es nomeni un delegat per la Comissió
encarregada de l'organització de la Setmana Final de L'Escola segons unes bases que remet. Les quatre darreres comunicacions passen a la Comissió Tècnica.
El Col·legi de Sant Jordi i la Joventut Jordiana comuniquen que estan organitzant festes per commemorar el 25 aniversari de la fundació del dit Col legi,
acordant-se cooperar-hi amb entusiasme i designar el Dr. Riera i Puntí, President de la Comissió de Foment, perquè s'hi posi en relació per mirar la part
que hi pot pendre la nostra Associació.
Es dóna compte de les següents comunicacions: de J. Mercè, de Lleyda;
Ignasi Llatjós, de Sampedor; Manuel Batalla, de Madrid; J. de Camps i d'Arboix, de Girona; J. Montserrat Cuadrada, de Mataró; Vicens F u m ó i Kobs, de
Palma de Mallorca; Joventut Nacionalista, de Canet de Mar; «El Dia», de Terrassa; «Sol Ixent», de Badalona; «El Llamp», de Gandesa; «Joventut», de Monistrol; i «Pi de les tres branques», de Berga; Enric Roura, Domènec Pallerols,
Màrius Vidal, de Barcelona, sobre propaganda de l'Associació; de l'Arxiu de la
Mancomunitat enviant 25 exemplars de «Le Feu»; del senyor Manuel Massó i
Llorens agraint la felicitació que se l i va enviar; del senyor Ramon Balaftà, de
Barranquilla (Colòmbia) enviant quotes; dels senyors Lluís G. Castellà, de Sevilla, Daniel Danís i Torres, Julius Groos, Delfl Dalmau i Jover, sobre assumptes de l'Editorial, que passen a l'abans dita Comissió; de l'Associació de la
Premsa Diària comunicant la seva nova Junta; de l'Orfeó Gracienc comunicant
que esperen el retorn del seu President senyor Rodergas per a fer els treballs
de la constitució de la Comissió Delegada de Gràcia; de l'Acadèmia Mecanogràfica convidant a l'acte inaugural, delegant-se la Comissió Delegada; de l'Exposició del llibre científic francès enviant invitacions, que són agraïdes.
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Es dóna compte de la gestió feta prop de les Escoles d'Hospitalet del Llobregat, de la visita dels senyors Gali i Romeva a Vich, i s'acorda dirigir-se a les
Comissions Delegades perquè organitzin Cursets de Gramàtica Catalana.
Finalment s'agraeixen la remesa del follet d'En Carles Pi i Sufler titulat
«Per la Cultura Obrera» i els Estatuts de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.

ACORDS DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 D'ABRIL
Sota la presidència del senyor N'Albert Bastardas, comença la sessió a dos
quarts de set.
És aprovada sense esmena l'acta de la sessió anterior.
Són presentats i acceptats els socis següents: L'Ajuntament Constitucional
de Canet de Mar, i els Pomells de Joventut «Flors a la Moreneta», de Barcelona, «Bocins de Nostra Pàtria», de Sabadell, i «Els Almògavers», de Vilanova
i Geltrú Demés els següents socis individuals: 47 de Barcelona, 1 de la Barceloneta, 1 de Gràcia, 5 d'Horta, 2 de Banyoles, 2 de Badalona, 4 de Cabrils, 9 de
Castelló d'Empúries, 8 d'Igualada, 1 de Mataró, 4 de Manresa, 5 de Mora
d'Ebre, 1 de Mora la Nova, 1 de Palausolitar, 4 de Sabadell, 1 de Sant Hipòlit
de Voltregà, I de Sant Just Desvern, 1 de Terrassa, 5 de Valls, 2 de Vich, 3 de
Vilanova i Geltrú, 1 de Mahó (Menorca), 10 de Madrid, 1 de Concentaina (Alacanl) 14 de Assumpció (Paraguai), i 8 de Concepció (Xile).
Havent-hi a Castelló d'Empúries nombre suficient de socis per a constituirhi la Comissió Delegada, s'acorda pregar al soci més antic que la constitueixi.
La Comissió Editorial proposa que s'encarregui el senyor Lluis G. Castellà,
una Aritmètica i Geometria.
La Comissió de Foment comunica que la Festa d'Infants i Flors tindrà lloc
al Parc Güell el dia 10 de maig, i que s'han posat d'acord amb la Joventut Jordiana per a l'homenatge al senyor Francesc Flos i Calcat, amb motiu de l'aniversari 25 de la fundació del seu Col legi de Sant Jordi.
Es llegeixen les actes de constitució de les Comissions Delegades de Sant
Just Desvern i Madrid, essent ratificades les seves Juntes, les quals han quedat
constituïdes de la següent manera:
Sant Just Desvern: President, Fabrià Pons; Secretari, Pere Navarra; Tresorer, Josep Piquet; Vocals, Joan Ripoll i Miquel Casanovas.
Madrid: President, Manuel Batalla i Xatruch; Tresorer, Martí Compte; Secretari, Lluís G. Borés.
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Les Comissions Delegada de Valls, Falset. Tàrrega, Lleyda, Igualada, Figueres, Manresa, Canet de Mar, Arenys de Mar, Santa Bàrbara, Mora d'Ebre,
Banyoles. Vilanova i Geltrú i Santa Coloma de Queral sobre assumptes d'administració i propaganda; la de Vich, sobre alguns detalls de la projectada escola catalana i la de Santa Cristina d'Aro sobre l'homenatge a Mossèn Baldin
Reixach.
La Comissió Delegada d'Iquique sobre diversos assumptes d'administració;
la de Rosario de Santa Fe presentant al soci d'aquella ciutat, senyor Lluís Figuerola; la d'Assumpció (Paraguai) trametent 657 pessetes en concepte de quotes i enviant noves propostes de socis i la de Nova-York enviant quotes.
Es llegeixen les següents comunicacions: del Sr. Josep Castells Bigorra
demanant un lot de llibres, passant la seva petició a la Comissió Tècnica: del
Círcol Democràtic Republicà, de les Borges Blanques demanant la concessió
d'una subvenció, la qual petició també passa a la Comissió Tècnica; dels Srs Antoni Casajoana i del professor degà de l'Escola Complementària d'Oficis del
Dte. V, agraint els mapes tramesos; de les Escoles de Caldetes i Mora la Nova
sobre festes a celebrar; de l'Ateneu Igualadf de la Classe Obrera agraint la
col·laboració de la Protectora al projecte de vinguda a la nostra ciutat del seu
Chor Infantil; del Consell de Pedegogia de la Mancomunitat de Catalunya comunicant que considerant la necessitat de completar la constitució de la Ponència dels Estudis Normals, ha acordat convertir la representació nominal a favor
de D. Manuel Folguera i Duran en representació presidencial de la Protectora
i oferir un lloc al nostre Tècnic Assessor. Ei Consell acorda agrair efusivament aquesta atenció.
Altres comunicacions de Josep Presia, de Madrid, Vicens Llovet, de Castelló d Empúries; Carles Vives, de Cornudella; Joaquim Basstgoda, de Gènova;
Estanislau Roig, de Barcelona; Ernest Piera, de Barcelona; i R. Soler i Trull,
de Barcelona, sobre propaganda; de la Joventut Nacionalista de Torelló remetent una quota; de ta Joventut Nacionalista Pau Claris enviant un donatiu per
al X Concurs Nacional d Història de Catalunya; del Foment Excursionista de
Barcelona comunicant que en el Reglament han fet constar una clàusula que
diu que en cas de dissolució remetran tots els seus béns a la nostra Associació, acordant-se agrair-ho; de l'Acció Radical Catalana de París enviant un Manifest, i del Centre Nacionalista Català de Nova-York comunicant la seva nova
Junta.
Es pren nota que el Conseller Sr. Josep Puig i Esteve va assistir en representació de la Protectora a la inauguració de les escoles del Parc del Guinardó.
Aprofitant-se la celebració del X Concurs Nacional d'Història de Catalunya i I de Geografia de Catalunya es parlà llargament sobre el mateix, fent-se
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constar que el dia 5 de maig acaba el termini d'inscripció, i per tant s'autoritza
el Sr President per fer les gestions per a constituir el Jurat i demanar la cessió de les Sales de la Mancomunitat de Catalunya, i del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Es dóna compte que s'han rebut donatius de la Joventut Nacionalista Pau Claris, J. Grant i Sala, i Joan Quer i que s'ha demanat
una subvenció a l'Ajuntament de Barcelona.
Finalment s'acorda enviar la circular de costum per obtenir cabals per a
les Colònies escolars, convocar les Comissions de Foment, Higiene Escolar i
Dames, per a tormar la ponència corresponent i escriure a algunes Comissions
Delegades per a trobar lloc per a les mateixes.

ACORDS DE LA SESSIÓ DEL 14 DE MAIG
Sota la presidència del Sr. Bastardas comença la sessió a dos quarts de set.
S'acorda l'acta de la sessió anterior.
Són presentats i acceptats els socis segOents: Els col·lectius amb caràcter
Honorari, els Ajuntaments de Sant Joan de les Abadeses, Sant Vicens dels
Horts i Súria, i els Col lectius amb caràcter Numerari, el Centre Excursionista
Rafel de Casanova i Centre Excursionista «Rodamón», de Barcelona, i Centre
Excursionista «Avant», de Manresa; I els següents socis individuals: 43 de Barcelona, 4 de Gràcia; 1 del Poble Nou; 1 de Sant Andreu; 1 de Sarrià; 1 de Bràfim; I de Caldes de Montbuy; 10 de Calella; 2 de Castelló d'Empúries; 1 de
Cornellà del Llobregat; 1 d'Hospitalet del Llobregat; I de Manresa; 3 de Monistrol de Montserrat; 1 d'Olot; 1 de Palau Sacosta; 1 de Prats de Lluçanès;
2 de Premià de Mar; 1 de Sant Cugat del Vallès; 3 de Vich; 7 de Vilafranca;
I de Taka (Xile); 30 de Palma Soriano (Cuba); i 2 de Concepció (Xile). Total
de socis 125.
A Monistrol de Montserrat hi ha nombre suficient de socis per a constituir
la Comissió Delegada, per tant s'acorda delegar el soci més antic perquè la
constitueixi.
Les Comissions Delegades de Tàrrega, Manresa, Falset, Figueres, Horta,
Palafrugell i Sallent comuniquen sobre assumptes de tràmit; la de Santa Cristina d'Aro, sobre l'homenatge a Mossèn Reixach; la de Madrid, sobre propaganda; la de Palma Soriano, trametent 214 dollars, quantitat que correspon a
les quotes de l'any passat i fins al mes de febrer d'enguany, i la d'Iquique trametent la Memòria de l'any darrer.
La Comissió de Dames comunica que per formar part de la ponència de
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les Colònies Escolars han estat nomenades les Sres. Maria Parellada de
Ferrer-Vidal, i la Sra. Glòria Bulbena de Salas.
Es llegeixen comunicacions del Sr. Director de l'Escola Nacional Catalana
manifestant que per motius ja coneguts ha de clausurar l'escola i oferint el material per si es vol continuar-la; sol·licitud de Mn Boqueras de Montblanquet
demanant subvenció; sol licituddel Director de l'Escola oficial de Jorba demanant un lot de llibres. Totes aquestes tres comunicacións passen a la Comissió
Tècnica. De la Junta Provincial de Protecció a la Infància demanant un lot de
llibres que és concedit; de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera agraint les
atencions que se l i han tingut durant l'estada del seu Chor Infantil a la nostra
ciutat, acordant-se correspondre-hi amb una efusiva felicitació pel seu èxit.
Es dóna compte d'aquestes altres comunicacions, dels Srs. Vicens Llobet,
de Castelló d'Empúries; Bonaventura Mir, de Linyola; A. Sans Cardona, de
Puigreig; Artemí Casanovas, de Bràfim; S. Roselló, de Premià de Mar; Tomós
Bellpuig de Tortosa; Antoni Sancristòfol, de Monistrol de Montserrat; Joan
Fagella, d'Olot; Josep Compte, R. Trullà, Francesc Alegret, Joan B . Joaneu,
i Joan Torres Capdevila, de Barcelona, sobre assumptes d'administració; de
l'Excma. Mancomunitat de Catalunya convidant a la seva Festa anyal; de l'Alcaldia de Súria comunicant l'acord d'ingrés a la nostra Associació i demanant
dades sobre propaganda; de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera agraint
l'oferta del premi pel Concurs de composicions musicals que organitzen; de
Nostra Parla demanant material de propaganda, que és concedit; del Centre Excursionista Rodamón enviant la seva proposta de soci; de la Joventut Nacionalista
de Torelló demanant un acte de propaganda; de la Revista Catalana de Música
demanant una subvenció, acordant-se que no entra dintre les finalitats de
l'entitat accedir-hi i subscriu-re-s'hi.
Es detallen els treballs qne fins ara s'ha portat a terme per l'organització
del X Concurs Nacional d'Història de Catalnnya i I de Geografia de Catalunya,
fent constar que la Mancomunitat cedeix les seves sales per a afectuar-hi els
exercicis, l'Ajuntament una subvenció de 100 pessetes i el Saló de Cent per al
Repartiment de premis; es dóna compte dels donatius rebuts i que el Jurat es
reunirà el dia 15 per començar a repartir la seva tasca. S'acorda fer les visites
de convit a les autoritats.
Finalment es dóna compte de l'èxit de la Festa d'Infants i Flors celebrada
el dia 10 al Parc Güell i que ja han començat els treballs per a les Colònies
Escolars.

D E L'ENSENYANÇA CATALANA

73

MANCOMUNITAT D E CATALUNYA
ESCOLA D'ESTIU. — SETMANA FINAL
El Consell de Pedagogia, creient interpretar l'esperit que animava els
mestres en la Setmana Final darrera i tenint en compte el sentit d'algunes
manifestacions que s'han fet públiques durant l'any, d'acord amb la Federació de Mestres de Catalunya, ha cregut convenient donar a la Setmana
Final de l'Escola d'Estiu una organització pròpia, en virtut de la qual els
corrents i iniciatives del Magisteri català poguessin tenir representació i
exercir la seva influència en benefici de l'ensenyament primari a Catalunya.
Fruit d'aquests treballs han estat les següents bases de creació d'una
Comissió de la Setmana Final que acaba d'aprovar el Consell Permanent
de la Mancomunitat:
1. — Es crea una Comissió que s'encarregarà d'estudiar i proposar al
Consell de Pedagogia l'organització de la Setmana Final de l'Escola d'Estiu i a la vegada col·laborarà amb la direcció de la citada Escola per dur a
terme els actes que s'organitzin durant la setmana esmentada.
2. — Aquesta Comissió serà constituïda per un delegat del Consell de
Pedagogia, que tindrà el c à r r e c de President; un delegat de la Federació
Nacional de Mestres de Catalunya, que serà Vice-President; el Director
de l'Escola d'Estiu, que serà el Secretari, i quatre Vocals, un dels quals
serà delegat per l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, i els
altres tres seran nomenats per sufragi en la darrera sessió de la Setmana
Final, a raó de dos per majoria i un per minoria.
3. — Els nomenaments dels representants del Consell de Pedagogia,
de la Federació Nacional de Mestres i de l'Associació Protectora es renovaran per torn a raó d'un cada any; renovant-se primerament el de l'Associació Protectora i essent l'últim el del Consell de Pedagogia. La renovació
tindrà lloc el mes de gener.
4. — La Comissió es reunirà obligatòriament durant les vacacions de
Nadal i el dia que determini la Mesa per formular la projecte de la Setmana
Final pròxima dintre les possibilitats que es puguin preveure i presentar-lo
al Consell de Pedagogia. La Mesa de la Comissió es considerarà ponent

74

BUTLLETÍ D E L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA

del projecte; però abans de la reunió citada ha d'haver circulat amb anticipació suficient el projecte que ha d'ésser discutit a la reunió de Nadal.
5. — Durant les tasques de la Setmana Final serà necessària la presència a Barcelona d'un dels Presidents i un dels Vocals com a mínimum,
demés del Director de l'Escola d'Estiu.
6. — La Direcció de l'Escola d'Estiu es farà càrrec de tot el treball
d'oficina que la Comissió hagi de menester i de les despeses que el funcionament d'aquella exigeixi.
7. — S'estudiarà la manera d'indemnitzar les despeses dels mestres de
la Comissió de fora de Barcelona d'acord amb allò que en casos semblants
fa la Mancomunitat.
8 (transitòria). — Per la Setmana Final corresponent a l'Escola d'Estiu
d'enguany, no havent-hi el nombre complet de Vocals, formularà el projecte la Mesa de la Comissió, assenyalant, però, un terme perquè tots els
assistents a la Setmana Final del curs pas-at i tots els mestres de Catalunya puguin comunicar propostes que seran degudament estudiades.
Barcelona 25 d'abril de 1923.
De conformitat amb l'article 8 (transitori del Reglament orgànic, la
Comissió de la setmana Final de l'E··cola d'Estiu, obre una informació
pública entre els assistents a l'Escola d'Estiu de l'any passat i tots els mestres de Catalunya en general perquè comuniquin, abans del dia 13 del
pròxim mes de maig, al Sr. President de l'esmentada Comissió (Urgell, 187),
totes les iniciatives o propostes que considerin aplicables a la Setmana
Final, amb el fi de que es puguin tenir en compte abans de la redacció del
projecte corresponent a la Setmana Final de la pròxima Escola d'Estiu.
Barcelona 30 d'abril de 1923.—Francesc Martorell President.—Josep
Barceló i Matas, Vice-president. —Alexandre Gall, Secretari.

DE L E S E S C O L E S CATALANES
VISITA DE LES ESCOLES DEL PATRONAT DE CULTURA DE CANET
A CALDETES
E l dia primer de maig tingué lloc una visita de les escoles del Patronat
de Cultura de Canet de Mar a les del Casal Català de Caldetes.

D E L'ENSENYANÇA CATALANA
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A les 9'40 del matí ja esperaven a l'estació de Caldetes als excursionistes el president del Casal, el mestre i els infants de les Escoles i moltes
de les famílies dels alumnes i en arribar el tren els visitants foren saludats
amb forts aplaudiments, baixant tot seguit el senyor Forts, regidor i del
Patronat de Cultura de Canet, i multitud d'infants, acompanyats molts
d'ells per les seves famílies, aixf com per les seves mestresses.
Tots plegats marxaren cap al Casal, les Escoles del qual visitaren,
lloant-ho tot i molt especialment els treballs que els mostraren i, deixant desada la minestra, feren cap a «La Mina», on sota la bella ombra estigueren
una bona estona jugant i reposant. E l s infants foren obsequiats amb dolços, que repartí la senyoreta Buixeda, abans de beure aigua fresca. Allí
trobaren forces excursionistes que havien fet el camí a peu i els esperaven.
Prop de migdia arribaren altra volta al Casal i prenent el dinar marxaren cap als «Pins de les Ànimes» —tupida pineda al peu del mar —on es
dinà en perfecta fraternitat i alegria. A quarts de tres arribaren ancara
més infants i famílies en el tren i en automòbils anant tots cap als Pins a
ajuntar-se amb els que havien dinat allí. Després de reposar una estona, tots
en corrua es dirigiren altra volta a Caldetes i al Casal, el pati del qual era
ple a vessar, semblant, com tot Caldetes, un dia de Festa Major.
A dos quarts de cinc es celebrà una bella festa en el saló-teatre de
l'entitat en la qual alternaren els infants, recitant poesies i cantant cançons escolars els nens de les Escoles Catalanes de Caldetes i donant una
sessió de rítmica els nens i nenes de Canet, que, junt amb les seves mestresses, i en particular la Directora senyoreta Buixeda, foren molt aplaudits i felitats. Tancà la festa un entusiasta parlament del catalaníssim senyor Forts i breus paraules del president del Casal donant mercès de la
visita.
Acte seguit es dóna berenar a tots els infants plegats i un xic després
marxà tothom cap a l'estació. La gentil Directora de les Escoles de Canet
fou obsequiada amb una toia pel Patronat de les Escoles de Caldetes.
A tres quarts de set el tren se'n dugué cap a Canet els excursionistes
quedant tothom molt satisfet i content per la forma com es descabdellà la
visita i amb ganes de fer-la altra volta els de Canet i de rebre-la novament
i de retornar-la els de Caldetes.

76

BUTLLETI DE L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA

NOVES
CURS INTENSIU DE CATALÀ. E l Consell de Pedagogia té en projecte
per a la pròxima Escola d'Estiu l'organització d'un curs intensiu de Català
que dirigirà don Pompeu Fabra i consistirà en lliçons a càrrec de diferents
professors i pràctiques de recerca i estudi que ocuparan el temps disponible. La inscripció serà per nombre limitat d'alumnes.
Per realitzar millor la tasca, el Consell de Pedagogia té el propòsit de
dirigir-se a la Comissió de Cultura i l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana combinant el curs intensiu amb la labor catalanitzadora
que les dites institucions duen a terme.
ACTES DE PROPAGANDA. El dia 7 del passat abril el Conseller de la
Protectora En Pelai Vidal de Llobatera va donar a Lleyda una conferència
de propaganda de la nostra obra, la qual va tenir un gran èxit. Aquesta
conferència era inclosa en el cicle organitzat per la Comissió d'Educació
General.
El mateix dia, al vespre, el Tècnic Assessor senyor Romeva donà una
conferència explicant l'obra de la Protectora al Bloc Catalanista, de Vilafranca del Penedès.
E l dia 27 del mateix mes es va celebrar al Centre Popular Catalanista
de Sant Andreu la inauguració de la Comissió Delegada d'aquella barriada
amb un míting, en el qual prengueren part els senyors Dr. J . Riera i Puntí I
Pau Romeva i Miquel. Fou un acte vibrant d'entusiasme que fa esperar
bells profits per la nostra obra.
CONCURSOS. E I dia 8 del passat abril tingué lloc el Concurs infantil
de Lectura, Escriptura i Història de Catalunya, organitzat per la Comissió
Delegada de Vilafranca del Penedès. L'acte dels exàmens es féu el matí í
el solemne repartiment de premis a la tarda i al saló de sessions de l'Ajuntament. La Protectora hi fou representada pels senyors Emili Vallès i Pau
Romeva.

Impremta «La Renaixensa» Xuclà, 13.—BARCELONA

Del X Concurs Nacional d'Història de Catalunya
i I de Geografia de Catalunya

E L S M E S T R E S PREMIATS

SR. JOSEP PARUNELLA
director de l'Escola Mossèn Cinto

SR. CARI.ES MAGRI.NÀ
director de l'Escola Prat de la Riba

JOSEP SOLER VIDAL
inscrit lliure, guanyador
del Primer Premi d'Honor

JOSEP ROSANES
de l'Escola Prat de la Riba,
guanyador del Segon Premi d'Honor

FKANCESCA APARICIO
deies Escoles Gratuïtes del Dte. III,
guanyadora d'un Premi Extraordinari

