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Què és?

Una salutació de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana
adreçada a l’alcalde de Cambrils.

De quan és?
29 de juliol de 1930.

Quin missatge transmet?

Anuncia la propera arribada d’una colònia escolar de 26 xiquets i
dues mestres a Vilafortuny.

De què ens parla?

- De les colònies estivals escolars a inicis del segle XX com a
mètode per oferir als nens un temps de descans, d’acostament a
la natura i de vida saludable pel que fa a la qualitat ambiental i a
la nutrició.
- Del paper d’institucions com l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana en l’impuls i el finançament d’aquestes
colònies.
- Del paper de famílies benestants com els Castellarnau
-propietaris del castell de Vilafortuny- en la cessió dels espais
d’allotjament de les colònies.

On es troba?

AMCAM. Lligall Correspondència (1930). Sig. Top. 79

Què és?

Una carta adreçada de l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana a l’Ajuntament de Cambrils.

De quan és?
5 de setembre de 1932

Per què la va enviar?

Per agrair la intervenció de l’Ajuntament de Cambrils
en les colònies escolars que havien estat a Vilafortuny
aquell estiu.

De què ens parla?

D’algunes activitats que realitzaven durant les
colònies, com per exemple l’excursió al Parc Samà que
s’esmenta.

On es troba?

AMCAM. Lligall Correspondència (1932). Sig. Top. 82

Què és?

L’esborrany d’una carta.

De quan és?
20 d’agost de 1931

Qui la va enviar?
No va signada, però probablement
l’alcalde o el regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Reus.

A qui va adreçada?

Al professor i intel·lectual cambrilenc
Lluís Rovira Guinart.

Per què la va enviar?

Per comunicar-li un acord de
l’Ajuntament de Reus.

Quin afer s’hi tracta?

Una visita a Reus dels xiquets de la colònia escolar que portava Lluís Rovira Guinart i que era a Cambrils,
probablement a Vilafortuny.

De què ens parla?

- De l’organització de colònies escolars per part de diferents entitats i institucions.
- D’un dels múltiples aspectes de l’activitat intel·lectual i educativa de Lluís Rovira Guinart.
- De les activitats de coneixement del medi que realitzaven les colònies escolars.

On es troba?

Arxiu Històric de Reus. Fons Ajuntament de Reus. Lligall Cultura ()

Què és?

Fragments de la revista La Flama (26/10/1934), que publicava la Federació
de Joves Cristians de Catalunya (FJCC) i del diari catòlic La Cruz (2/8/1935).

Quines notícies
donen?

La celebració a
Vilafortuny d’unes
colònies escolars del
Grup Avantguardista
de la FJCC a
Vilafortuny i unes
del grup Audax (de
la parròquia de Sant Joan Baptista de
Tarragona).

De què ens parla?

- De l’organització de colònies escolars per
part de diferents entitats i institucions, en
aquest cas de caràcter cristià.
- De les activitats que realitzaven aquestes colònies.

On es troba?

A la Biblioteca-Hemeroteca Municipal de Tarragona

Què és?

Una notícia del Diario Español (Diari
de Tarragona).

De quan és?
25 de juliol de 1939

Què explica?

El funcionament de la tanda de
colònies escolars per a nens de
Saragossa organitzades l’estiu de
1939 a Vilafortuny per l’Ajuntament
de Saragossa i el de Tarragona.

De què ens parla?

- De les colònies escolars els primers
temps del franquisme.
- Del nou públic al qual anaven
adreçades.
- De les activitats que realitzaven els
nens de les colònies.
- De l’estat en què es trobava el castell de Vilafortuny en aquells moments i els arranjaments que s’havien fet per
acollir els xiquets.

On es troba?

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona
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