
“[L’ensenyament] 
és una experiència 
que et fa pensar que la societat 
ha de basar-se en això, 
en la cultura i la bona relació 
entre les persones” 

Organitza:

Hi col·laboren:

entenari del naixement de Pere Aloy i Anell: 
mestre i corresponsal del Vendrell

1909-2009

C

Conferència:
“Els mestres de la 
Generalitat republicana”
a càrrec de Joaquim Aloy i Bosch, 
historiador, i amb la participació 
d’Ángel Díaz, mestre, 
i de Josep Huguet, periodista

Joaquim Aloy i Bosch 
(Manresa, 1956)
És llicenciat en Història Contem-
porània per la Universitat de Bar-
celona. L’any 2007 va rebre el Pre-
mi Bages de Cultura, concedit per 
Òmnium Cultural, pel seu treball de 
recerca, investigació i divulgació de 
temes relacionats amb la memòria 
històrica. Els seus treballs se cen-
tren en l’època de la República, la 
Guerra Civil i el franquisme a Man-
resa. Ha estudiat el Grup Escolar 
Renaixença de Manresa, una escola 
modèlica de la Generalitat Republi-
cana inaugurada el 15 de setem-
bre de 1934, on Pere Aloy va fer de 
mestre.

Ángel Díaz Morcillo 
(Don Benito, Badajoz, 1938)
Fou mestre de l’Escola Pública del 
Vendrell (l’actual CEIP Àngel Gui-
merà) entre 1967 i 1998 i en fou 
el director durant el període 1970-
1983. Va coincidir amb Pere Aloy 
durant la seva etapa de mestre al 
Vendrell.

Josep Huguet i Vidal 
(El Vendrell, 1943)
Ha treballat en mitjans de comu-
nicació local: a la premsa escrita 
(Vendrell, Baix Penedès) i a Ràdio i 
Televisió El Vendrell des dels seus 
inicis. Fou del consell de redacció 
del setmanari Informes Baix Pene-

dès des dels seus orígens (1978) fins 
a l’any 1982, època en què coincidí 
amb Pere Aloy.

Dia: 20 de novembre de 2009
Hora: 19 h
Lloc: Centre cívic L’Estació 
(Av. Jaume Carner, 1 del Vendrell)

Serveis Educatius



MESTRE DE LA REPÚBLICA

Pere Aloy i Anell va néixer a Gironella (Berguedà) el 15 
de novembre de 1909 en el si d’una família treballadora. 
La seva inclinació cap a l’estudi va fer que el seu mestre 
l’encaminés cap al magisteri, que cursà a Barcelona.

La seva primera feina com a mestre l’obtingué a l’Escola 
Nacional Graduada de Nens de Torelló durant el curs 
1932-1933. L’any 1934 obtingué una plaça de mestre 
titular al Grup Escolar Renaixença de Manresa, una 
escola modèlica de la Generalitat Republicana. Aquí va 
conèixer la que més tard es convertí en la seva esposa, 
la mestra vendrellenca Josefina de Riera Vives. 

La Guerra Civil estroncà la seva tasca docent; el 
setembre de 1937 fou enviat al front i, en acabar la 
guerra, fou retingut 38 dies al camp de concentració 
de presoners i presentats de Castelló. L’any 1940 se li 
obrí un expedient de depuració i fou sancionat pel seu 
vincle amb Esquerra Republicana de Catalunya.

LA COL·LECCIÓ PERE ALOY I ANELL A L’ACBP

Pere Aloy va morir l’11 de gener de 2002. L’any 2004, 
les seves tres filles (Àngels, Regina i Rosa Maria) 
van fer donació a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès 
de la col·lecció d’articles que el seu pare va publicar 
als diaris La Vanguardia, El Correo Catalán i El Diario 
Español com a corresponsal a la vila del Vendrell. 
Aquests articles foren recollits per ell mateix de 
manera sistemàtica; estan ordenats cronològicament 
i es troben complementats amb índexs i anotacions 
manuscrites. 

La custòdia d’aquesta documentació a l’Arxiu Comarcal 
del Baix Penedès fa possible que tots els ciutadans 
tinguin a l’abast els documents per consultar-los i 
estudiar-los. Aquestes cròniques transmeten el batec 
de la vida del Vendrell durant trenta anys, i s’acosten a 
una societat i a una manera de fer pròpies d’un període 
històric determinat, ja que Pere Aloy fou una persona 
molt vinculada a l’entorn social i cultural del Vendrell.

CORRESPONSAL DE LA VILA

L’any 1953 l’Ajuntament del Vendrell va nomenar Pere 
Aloy corresponsal de la vila per als diaris La Vanguardia, 
El Correo Catalán i El Diario Español. Aquesta tasca fou 
desenvolupada amb continuïtat fins a l’any 1983, quan 
va presentar la seva dimissió, als 73 anys.

A banda de les corresponsalies, fou col·laborador 
habitual de totes les publicacions d’àmbit local que 
es van editar al Vendrell: de la publicació quinzenal 
Vendrell, entre 1958 i 1965; del setmanari Baix Penedès, 
des de la seva aparició (1967) fins al seu tancament 
(1975), i del setmanari Informes Baix Penedès, des de 
la seva aparició (1978) fins al seu tancament (1983). 

D’aquesta tasca periodística exercida durant trenta 
anys, en destaquen sobretot les seves cròniques del 
món casteller. En reconeixement d’això, el 12 de març 
de 1972 les institucions i entitats de la vila del Vendrell 
s’uniren per fer-li un homenatge.

MESTRE DEL VENDRELL

L’any 1941 Pere Aloy i Josefina de Riera van obtenir plaça 
a l’Escola de Torelló. Posteriorment es van traslladar a 
viure al Vendrell; al padró d’habitants de 1950 consten 
domiciliats al carrer d’Àngel Guimerà, 15. 

El Vendrell fou la darrera destinació de Pere Aloy; hi exercí 
fins a la seva jubilació. Josefina de Riera fou mestra a Sant 
Vicenç de Calders i també al Vendrell. Van viure de primera 
mà el llarg procés d’agrupació de les escoles públiques, 
que culminà l’any 1959 amb l’adquisició per part de 
l’Ajuntament de l’antic Col·legi de les Mares Escolàpies, 
situat a l’actual plaça Pep Jai. L’any 1971 aquesta 
agrupació escolar adoptà el nom d’Àngel Guimerà.

En reconeixement a la seva dilatada tasca docent, l’any 
1971 el matrimoni Aloy-De Riera fou homenatjat durant 
la celebració del dia del mestre. L’any 1975, amb motiu 
de la seva jubilació, Pere Aloy, fou protagonista d’un 
sentit homenatge organitzat per l’Escola Àngel Guimerà, 
l’Ajuntament i la Parròquia, durant el qual també rebé un 
vot de gràcia atorgat pel Ministeri d’Educació i Ciència. 


