
Maria Lluïsa Orriols Vidal, 
historiadora i arxivera, va 
morir divendres passat, 14 de 
gener, a l’edat de 65 anys. La 
important representació de 
gent del món de l’església, la 
política i la cultura vilanovi-
nes que van acompanyar fa-
mília i amics mostra la petja-
da que Orriols ha deixat. 

Llicenciada en història 
medieval per la Universitat 
de Barcelona, la seva recer-
ca sobre la història local va 
centrar-se en aquesta etapa. 
És autora, entre d’altres pu-
blicacions, dels llibres Alguns 
aspectes de la Geltrú a la Baixa 
Edat Mitjana, El capbreu de la 
Rectoria de la parroquial església 
de Santa Maria de la Geltrú l’any 
1495 o Aproximació a la dona 
geltrunenca del segle XV, pre-
mi Equitat de l’Ajuntament 
de Vilanova.

Són llibres realitzats grà-
cies al seu coneixement de 
l’Arxiu Parroquial de Santa 
Maria de la Geltrú, que havia 
estat catalogat  per mossèn 
Miquel Nicolau, però que 
ella va completar anys més 
tard i del qual tenia cura. 
Semblantment, havia estat 
treballant a l’Arxiu Parro-
quial de Sant Antoni Abat, 
des del qual va publicar dos 
dels seus títols més recents, 
Vilanova i la Geltrú l’any 1570. 
A propòsit d’un Vot de Poble i 
Moviment urbanístic a la Vila 
nova a les darreries del segle XVI. 
Actualment havia començat 

qual es va incorporar com 
a tècnica d’arxius. Des de fa 
uns pocs anys, havia passat 
a la plantilla de la Bibliote-
ca-Museu Víctor Balaguer, 
d’on era a punt de jubilar-
se. És la seva feina laboriosa 
i invisible en els camps de 
l’arxivística i la catalogació, 
a banda dels textos publicats, 
la que els seus companys van 
voler posar en relleu en el fu-
neral.

Més enllà de la seva tasca 
en el camp de la història, Orri-
ols va col·laborar activament 
amb diverses organitzacions 
de caire social i en la vida par-
roquial de la Geltrú. Ho re-
sumia mossèn Manuel Roig 
durant el funeral: Buscant la 
veritat i la bellesa històrica de 
la nostra terra ha servit també 

La xarxa de centres cívics 
municipals de Vilanova i la 
Geltrú ja disposa de la seva 
programació d’hivern que 
durarà fins al mes de març. 
Les activitats d’aquesta tem-
porada destaquen per tenir 
una gran diversitat de temà-
tiques, tot i que el tema prin-
cipal serà el Carnaval.

Tallers al voltant del Carnaval 
inclourà diferents activitats 
com ara aprendre a decorar 
el balcó o a maquillar-se, en-
tre d’altres. 

D’altra banda, una tempo-
rada més, s’ofereix una acti-
vitat relacionada amb el món 
de l’astronomia, Planetari fora 
d’òrbita per tal de conèixer 
els estels i constel·lacions i 

observar el cel nocturn. El 
taller es realitzarà al Centre 
Cívic Molí de Vent els dime-
cres i els dissabtes del mes de 
febrer.

Els centres cívics també 
oferiran una programació 
de xerrades, exposicions i 
cursos alguns dels quals es fa-
ran per primera vegada com 
el de tarot i astrologia que es 

a treballar en la catalogació 
d’objectes del servei de culte 
i imatgeria de la parròquia de 
la Geltrú. En els darrers anys 
també ha estat col·laborant 
en l’actualització de l’Arxiu 
del Monestir de Sant Benet de 
Montserrat. 

Juntament amb Josep Fer-
rer, el seu marit Ferran Sanz 
i Xavier Sorní, M. Lluïsa Orri-
ols formava part del consell 
editorial de la revista Reem-
bres, plecs d’història i cultura, 
editada entre 1993 i 1998, 
en una iniciativa privada de 
l’equip.

Orriols havia fet classes 
a l’Institut Manuel de Caba-
nyes, i més endavant va por-
tar l’arxiu municipal, abans 
de la constitució de l’Arxiu 
comarcal del Garraf, en el 

amb molta constància la recerca 
de les promeses i els regals de Déu 
en la seva revelació cristiana. Ha 
buscat la petjada humana en els 
objectes i llibres del passat i la 
petjada divina en les escriptures, 
la pregària i la litúrgia. Ha pouat 
la transcendència i la saviesa de 
l’amor a les pregàries de Taizè i 
de Montserrat, de la parròquia 
i del Santuari de la muntanya, 
voltada d’oliveres. [...]. Signe 
petit de què era una pedra viva 
d’aquesta comunitat cristiana 
que es reuneix a la parròquia de 
la Geltrú. Però també ha estat 
una pedra viva de la comunitat 
cultural vilanovina.

Nascuda el dia de Reis de 
1946, Maria Lluïsa Orriols va 
patir un infart el dia de Cap 
d’Any del qual no es va arri-
bar a recuperar.

La senadora vilanovina 
Assumpta Baig va aprofitar 
la seva intervenció dimarts 
al Senat per dirigir-se a la 
cambra en català, en el pri-
mer dia d’aplicació del nou 
reglament. Un fet que ha de 
ser la normalitat en una 
cambra territorial però 
que ahir va ser, diu, molt 
emocionant.

El primer a usar el català 
va ser Ramon Aleu, d’Ente-
sa Catalana de Progrés, en 
una moció sobre educació. 
Assumpta Baig va interve-
nir en el debat d’una segona 
moció, i la veritat és que en 
veure l’actitud del Partit 
Popular vaig sortir més 
envalentida per defensar 
que han passat 30 anys 
per aconseguir el que ha 
de ser la normalitat. El PP 
ja no va votar, al juliol, el can-
vi de reglament que permet 
usar les llengües cooficials en 
la defensa de mocions i en les 
interpel·lacions derivades de 
mocions. Ahir, els seus sena-
dors no només es van negar a 
usar el català, el basc o el ga-
llec, sinó que tampoc es van 
col·locar els auriculars, els 
pinganillos, en diuen des-
pectivament. Malgrat tot, 
la senadora vilanovina creu 
que segur que aviat, totes 
les llengües oficials de l’Estat 

es podran usar en iniciatives 
legislatives i les preguntes al 
govern.

Igualment es mostra crí-
tica amb l’actitud d’alguns 
mitjans de comunicació 
que només ressalten el 
tema econòmic. Jo dic que 
tot té un preu, tenir una 
realitat plurilingüística 
té un cost que s’ha d’assu-
mir i valorar que el fem és 
un pas endavant. Baig re-
corda, també, que els diners 
destinats als traductors no 
han suposat un increment 
de pressupostos del Senat.

Malgrat sentències com 
les del Tribunal Superior so-
bre l’ensenyament en català 
o el debat obert aquests dies 
sobre les autonomies, Baig 
assegura que sempre han 
corregut temps estranys 
per les llengües, sempre 
sembla que és el moment 
més difícil. Només cal 
qualsevol espurna per 
als que no volen entendre 
que aquest és un estat plu-
rilingüe. Però hem anat 
fent passos endavant, a 
poc a poc, i dimarts se’n 
va fer un més. Si acaba 
normalitzant-se al Senat, 
passarà com a Catalunya, 
primer només érem uns 
quants que el parlàvem 
i ara s’utilitza amb total 
respecte. 

realitzarà a Can Pahissa o el 
d’iniciació al bonsai que es 
farà al Centre Cívic de Sant 
Joan, entre d’altres.

Cal destacar que el docu-
ment imprès que inclou totes 
les activitats de la xarxa de 
centres cívics presenta en-
guany un disseny més sobri, 
pensat per facilitar la recerca 
dels continguts als usuaris. 
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