ASSOCIACIÓ “SETGE DE TARRAGONA 1811”

MEMÒRIA DE L’EXERCICI CORRESPONENT A L’ANY 2012

Benvolguts amics i amigues,
2012 ha estat un any que ens ha dut la plena consolidació de l’Entitat amb un nombre de
socis important: 43, així com en el reconeixement de la societat tarragonina en general i
de les autoritats municipals. Resseguint el calendari us passo el seguit d’activitats o,
més ben dit, l’activitat, que ha dut a terme l’Entitat, en el seu primer any del mandat de
l’actual Junta directiva.
El 17 de gener, ja es posa en marxa l’engranatge de l’Associació per preparar l’actuació
de l’any en curs. La primera reunió de la Junta (en aquest cas encara Junta Gestora)
posa en evidència la necessitat de fer l’Assemblea com més aviat millor. S’acorda que
sigui el 7 de febrer i presentar una candidatura pròpia, obrint-se a la presentació de
qualsevol altre que puguin presentar els socis. També la proposta d’activitats. S’aprova
el disseny de la medalla commemorativa dels 200 anys del setge. Es demana a
l’Ajuntament que posin una placa al carrer de l’Assalt que faci referència al 1811 i que
es recuperi la placa que hi havia a la plaça dels Infants.
Efectivament, el dia 7 de febrer, es reunim en l’Assemblea General, la primera, ja que
fins aleshores, com hem dit, un cop constituïda l’Entitat, la Junta gestora fou la que
engegà les seves primeres actuacions. A la reunió, a la qual assistiren 17 socis/es,
s’aprovaren tant la Memòria con l’estat de comptes i els projectes presentats per l’any
en curs. També s’aprovà la constitució de la primera Junta directiva, candidatura
presentada per la Comissió gestora, en no haver cap proposta més. Força fluida i
interessant fou la participació dels presents en el capítol de precs i preguntes.
La visita guiada a les restes del Fortí de l'Oliva que es va celebrar el 10 de març, va ser
un èxit total. L'assistència de 34 persones demostra l’interès en el tema; les explicacions
van anar a càrrec d'en Francesc Murillo, i van ser magistrals (dues hores i escaig) i per
acabar un petit refrigeri a càrrec de l'Entitat. Destacar la col·laboració de l'Associació de
veïns i la feina feta pel soci Pere Manuel Llorens, gràcies al qual podem veure cada dia
millor com era el Fortí.
Dia 24 d’abril. Reunió Junta Directiva. Es tracta el tema dels actes del dia 28 de juny i
s’acorda que es procuri una uniformitat mínima (camisa blanca i pantalons foscos),
s’intentarà fer un miler de mocadors de coll amb el escut de la desfilada. Es confirma
els ponents pel cicle de conferències.
Reunió del 7 de maig. Es dóna compte de les gestions fetes fins ara. La web estarà
llesta a finals de juny. S’aprova que els socis que vulguin assistir a les Juntes puguin
fer-ho sempre que vulguin i que es passi un resums posterior de les mateixes per donar

la màxima publicitat i transparència. Presentar queixa formal a l’Ajuntament per la
protecció de fusta que han posat al monument als herois de 1811
L’acte de lliurar una corona de llorer en homenatge als defensors del fort de l’Oliva se
celebrà el 29 de maig, al vespre, en coincidència amb l’acte organitzat per l’Associació
de veïns que van col·locar una làpida commemorativa. Assistència de vora un centenar
de persones, les quals vàrem gaudir d’un refrigeri ofert per l’entitat veïnal i d’una visita
al Fortí. Destacar la presència activa del delegat territorial de Cultura de la Generalitat i
del regidor de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament.
El 31 de maig s’inaugura el primer cicle de conferències en relació al setge de 1811.
Presideix les sessions el regidor de l’Ajuntament Sr. Francesc Zapater. L’encarregat
d’obrir la primera sessió fou el catedràtic de la Universitat tarragonina, doctor AntoniMaria Jordà i Fernández, amb el títol “dues ciutats assetjades i una constitució:
Tarragona i Cadis”.
La segona conferència, impartida per l’arqueòleg municipal Sr. Joan Menchón i Bes,
fou impartida el 7 de juny i versà sobre “Les fortificacions de Tarragona i la guerra del
francès”. El 14 de juny fou el Sr. Francesc Pintado i Simó, membre de Massena
International Society, l’encarregat de impartir un altre tema: “Armament utilitzat per les
tropes imperials al setge de Tarragona”. El darrer ponent ho fou el professor de la nostra
universitat, doctor Josep-Maria Sabaté i Bosch, amb el tema: L’església de Tarragona
al 1811”, el 21 de juny. Tots el ponents d’aquest primer cicle de conferències foren
membres de l’Associació i deixem constància que la sala d’actes de l’Ajuntament, seu
del cicle va estar plena en totes les sessions.
Dia 19 de juny, reunió de la Junta. S’acorda comprar els mocadors per la desfilada de
“l’Assalt”, ja que a hores d’ara l’Ajuntament no ho ha fet. L’assaig de les bandes serà al
Parc del Francolí el següent dissabte. S’accepta el protocol per l’acte que presenta el seu
coordinador Sr. Elies Torres. Al Parc de la Ciutat es reuneixen totes les colles
convidades i s’assaja el corresponent toc dels timbalers. Se’ls donen les instruccions
precises i l’horari.
27 de juny. Se celebra una missa en record als defensors de la ciutat, oficiada pel Sr.
Arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat. Actua el Cor de la Catedral. L’acte té
lloc a la capella del Santíssim del Temple catedralici i es seguida per una trentena de
fidels.
28 de juny. La Junta Directiva de l’Entitat assisteix a l’acte de col·locació d’una placa
commemorativa en honor a la infanteria que defensà la ciutat, a la plaça dels Infants,
organitzat per l’Ajuntament. Posteriorment, a l’acte institucional davant el monument
als herois de 1811.
Un cop acabat l’acte s’inicià la desfilada pel carrer de l’Assalt, Rambla Vella, bocacalle,
plaça de la Font, Major fins al Pla de la Seu. Els timbalers anaven amb camisa blanca i
pantalons foscos, amb el mocador corresponent. La gent acompanyants amb el mocador
i l’espelma encesa que els amics de l’Oliva els donaren en entrar a la plaça de
l’Ajuntament. Les espelmes quedaren a les escales de la Catedral enceses durant tres
dies (els tres dies que durà el carnatge dels francesos amb la població tarragonina. Els

campaners de la Catedral tocaren a difunts i es clogué l’acte, al qual, a títol privat
assistiren les autoritats municipals i religioses.
Dia 17 de juliol. Reunió de Junta directiva. S’acorda agrair a tots els que van fer
possible els actes organitzats pel 28 de juny, els quals van tornar a ser un èxit. S’accepta
la proposta d’en Josep M. Rota de fer la traducció de les Memòries del general Suchet
pel que fa a Tarragona, assumint l’Entitat la seva publicació. Proposar a l’Ajuntament
la restauració del monument als herois i la creu del cementiri francès.
Dia 9 d’octubre de 2012. Reunió Junta Directiva. S’acorda organitzar conjuntament els
actes commemoratius de la sortida dels francesos de la ciutat el 19 d’agost. Es preveu
una exposició dels gravats existents sobre la voladura, el segon cicle de conferències,
confeccionar una placa d’agraïment als canonges que van quedar-se a la Catedral i van
impedir que es malmetés més i la seva voladura. També fer gestions per restaurar la
creu que hi havia al cementiri dels francesos a la finca de Puig i Valls.
11 de novembre. Caminada popular als tres fortins de defensa exterior de la ciutat:
Oliva, Llorito i Ermitans, en col·laboració amb l’Associació “Projecte 1800” que
presentà el seu nucli d’actes “Entre bicentenaris”. Un bon centenar d’assistents, donà fe
de la participació cada cop més interessant de conciutadans, l’historiador Francesc
Murillo va anar desgranant els seus coneixements sobre cada una d’aquests antics
emplaçaments militars.
Sols dir-vos que aquesta secretaria ha intentat mantenir informats als socis de tot allò
que ha fet referència als seus objectius, a través del correu electrònic. També que
l’Entitat té un recull de premsa des del principi de la seva actuació i manté la seva
pàgina web, gràcies a l’amic Jordi Espigó, on es troba el referent gràfic de les diferents
activitats realitzades per l’Entitat.

Joan-Maria Maixé i Ceballos, secretari

