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Àngel,Sempre amb nosaltres

Num.especial maig 2009 - Edita Club Maginet



editorial
El Club Maginet ha volgut retre un petit homenatge al
nostre fundador i President Honorari, Àngel Vicient,
amb aquest número especial de PELACANYES,
revista també creada per ell i que vol ser una portaveu
del Club. Per aquesta raó no pot passar per alt el fet
que l'Àngel ens ha deixat físicament, tot i que de cap
manera deixa de ser al nostre costat perquè el Club, el
Maginet i la Tecleta el necessiten per seguir essent el
referent dels nens i nenes tarragonins, ja que ell va
treballar molt perquè ho fossin.
L'Àngel, un home treballador i tenaç com n'hi ha
pocs, de mica en mica aconseguia els seus objectius i
abastia el seus somnis en molts àmbits de la seva vida.
El Club Maginet, com a continuadors de la seva obra,
esperem ser-ne dignes i, encara que ens ha posat el
llistó molt alt, dur a bon port la continuació de la seva
obra; l'obra d'un home que estimà Tarragona com
pocs i que, sense buscar la “foto”, treballà per la
nostra ciutat en diferents associacions i projectes per
tal de fer-ne una ciutat participativa i humana.
Àngel, sempre amb nosaltres.
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... Toca, doncs, parlar d'un d'aquells
nois de la Congregació Mariana,
Àngel Vicient i Borja, que tot just
després de la constitució de la
Congregació del Venerat Cos de
Jesucrist en el Descendiment de la
Creu, es vinculà definitivament a
aquesta entitat i s'ha mantingut fidel a
la mateixa en el decurs de tots aquests
anys, participant de seguida en totes
les activitats i formant part també ben
aviat de la seva junta directiva.
Al repassar la història de la
Congregació no podem deixar
d'esmentar aquells anys en que les
celebracions de la Setmana Santa a
Tarragona patiren una forta davallada,
de manera que se'n ressentiren totes
les associacions, germandats, gremis i
confraries, entre les quals el
Descendiment no fou pas una
excepció En aquells moments fins i tot
s'arribà a perdre la vinculació eclesial i
tota direcció organitzada, de manera
que tan sols es va poder mantenir
encesa la petita flama, gràcies a la
resposta donada per l'Àngel Vicient a
requeriment de l'únic capitular que no
va defallir.
Hem de dir que el nostre personatge , a
més de la seva vinculació a aquesta
entitat de la nostra Setmana Santa,

havia endegat amb força èxit el Club
d'Amics de Maginet, portant a terme
igualment una col·laboració molt
estreta amb Josep Maria Tarrasa, en
les seves campanyes benèfiques i
assistencials , i la participació en la
Cavalcada de Reis. Precisament com
a president del dit Club Maginet donà
acolliment a la Congregació en
aquells moments crítics i mantingué
així els dèbils lligams de la seva
organització i infraestructura,
assumint les tasques de la seva gestió
integral....

JOSEP Mª SABATE I BOSCH
CAMI DEL CINQUENTENARI:
ÀNGEL VICIENT I BORJA
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... Des d'aquells principis de l'any
1961 ha plogut molt, com
s'acostuma adir per demostrar que
han estat molts esdeveniments que
s'han viscut en la vida de la ciutat.
Recordo molt bé el dia que el bon
amic Sebastià Ciurana i jo, vam
acudir al despatx del director de
Ràdio Tarragona , en Josep Mª
Tarrasa, per exposar-li la idea de
crear , com a continuació del nostre
programa que sota el nom de
“Sobremesa infantil” dedicava
l'emissora als nens i nenes de
Tarragona, un Club.
D'aquella entrevista sortí el Club
Maginet.
I a partir de llavors, la tasca d'anar
donant vida a la nova entitat,
donant d'alta tots , en un principi
van ser molts, els que volien
formar part del nou Club, sota la
imatge de Maginet, que en aquells
temps els seus programes i
campanyes eren en cim d'escolta i
participació.
Com és del vostre coneixement,

els primers anys només podien ser
socis els nens i joves, fins als 18
anys. Més tard , en fer-se tots grans,
el Club ha esdevingut per a tothom.
D'aquesta nova generació de socis,
s'ha escollit, especialment pel seu
oferiment i dedicació demostrada
envers el Club, aquesta nova junta
que, elegida el passat dia 15
d'octubre i sota la presidència de
l'Anna Mula, dirigirà el Club.
I en aquests moments del relleu, he
de tenir el millor record per l'amic
Sebastià Ciurana, co-fundador amb
mi, i del Sr. Josep Mª Tarrasa, que en
la seva qualitat de President
Honorari, ha vist amb complaença
aquest canvi.
La família Maginet, el Club, del que
molts formem part, esperem
mantenir allò d'amistat, de la
convivència i l'amor entre les
persones de Tarragona.
Gràcies a tots i no us oblideu del
Club Maginet.

ÀNGEL VICIENT Diari de
Tarragona 25 d'octubre de 1991



... L'allau de cartes signades per infants va moure els amics Ciurana i Vicient a
pensar en la possibilitat de crear una branca infantil del Club de Oyentes de
Radio Tarragona, amb aquest propòsit vingueren a veure'm i m'exposaren la
seva pensada, que anava molt més enllà del que pugui donar a entendre el fet
d'haver estat ideada com apèndix d'una entitat ja existent. El seu propòsit era
bastir un seguit d'activitats lúdiques i culturals per la mainada, cosa que es
trobava a faltar a la nostra ciutat. Excuso dir que em va semblar molt bé
aquella idea i vaig donar llum verda per a la seva posada en marxa. També em
va semblar la mar de bé el nom que em varen proposar per aquella branca
infantil: Club deAmigos de Maginet....

....Molts dels dies inoblidables que he viscut els dec al Club Maginet i,
sobretot, a l'activitat de l'amic Vicient que massa sovint ha quedat en segon
terme. Al Club es deu la iniciativa del sol.licitar a la Generalitat de Catalunya
que em fos atorgada la Creu de Sant Jordi, la qual em fou lliurada el 13 de
febrer de 1990....

Memòries per llegir en veu alta  Josep Maria Tarrasa (Darrer capítol . EL
CLUB MAGINET,,, I L'ÀNGEL VICIENT)
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L'Àngel va néixer el dia 6 de juny de 1930 a l'entresol del número 2 del
carrer Major de Tarragona, fill d'Àngel i Montserrat. Va fer la primera
comunió a la capella del Claustre de la Catedral, juntament amb la seva
germana M.Teresa, el dia 30 de maig de 1940, quan tenia quasi 10 anys
(tard, a causa de la Guerra Civil).
El dia 7 d'octubre de l'any 1963 contrau matrimoni a l'església de
St.Agustí amb la Pilar, i d'aquest matrimoni tenen dos fills, l'Àngel Manel i
el Carles Maria.
Va estudiar al principi a l'escola de Falset, on vivia amb els seus avis, va
fer el batxillerat al col·legi la Salle i a l'Escola Normal obtingué el 30 de
maig de 1956 la titulació de “Maestro de Primera Enseñanza”.
Des de 1951 va treballar a la Delegació Provincial de Sindicats, fins la
seva dissolució, quan fou traspassat a la Delegació de Treball de l'Estat.
Començà com a “Auxiliar de mecanografia” i va acabar sent “Tècnic
administratiu” fins que es va jubilar, el 6 de juny de 1995.
Ja n'hem parlat a bastament, però anomenarem aquí que l'Àngel va
pertànyer a la Congregació Mariana, sota la direcció del pares Claretians
a la seu de la Rambla Vella, 7. Una de les activitats era l'edició de la
revista PROA.
També va ser membre de la comissió de la Cavalcada dels Reis des de
temps immemorials, i va representar els tres Reis, sobre tot dins la
campanya de Nadal i Reis del Sr.Tarrasa, anant a l'Hospital, Germanetes
i sobre tot al sanatori infantil de St.Joan de Déu a Calafell.
L'any 1948, poc temps després de la seva creació, va inscriure's a la
CONGREGACIÓ DEL VENERAT COS DE JESUCRIST EN EL
DESCENDIMENT DE LA CREU. Durant uns anys la confraria va patir
una forta davallada de congregants i aleshores, gràcies a la seva
intervenció i en nom del Club Maginet, l'Angel va poder rellançar-la. En
anys recents va arribar a presidir la congregació.
L'any 1965, amb Xavier Cirera van crear una copisteria, papereria,
escola de mecanografia i a la fi llibreria, la VYP, convertint-se aquesta en
un dels referents de la ciutat. Malauradament des fa uns anys està
tancada.
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Àngel Vicient : Una vida



Com hem vist, l'any 1961 creà amb el Sr.Ciurana el Club Maginet.
Durant 30 anys n'ha exercit de president, passant el relleu del càrrec a
l'Anna Mula. En tots aquests anys ha dedicat el seu temps a les
diferents activitats del Club, i en particular darrerament als concursos
de baldufa i castells de sorra, encara que totes i cadascuna han estat
organitzades amb la seva peculiar tenacitat. Especialment volem
destacar l'edició de la revista Pelacanyes, que amb la seva cura va
arribar als 76 números, i la molt recent publicació del llibre “Recull
Històric”, amb tota la història del Club Maginet, reflex, per la seva
naturalesa, de la de Tarragona. Tampoc deixarem a banda l'edició dels
llibres “Recull d'historietes, còmics i acudits del Maginet”, “Sabeu qui
és?” i “Racons de Tarragona”.
Per la seva dedicació, el Club li va atorgar, amb motiu del 40è
aniversari, la insígnia “Maginet d'or”.
Pel que fa als esports, cal dir que de jove va practicar el tennis taula,
arribant a assolir amb el Club Lorito el títol de Campions d'Espanya,
amb un equip format per Vallverdú, Olivar, Bodas i ell mateix. I no
podem passar per alt la seva afecció al nostre Nàstic, assistint quasi
cada diumenge al Nou Estadi per veure el seu equip preferit.
És una bonica realitat, el fet que constantment procurés dedicar la
seva activitat a la ciutat. Això el movia a la publicació d'articles i cartes
als diaris, diferents aportacions a setmanaris (Clàxon...), i a la seva
adhesió amb diferents associacions per demanar la declaració de
Patrimoni de la Humanitat que, segons ell mateix deia, cal saber
conservar i donar a conèixer. Fou una infatigable activitat que el
Consistori, interpretant el sentir general, li va reconèixer el juliol de
2002 amb el lliurament del diploma de Serveis Distingits a la ciutat, per
haver deixat ben alt el nom de Tarragona.

Revista Pelacanyes
Textos facilitats per la família.
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FONT D’EN
MAGINET
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L'Àngel va ser un
dels impulsors
de l'agermanament
entre Maginet i el nen
de Brussel·les
Manneken Pis.
L'acte va servir també
per ubicar ambdues
estàtues a la nostra
plaça Imperial Tàrraco,
on donen
la benvinguda a tots
els visitants de la ciutat.
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L’Àngel tenia
uns somnis...
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CONCURS DE
DISFRESSES

Un clàssic en el Carnaval de Tarragona
Des de molt abans que a Tarragona es recuperessin les
celebracions del Carnaval, el Club Maginet organitza el
concurs de disfresses per a nens i nenes de Tarragona cada
diumenge de carnaval.
Quan Tarragona festejava el primer Carnaval, el Club
Maginet celebrava la 13a edició del concurs al teatre
Metropol (molt abans de la seva remodelació). Aleshores,
alguns membres del Club Maginet van representar l'examen
de Maginet, el cèlebre “7 x 7”, a la mitja part del concurs.
Una càmera va enregistrar aquesta petita representació i (ja
perdonareu la qualitat de la imatge) us la volem oferir en
aquest número especial. És perquè sabem que a l'Àngel li va
fer una il·lusió enorme el rescat d'aquestes imatges,
projectades enguany també a la mitja part del concurs
celebrat a l'antiga audiència el passat diumenge de carnaval,
que hem decidit oferir-vos la gravació.

Els intèrprets son:

Alumnes companys
d'En Maginet:

Tribunal de mestres:

Maginet:

J.E.Bandera
M.Aleu
A.Mula
R.M.Tous
A.Lopez

À. Herrero
J.Rovira

A.M.Vicient
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Àngel Vicient Borja

El Club Maginet t’agraeix
els teus anys de dedicació

Gràcies
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La presidenta

del Club Maginet

exalta

la senzillesa

d’Àngel Vicient.
L'actual presidenta del Club Maginet, Anna Mula, recorda la tasca del que
va ser fundador d'aquesta entitat i un dels seus màxims impulsors, Àngel
Vicient i Borja, que va morir el passat dimarts a l'edat de 78 anys. L'actual
màxima responsable de l'entitat infantil amb més història de la ciutat de la
que és abanderat el Maginet Pelcanyes, un dels personatges més coneguts a
Tarragona, al que va començar a dona vida Josep Maria Tarrasa enguany fa
exactament 75 anys- recorda la capacitat de treball de Vicient i la seva
voluntat de “Treballar incansablement sense sortir a la foto”.
En aquest sentit, Mula afegeix que, durant tota la seva vida, Vicient va
treballar “de manera incansable” en activitats de lleure pels més petits i va
afegir que si Vicient fos jove avui dia, segurament, “seria un monitor de
lleure o continuaria en contacte amb els més joves.
Vicient, que va ser el president del club durant trenta anys, també va
destacar per la seva estreta col.laboració amb la confraria del
Descendiment.

Text publicat al del dia 8 de maig del 2009Mes Tarragona

Retall de premsa
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Així ho veu en
Bernabé Bernabé



Vull com a Presidenta del Club Maginet, agrair la iniciativa
de l'Àngel Vicient en fer aquest llibre.
Els que coneixeu l'Àngel sabeu que el Club Maginet ha
estat una part molt important de la seva vida, membre
fundador a tret moltes hores del seu temps per dedicar-les
a la nostra entitat, i ara, amb aquest recull ha volgut fer un
petit resum de tot el que ha viscut dins el club.
Quan fa vint anys vaig assumir la presidència del Club
Maginet sabia que tenia el llistó molt alt i que m'havia
d'esforçar per mantenir, si més no, aquest il·lusió que ell
sempre hi havia posat.....
....I gràcies a l'Àngel per crear el Club Maginet i deixar-nos
viure una experiència tant enriquidora que veureu en una
petita part en aquest llibre.

Anna Mula  Presidenta del Club Maginet.
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El Maginet i la Tecleta

Amb aquest n
úmero especial obsequi

d’un DVD de l’E
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aginet


