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PER QUÈ i COM VA 

NÉIXER EL CESC?  

Lluís Parera Cusí 

Sant Cebrià de Vallalta, 2007 

 

 

Era l’any 1999, s’acabava de publicar el llibre 

“La gent de Sant Cebrià, història d’un poble”. 

Era un esdeveniment cultural important per 

Sant Cebrià. 

Com es lògic, la confecció del llibre va portar 

a la recopilació d’un important volum de 

dades que no tingueren cabuda en el text del 

llibre. 

 

En l’ordenament de l’univers, cada fet per 

innocent que sigui, té la seva resposta. En el 

nostre cas, el fet de tenir a les mans un 

volum d’informació important sobre la història 

del nostre poble i la seva gent ens impulsà a 

buscar una solució a la seva conservació. 

Durant aquest any 1999 sorgiren dotze 

persones interessades en el projecte, 

aparegueren de forma natural, com les 

roselles en un camp de blat.  

La llavor estava adormida en un poble que 

sempre havia pensat que això de la cultura 

era cosa dels de marina. 

Ens vàrem reunir un dijous al mes durant tot 

l’any, senzillament conversàvem i escalfàvem 

motors. 

Entràvem a la tardor, i en plegar de la reunió 

algú va fer el següent comentari: “tanta 

reunió i no fem res. Però ens ho passem bé.” 

El comentari generà resposta. Aparegué en 

boca d’algú altre la paraula “Centre 

d’Estudis”. No sabíem en realitat que era ni 

tampoc el que volíem. Però a finals d’any 

teníem el Centre d’Estudis Sant Cebrià – 

CESC-, amb els seus estatuts i tota la 

paperassa legal en regla. 

L’ 1 de novembre del 2000 signava el 

contracte del pis que havia de ser la nostra 

primera seu. 

La il·lusió ens sobrepassava la raó. Tot el 

nostre bagatge documental cabia en dues 

caixes d’arxiu. Però volíem fer-ho bé i 

decidirem contractar una arxivera dos matins 

a la setmana. El 9 de gener del 2001 

s’incorpora a treballar la Maria Coll, 

professional extraordinària, que durant 6 

anys ha regit el destí del nostre centre. 

La voluntat de feina ben feta ha tingut la seva 

recompensa. Des del mític 9 de gener de 

2001 fins ara el nostre fons ha crescut a un 

ritme de 100 registres anuals. Un èxit que 

mai haguérem pogut somiar. 

A l’integrar-nos a la Coordinadora de Centres 

d’Estudi de Parla Catalana, descobrirem la 

realitat: la importància i l’envergadura del 

moviment cultural que aquests centres 

representen pel coneixement i el 

desenvolupament de la cultura popular. 

 

A traves del RECERCAT descobrirem que 

els Centres d’Estudi existents tenen finalitats 

molt diverses. Amb predomini del 

coneixement històric del seu entorn, l’estudi 

arqueològic, el medi natural, les costums, els 

balls, la música, etc. Alguns disposen de fons 

documental, d’altres no. 

 



 

 

En el nostre cas, l’objectiu del centre era 

aprofundir en la història del poble i crear un 

fons documental, bibliogràfic i de col·leccions, 

en la mesura de les nostres capacitats. 

 

Amb l’arribada dels llegats “Josep Font 

Solsona” i “Josep Cumellas” el nostre fons 

prengué una dimensió insospitada i serví 

d’estímul a d’altres donacions. 

Nosaltres mai havíem pensat poder tenir un 

fons com el que ara tenim. Un fons de 1.000 

registres, endreçats i ben conservats, amb un 

interès més enllà de la comarca i amb unes 

expectatives de creixement increïbles.. 

Novament aquí el destí ha fet la seva jugada 

generant cap a nosaltres un flux de 

documentació continuat. Naturalment 

nosaltres, a pesar de l’esforç econòmic i de 

treball que això genera, acceptem 

gustosament el repte. 

Ja fa més d’un any que prenguérem 

consciencia que tot aquest volum de 

informació no podia quedar tancat dins de 

caixes en un desconegut local d’un petit poble 

del Maresme. Era necessari estructurar una 

exposició itinerant per donar a conèixer el que 

tant acuradament guardem. 

El nostre fons no conté obres mestres, 

incunables, ni pergamins. No és l’objectiu d’un 

Centre d’Estudis. Nosaltres recollim tot el que 

la gent llença quan fa endreça a casa seva. 

Tot el que recollim es selecciona, conservant 

tot el que pugui ser d’interès. Passa per un 

procés de neteja i catalogació. 

Al cap del temps, a l’observar l’interès 

informatiu que aporten tots els documents i 

objectes recollits, sorprèn que un dia 

haguessin estat objectes considerats per 

llençar o destruir. Ara son elements de la 

cultura popular que reprenen tot el seu valor 

davant el poble que els observa. 

 

 

Escrit- manuscrit trobat en el arxiu del Cesc el 

2014. 

 

Així es va iniciar el Centre d’Estudis Sant 

Cebrià.  

Ara es feina de tots nosaltres conservar-lo i 

consolidar-lo.  

Gràcies per la vostre col·laboració. 



 

                                                                amb el suport de   

Plaça Baix Montseny, 1 

08396 Sant Cebrià de Vallalta 

cesc-santcebria@hotmail.com 

http://cescsantcebria.wordpress.com/ 

937630154 - 680128845 

 

Ja sabeu que la nostra fita és que cada 

vegada hi hagi més socis en el CESC, només 

si som molts, tindrem la força suficient per 

aconseguir grans resultats en tot allò que 

vulguem assolir en un futur. Animeu-vos  

 

El CESC i l’ANC davant les eleccions 

municipals del proper 24 de maig volem 

acostar els polítics al poble. Demanem la 

vostre col·laboració dipositant les vostres 

preguntes en les bústies que trobareu en els 

comerços, locals, ...  i per suposat assistint a 

l’acte.  
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