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Comiat del Taller
del CESC
El passat 26 de maig varem celebrar amb
una festa a Can Parera el comiat del taller
del CESC, impartit al llarg del curs 2004-
05 als alumnes de 5è i 6è curs del CEIP
El Pi Gros.
Com a record de la seva participació en el
taller, els quinze nois i noies varen rebre
un dossier amb totes les fitxes treballades
al llarg del curs.


Sopar de Socis
El tradicional sopar de socis es celebrarà
enguany el proper dia 7 de juliol a les 21h
al restaurant Cal Joan.
Com en anys anteriors, aquesta és
una ocasió que ens dóna l’oportunitat de
trobar-nos, intercanviar impressions i conèixer-
nos una mica millor. Us hi esperem. Festa de comiat a Can Parera amb els nens del CEIP EL PI GROS


Vista de l’estand del CESC a la Fira de la Maduixa


El CESC convidat
a la fira RECERCAT
El passat 21 de maig va tenir lloc a
Esparreguera la I Jornada de Cultura i
Recerca Local dels Territoris de Parla
Catalana (Recercat).
Convidats per la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, el CESC ha
participat en aquesta iniciativa que, com
el seu nom indica, té l’objectiu de difondre
la recerca i les activitats dels centres
d’estudis i entitats culturals dels territoris
de parla catalana.


El CESC ha volgut participar enguany a
la Fira de la Maduixa que es celebra al
nostre poble el primer diumenge del mes
de maig.
Al llarg d’aquesta jornada, aquells que
s’aproparen a l’estand del CESC varen
poden veure i adquirir les diferents
publicacions que el centre ha editat els
últims anys.


Participem a la
Fira de la Maduixa








CESC CESC


Morir d’èxit
El nostre fons documental és ja molt
important, però no podem negar-nos
a seguir incorporant nous llegats,
a seguir creixent. Tenim un Centre
d’Estudis molt actiu, però hem
tocat sostre
Per Mercè Salazar i Fliquet


L’afany de conèixer la
història local de Sant Cebrià va moure
un grup de veïns  l’any 1992 a crear el
Centre d’Estudis de Sant Cebrià
(CESC).


L’objectiu que ens havíem marcat
era anar recopilant petits fragments del
nostre  passat,  ajuntar-los i així a poc
a poc, disposar, a llarg termini, d’un
llegat històric prou complert.


Estem molt contents perquè ja tenim
un fons documental, de biblioteca i de
col·leccions veritablement important.
Tot aquest mater ia l  l ’hem anat
classificant, guardant i conservant de
la millor manera que els nostres limitats
mitjans ens han permès.


Referint-nos sempre a temes
culturals, hem organitzat xerrades
d’història de Catalunya que han tingut
molt  d’èxi t  entre els assistents.
També hem organitzat les següents
activitats:


Taller extraescolar d’història local i
cultura catalana; recuperació de
tradicions populars locals, preparació,
senyalització i publicació de passejades
i rutes, així com excursions fetes per
l’entorn natural del poble.


Biblioteca: Tenim més de 3.200 registres,
fonamentalment temes d’història, biografies,
religió, revistes i diaris.


 Arxiu documental: hi ha més de
5.300 registres.


Arxiu d’imatge: hi ha més de 800
registres.


Col·leccions: es troba en situació
d’estocatge precari perquè hi ha manca
d’espai.


Publicacions: A part del fulletó
informatiu (trimestral), 10 llibres.


En Lluís Parera, president del
CESC i diferents socis voluntaris venen
a treballar, segons el temps de què
disposen. També comptem amb l’ajut
professional d’una arxivera que ve un
matí a la setmana i que poc a poc, fins
avui, ha anat classificant part d’aquest
fons a fi que estigui degudament
catalogat i conservat.


La funció més important d’un
patrimoni d’aquesta importància és
que pugui ser consultat pel públic
estudiós i ser exposat periòdicament.
A fi d’aconseguir això tenim molts


projectes que encara no hem pogut
dur a terme, degut als nostres recursos
econòmics que són minsos.


L’espai, però disponible se’ns ha
fet insuficient de totes totes. El nostre
fons documental és ja molt important,
però no podem negar-nos a seguir
incorporant nous llegats, a seguir
creixent. Tenim un Centre d’Estudis
molt actiu, però hem tocat sostre.


Podem afirmar que les aportacions
rebudes en la nostra curta existència
constitueixen un veritable èxit sense
precedents i des d’aquí volem expressar
el nostre més sincer agraïment als
donants que ho han fet possible. Ara bé,
la situació actual dóna sentit a la ja
esmentada frase: morir d’èxit,
senzillament, ja no ens hi cap res més.


El nostre somni és disposar d’un
ampli espai a nivell de carrer, on tot
pugui estar degudament ordenat i
que socis, veïns i interessats diversos
puguin entrar fàcilment a fer les seves
consultes.


No podem aturar-nos, ni caure en
lamentacions, la cultura és de tots i
a tots ens correspon la recerca de
solucions, però el moment de  fer-ho
és ara, no demà!


Noves aportacions


Lluís Parera


Agraïm molt la donació que ha fet la parròquia de Sant
Cebrià al CESC. Es tracta dels ornaments litúrgics de l’època
anterior al Concili Vaticà II. Són elements sense cap utilitat
dins l’actual litúrgia, però que tenen un enorme valor
sentimental pel poble.


Recordem que són les vestidures emprades en totes les
cerimònies joioses dels nostres avantpassats, bateigs, comunions,
casaments i també en els seus sufragis a l’hora de la mort.


Hem acceptat aquesta donació en plena responsabilitat del
nostre deure. Per la seva perfecta conservació s’ha buscat el
material necessari i totes les peces són sotmeses a un procés de
bugaderia i reparació posterior.


El cost d’aquest procés és important, però som conscients que
tindrem els ajuts necessaris. Aquests primers dies ja hem tingut
aportacions de treball, materials i diners de: Víctor Obac, Anna
Parera, Josep Urban, Josep Ruscalleda, Sergi Fernández i de
la Sastreria Mas de Calella. Altres socis també han indicat la
seva voluntat de col·laborar.
A tots, moltes gràcies.


Publicacions del CESC
Ara podeu trobar a la venta totes les publicacions que


el CESC ha vingut editant al llarg dels últims anys.
A hores d’ara comptem amb els següents títols:


PUBLICACIONS


IMATGES I RECORDS
(Sant Cebrià de Vallalta)


La Gent de Sant Cebrià


EL HOMBRE
Una etapa de la evolución


Connexió amb Planeta Harmonia


La Inquisició a Sant Cebrià


El condomini de Sant Cebrià


Utopia (1a part)


Utopia (2a part)


L’evolució el poder a l’església


Consolidació i caiguda del masclisme


8,40


16,60


4,80


6,00


8,00


7,00


17,00


17,00


5,00


5,00


PVP


Els socis del CESC es beneficiaran d’un 10% de descompte
sobre el preu de venta a públic.





