
Creació d’una vocalia d’Agermanaments 

CESC, vocalia d’Agermanaments 

 

L’Agermanament és el lligam que uneix, amb un esperit d'igualtat i de 

reciprocitat, els pobles de dos o més països diferents per tal d'afavorir el 

contacte entre persones, l'intercanvi de les idees, de les tècniques, dels 

productes És un instrument de cultura popular i de formació cívica 

internacional i no es pot desviar del seu objectiu per interessos personals, 

partidaris o polítics. 

Quan es va promoure l’agermanament entre Sant Cebrià de Vallalta i  

Capolona (Itàlia, juny de 2009 ), ens va captivar la idea de implicar-nos-hi. 

D’aquí va sorgir un gran llaç d’amistat amb aquelles persones. 

 Més tard, quan es va formalitzar l’agermanament en el nostre poble (maig 

de 2011) també hi vàrem participar acollint gent a les nostres cases. Tant 

és així que la nostra relació amb ells encara perdura. Gràcies als avenços 

informàtics, podem enviar-nos correus per tal d’intercanviar informació 

(esdeveniments esportius, culturals polítics…etc) . 

Ens mancava un espai on poder emmagatzemar tota la informació i 

objectes que tenim d’aquestes trobades i, per tant,  el nostre objectiu 

principal era donar continuïtat al vincle que ja havíem establert. 

Com a sòcies del CESC vàrem fer la proposta de poder afegir una vocalia a 

la Junta del Centre d’Estudis Sant Cebrià amb la intenció de crear una 

comissió de treball per als agermanaments del nostre poble, vocalia que es 

va aprovar en l’ Assemblea general de Socis del dia 23 de març d’enguany. 

Ara estem treballant per al  proper agermanament que s ‘esdevindrà amb el 

poble veí de la Catalunya Nord, Sant Cebrià del Rosselló. L’Acte Oficial 

tindrà lloc el proper dia 16 de setembre (Festa de Sant Cebrià) a Sant 

Cebrià del Rosselló que, precisament aquest dia, celebra la seva Festa 

Major. 

Per a qualsevol suggeriment o aportació de noves idees que ens ajudin a 

l’èxit d’aquests agermanaments, ens trobareu al CESC a hores concertades. 
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Sardanes a la plaça 

CESC, vocalia per al foment de la sardana 

 

Entre les manifestacions tradicionals i culturals catalanes, la Sardana és,  

molt probablement, la menys mediàtica. No té, en efecte, en els mitjans de 

comunicació, el ressò dels Castellers o dels Correfocs però, no per això, és 

menys significativa per a aquells que la ballem. 

El grup sardanista de sant Cebrià de Vallalta és poc nombrós, es composa 

majoritàriament de dones i tots els que ballem tenim ja certa edat... però, 

cada any, d’octubre a juny, tots els segons i quarts diumenges de mes a les 

dotze del migdia, ens retrobem a la Plaça de l’Església del nostre poble per 

ballar sardanes. 

No disposem del luxe d’una cobla però això no és el més important. El que 

realment ens mou és formar la rotllana, “...la mòbil magnifica anella / que 

amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant” com diu  Joan Maragall en el seu 

poema dedicat a la sardana. Volem formar la rotllana i puntejar una dansa 

que ens agermana i ens uneix per les mans, no solament fins que la dansa 

s’acaba sinó que i evocant de nou el poema de Maragall: “cada mà, tot 

deixant a l’amiga / li sembla prometre que ja hi tornaran”.  

I, en efecte, passat l’estiu, tornarem a reprendre les ballades de sardanes a 

la plaça amb la il·lusió que el nostre grup creixi i que el jovent s’engresqui a 

ballar-les. Tothom serà ben rebut i, si no sabeu els passos, ja us els 

ensenyarem. 

La Sardana és la dansa del poble català, de la gent que viu a Catalunya i no 

podem de cap manera permetre’ns que es perdi. La sardana “Es la dansa 

sencera d’un poble / que estima i avança donant-se les mans”, ens torna a 

dir Maragall tot recordant-nos, al llarg del seu poema  a manera de tornada  

que:  

 

                       “ La sardana és la dansa més bella 

de totes les danses que es fan i es desfan” 

                                          Joan Maragall                                     


