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Portada programa Festa Major 1977 



El mes de setembre sempre és intens a Sant Cebrià. El nostre poble celebra les dues festes patronals, 
la Festa Petita, Sant Cebrià, el dia 16 i la Festa Major, el darrer cap de setmana del mes, en honor dels 
Sants Metges Cosme i Damià. La Festa Major comença el dijous al vespre amb el primer acte que obre 
la festa: el Pregó, seguit a vegades d’un sopar de germanor. 

L’any 2017 va pronunciar el Pregó de la Festa Major la Montserrat 
Colomer Cortada, que va ser la primera farmacèutica de Sant Cebrià. 
Aleshores feia quaranta anys que havia obert la primera farmàcia al 
nostre poble, l’any 1977. Traspassada el passat mes de maig, des del 
CESC, que des dels inicis va rebre el seu suport, i en reconeixement a 
la seva entrega al poble, hem volgut retre-li un merescut homenatge 
amb la publicació d’aquell Pregó en el nostre Fulletó Vall-Alta. Pensem 
que no tots els socis i amics del nostre Centre d’Estudis i tampoc 
molts vilatans el varen sentir o potser no el recorden. Llegir-lo serà, 
d’alguna manera, a part de recordar-la, sentir de nou la Montserrat 
entre nosaltres.  

Junta CESC 

 
 
Bona nit a tothom!  
 
Primer de tot, voldria agrair a la Regidora de Cultura que hagi pensat en mi per fer el pregó de la Festa 
Major d’ aquest Any. Si us haig de dir la veritat, quan em va fer aquesta proposta em vaig quedar 
sorpresa perquè vaig pensar que no sabria pas què dir. Però ara estic contenta, perquè ha estat un bon 
motiu per reflexionar el pas de gran part dels anys de la meva vida en aquest poble que m’estimo tant.  
 
L’any 1977 vaig tenir la oportunitat d’obrir la primera farmàcia a Sant Cebrià quan aquest poble no en 
tenia i els vilatans havien de traslladar-se a pobles veïns a la recerca dels medicaments.  
 
Vaig arribar amb la meva família, el meu marit i les meves dues filles de 2 i 5 anys. Recordo Sant 
Cebrià com un poble petit, bonic i tranquil. Però sobretot, recordo el bon acolliment de la seva gent, 
senzilla, treballadora i honesta.  
 

      
 
A la farmàcia no solament he fet clients, sinó que també he fet amics. He compartit sentiments 
d’alegria en veure com, per exemple, naixia un membre més de la vostra família, però també he 
compartit la tristesa i el patiment que sentíeu davant de la malaltia a vegades, malauradament, 
irreparable. Jo mateixa us estic molt agraïda a tots, ja que sou molts els que us heu interessat per mi 
durant la meva llarga malaltia. He vist molta sinceritat en les vostres mirades, us en dono mil gràcies.  

 

 

 

Montserrat Colomer Cortada, el 
seu marit Joan Torrent Torrent i 
el seu primer net Bernat Vidal 
Torrent, a la farmàcia de 
l’avinguda Maresme després 
traslladada al carrer Esplanada. 

 
L’any 1977 el poble era petit, però no es trobava gaire lluny d’altres poblacions més grans ni d’una 
gran ciutat com Barcelona. Sant Cebrià constava d’un nucli urbà petit i força cases de pagès amb 
famílies que vivien de la terra. Hi havia un càmping i dos petits hotels, Can Martri i El Baix Montseny. 
Les tres urbanitzacions ja hi eren, hi havia molta segona residència i moltes famílies venien a passar 
les vacances, els tres mesos d’estiu complerts. Sovint eren els avis o la mare sola que es quedaven i 
tenien cura dels nens. En aquell temps ens coneixíem pràcticament tots.  
 
L’escola educava fins als 6 anys, el metge venia una o dues hores dos dies per setmana i comptàvem 
amb un sol municipal per a tot el poble (recordo que li deien “el abuelo”), que vigilava sobre tot la 
sortida de l’escola.  
 
Com a tots els pobles, en el nostre hi va haver canvis: es va anar construint, es va fer l’autopista a 
Barcelona i va venir més gent a viure tot l’any. A partir d’aquest moment va ser necessari construir 
una nova escola, aquesta fins als 12 anys, una escola bressol i també un consultori mèdic amb metge 
de dilluns a divendres.  
 
Amb el pas dels anys ha arribat al nostre poble gent de diverses procedències. Ara potser ja no ens 
coneixem tots, però la convivència és bona. La diversitat enriqueix i ajuda a un millor 
desenvolupament.  
 
La convivència depèn de tots nosaltres, per això, en aquests moments convulsos que vivim, us convido 
a reflexionar i a defensar la llibertat d’expressió, la tolerància i el respecte per la diversitat cultural, 
política o de creences religioses. No importa el color de la pell ni els costums dels nostres 
conciutadans. Hem de respectar perquè els altres ens respectin. El que de veritat importa és el 
comportament d’uns i altres. Diguem no a la violència. No podem combatre la violència amb més 
violència. La manca de llibertats també és violència.  
 
Tots els essers humans naixem lliures amb els mateixos drets i la mateixa dignitat. Tots tenim dret a 
viure lliurament i amb seguretat. Però també tots tenim deures en relació a les persones que ens 
envolten i que necessitem per a desenvolupar-nos plenament.  
 
Per acabar, crec que no puc deixar d’esmentar els recents atemptats a Barcelona i Cambrils, sense 
oblidar els que s’han produït i es produeixen a la resta del món. Us demano un record per a totes les 
víctimes i un agraïment per als sistemes d’emergències: mossos, policia local, personal sanitari, 
bombers, taxistes i ciutadans que van aportar la seva ajuda.  
 
Ens hem de convèncer que l’odi no es cura amb més odi. Gandhi va dir: “ull per ull i el mon acabarà 
cec”.  
 
I com a dona que soc, voldria reivindicar el paper de les dones en la societat, en el nostre poble 
també, amb una altra frase de Gandhi: “Nomenar les dones el sexe feble és una calumnia. És la 
injustícia de l’home cap a la dona”. Ni un ni l´altre han d’ estar per sobre de ningú.  
 
Un cop fetes totes aquestes reflexions, deixem que madurin i sedimentin, perquè no podem oblidar 
que som a les portes de la nostra Festa Major, la festa més important de cada poble. Enguany, tenim 
en el programa actes i activitats per a totes les edats i per a tots els gustos. Espero que gaudiu 
d’aquests tres dies de festa amb alegria i ganes de passar-ho bé.  
 
Vilatans i vilatanes de Sant Cebrià!: us desitjo a tots i a totes la millor Festa Major possible.  
 
Visca Sant Cebrià i Visca Catalunya!!!  
 
Montserrat Colomer Cortada  
Sant Cebrià de Vallalta, 28 de setembre de 2017 



 

 

                                                                 amb el suport de  

Plaça Baix Montseny, 1 

08396 Sant Cebrià de Vallalta 

cesc-santcebria@hotmail.com 

http://cescsantcebria.wordpress.com/ 

937630154 - 680128845 

 

El CESC INFORMA: 

 

La seu social del CESC en obres. 

El local del CESC, (Plaça Baix Montseny número 1) ha necessitat d’unes obres en l’espai on tenim 

ubicat el nostre Arxiu per eliminar humitats que havien malmès les parets del fons que donen al carrer 

Matas, En efecte, en quedar aquest espai del nostre Arxiu a un nivell més baix que el carrer, les aigües 

de pluja s’havien filtrat des de l’exterior, havien afectat greument les parets interiors. La humitat  

posava en risc les caixes que contenen els documents, els llibres i la resta d’objectes dipositats en 

aquest espai malgrat els dos deshumidificadors que tenim constantment en funcionament. Era doncs 

indispensable efectuar aquestes obres encara que això hagi significat no estar operatius durant unes 

setmanes.  

Després de la Festa Major la nostra seu social tornarà a la normalitat i en hi podreu trobar els dilluns 

de 15,30 a 18,00 i a hores convingudes si no podeu adaptar-vos a aquest horari. 

En les imatges queda palès com estaven les parets i com estan ara desprès de les obres. Ara només 

ens falta una capa de pintura. 

 

 

 

 

 

BONA FESTA DE  SANT CEBRIÀ i  

BONA FESTA MAJOR  
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