"Què li darem an el Noi de la Mare,
què li darem que li sàpiga bo?..."
I mentre deia les dolces paraules,
la cançó anava escampant-se pel món.
La van aprendre les fulles de menta,
i va enganxar-se al bec dels falciots
al campanar les campanes movien
poc a poquet, el batall tremolós:
"Què li darem an el Noi de la Mare?"
Els grills somiquen damunt del rostoll,
i les aranyes, quan filen, la canten,
i les abelles brunzint sota el sol.
Totes les dones amb fills a la falda,
totes les dones la saben de cor!
Va caminant i baixant la muntanya,
la cançó arriba a la platja i al moll:
"Què li darem an el Noi de la Mare?... "
canta la vela, que empeny el xaloc,
i el card que cruix í l'arjau que grinyola,
i el fum de pipa que engega el patró.
Quan ve Nadal, la cançó del miracle
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fa que tremoli l'esquena dels llops.
Fins els qui cremen i roben i maten,
si de menuts l'han sentida algun cop,
la volen dir i se'ls encalla la llengua,
la volen dir i els escanya la por!
Josep Maria de Segarra
Poema de Nadal (fragment).

El Centre d'Estudis Sant Cebrià
us desitja bones festes

AGERMANAMENT AMB SANT CEBRIÀ DE ROSSELLÓ 16 DE SETEMBRE DE 2012

El passat dia 16 de setembre (Festa de Sant
Cebrià), una cinquantena de persones (totes del
nostre poble) ens desplaçàrem a Sant Cebrià de
Rosselló per tal d’assistir a l’Acte Institucional
d’Agermanament amb aquest poble de la
Catalunya Nord.
Com a convidats, vam haver de llevar-nos molt
d’hora per tal d’arribar-hi a les 8 del matí, hora
prevista per a l’inici de la programació
establerta.
Amb el lema “Germans per Sempre” vàrem
ser rebuts, a la sala gran de l’Ajuntament, per l’
Alcalde, Sr. Thierry del Poso, el Regidor de
cultura, Sr. Bernard Cabanes, la Presidenta del
“Comité de Jumelage” Sra. Mithé Sanyas , el
secretari, Sr. Jean-Paul Davos, i altres
autoritats i simpatitzants. Després d’ un copiós
esmorzar i un cop fetes les respectives
salutacions, vàrem entrar a la Sala de
matrimonis
per
signar
el
Conveni
d’Agermanament. La nostra primera tinent
d’alcalde, Sra. Antonia Benítez Diaz, i el batlle
de Sant Cebrià de Rosselló, Sr. Thierry del
Poso, varen protocol·litzar l’acte de signatures.
Desprès, de nou a la sala gran, el Sr. Thierry
del Poso va iniciar els discursos i va fer entrega
de la clau del poble a la nostra tinent d’alcalde,
Sra. Antonia Benítez que va respondre al
discurs i va correspondre al obsequi rebut amb
una fotografia emmarcada amb les esglésies
dels dos municipis fusionades en un sol espai,
una clara representació de la unió que suposa
l’agermanament. Tot seguit, Josep de Ca
l’Estrany, pagès i pintor, va fer entrega al poble
de sant Cebrià de Rosselló d’una obra seva
creada per a l’ocasió. En Josep va explicar com
havia sorgit la idea de fer una pintura, a l’ocasió
de l’agermanament, amb el títol “Quan la terra
camina”. Una obra que simbolitza l’esforç, la
constància i la unió entre les persones. La
Presidenta del “Comité de Jumelage” Sra. Mithé
Sanyas, la vocal de la Comissió per als
agermanaments, Sra. Montse Pi i el Regidor de
cultura de Saint Cebrià de Rosselló, Sr. Bernard
Cabanes, van concloure el torn de paraules.
A les 10.30 h. vam iniciar una desfilada de
banderes pels carrers de la vila fins l’església,
per assistir a l’ofici de Festa Major celebrada en
català per l’arquebisbe d’Elna. En entrar, vam
lliurar als oficiants un petit retaule amb la
imatge de Sant Cebrià que el nostre volgut
amic cebrianenc, Sr. Josep Agulló, havia tingut

cura de restaurar. En acabar la cerimònia,
alguns membres de la coral del nostre poble i
tots aquells veïns que s’hi varen afegir, van
cantar els goigs de Sant Cebrià, com és costum
a casa nostra el dia de la Festa petita.
Tot seguit, a la plaça de l’església, gent dels
dos pobles varen ballar la Sardana de la Pau.
Des d’un balcó d’una casa propera, els màxims
representants de les dues viles, Sr.Thierry del
Poso i Sra. Antonia Benítez, varen enlairar
coloms de color blanc, símbol de la PAU.
Un
petit
aperitiu
ens
esperava
abans
d’encaminar-nos cap al port per pujar a un petit
vaixell i navegar fins al restaurant situat a la
platja, per dinar acompanyats dels nous amics
de Sant Cebrià de Rosselló.
El nou vincle que s’ha creat entre cebrianencs i
cebrianenques dels dos costats dels Pirineus,
ens ha d’ajudar a establir i desenvolupar
relacions d’amistat i cooperació, a partir del
coneixement mutu, del respecte i de la
tolerància.
Hi ha molts camps en els quals treballar plegats
en motiu de l’ agermanament: l’art i la cultura,
la joventut, la ciutadania, el desenvolupament
sostenible i econòmic, la solidaritat... Un
conjunt de bones pràctiques que han de ser la
base del nostre compromís, sense que depengui
del color polític dels nostres consistoris. En
poques paraules: l’agermanament no donarà
fruits sense la participació activa de tots els
vilatans d’ambdós pobles.
A les 17 hores ens vam acomiadar de tots els
nous amics, tot agraint-los l’esplèndid dia que
vàrem gaudir tots junts. Però no va ser un
“Adéu”, sinó un “A reveure”, un comiat
provisional que ens emplaçava
tots a una
propera trobada.
Des d’aquestes línies donem les gràcies a totes
les persones que, en representació de les
diferents Entitats i Associacions del nostre
poble, ens varen acompanyar a sant Cebrià de
Rosselló i també a tots aquells que, per
diferents motius, no ho varen poder fer. A tots
us agraïm el vostre suport a aquest acte
d’agermanament.

Montse Pi - Tina Guasch
Vocalia de la Comissió
agermanaments . CESC

de
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Reportatge fotogràfic de l’Acte d’agermanament amb Sant Cebrià de Rosselló.
Vicky García, sòcia i col·laboradora gràfica del CESC que va estar present, junt amb 53 altres veïns, a
la signatura oficial de l’Agermanament del nostre poble amb Sant Cebrià de Rosselló el dia 16 de
setembre d’enguany, ha muntat benèvolament un diaporama fotogràfic amb una selecció de les moltes
imatges que va captar durant l’estada dels veïns i veïnes de Sant Cebrià en la població germana del
Rosselló. Des del CESC, en col·laboració amb el consistori, farem una projecció d’aquest reportatge en
el Casal d’Avis o en el Punt Jove (n’informarem oportunament amb cartells a les botigues i comerços),
per tal que tots els veïns i veïnes de Sant Cebrià que hi estiguin interessats, el puguin veure. La Vicky
Garcia ha col·laborat també amb el CESC en fer un àlbum amb totes les fotografies preses a Sant
Cebrià de Rosselló, àlbum que està a disposició de tots els que el vulgueu veure, en la seu del nostre
Centre d’Estudis, Plaça del Baix Montseny número 1, baixos.

VI Trobada d’Entitats de
Recerca local i Centres
d’Estudi del Maresme.
El
passat
dissabte
20
d’Octubre de 2012, va tenir
lloc a Alella la VI Trobada
d’Entitats de Recerca local i
Centres
d’Estudi
del
Maresme. El tema escollit per
enguany era: “ El Patrimoni
urbanístic
i
cultural
del
Maresme”. El CESC hi va
participar
amb
una
comunicació
sobre
el
patrimoni rural del nostre
poble, prenent com a punt de
partida diverses cases pairals
del
nucli
històric
i
disseminades, per explicar-ne
la evolució que han sofert
des dels orígens fins a
l’actualitat. En la Trobada es
varen
presentar
13
comunicacions de diferents
Entitats de tot el Maresme,
fet que demostra l’interès
que any rere any suscita
aquest acte que ens dóna la
possibilitat
d’adquirir
coneixements sobre la nostra
Comarca i de reunir-nos i
compartir inquietuds amb
altres Entitats cultural i
Centres d’Estudi.

Garlandes de Nadal.

El CESC a les Escoles.

Aquest
any,
seguint
la
tradició, El CESC organitza el
muntatge de les Garlandes
de Nadal a l’església del
nostre poble. Com l’any
passat, hem comptat amb la
col·laboració de la direcció,
mestres i alumnes de l’Escola
“El Pi Gros” que ens han
brindat el seu ajut en forma
de
neules
decorades
o
retallades pels alumnes de
tots els cicles d’ensenyament
infantil
i
primari.
La
inauguració de les garlandes
es farà el dia 17 de
desembre,
dia
que
els
mestres i els alumnes de
l’Escola visitaran el muntatge
dels
seus
treballs.
Les
Garlandes
romandran
muntades fins el dia de Reis,
6 de gener, i es podran
visitar
els
dissabtes
i
diumenges en hores d’ofici o
a hores convingudes amb el
CESC o amb el mossèn. El
Centre
d’Estudis
està
intentant concertar amb la
Coral Laetare un concert de
Nadales que tindria lloc en
els dies que les Garlandes
lluiran
muntades
en
l’església.
Informarem
oportunament del dia i hora
d’aquest concert amb cartells
a les botigues i comerços del
nostre poble.

Un grup de socis del CESC,
avui ja jubilats, passa moltes
hores
lliures
a
fabricar
maquetes d’indústries que en
el període anterior
a
la
Revolució
Industrial,
utilitzaven la força de l’aigua
per
moure
serradores,
fargues, molins, etc. També
han
modificat,
per
optimitzar-ne el resultat, una
reproducció miniatura d’una
màquina de vapor que utilitza
aquesta energia. Aprofitant
l’avinentesa que, en el nivell
de
6è
de
primària,
s’introdueix l’estudi de
la
Revolució industrial i l’avenç
que
va
representar
la
màquina de vapor per a les
indústries,
El
CESC
ha
concertat amb les escoles de
la Vallalta una demostració
del funcionament d’aquestes
maquetes (amb explicacions
dels
seus
constructors
acompanyats d’una mestra
filla d’un d’ells) . L’activitat,
portada ja a terme a l’Escola
de Sant Cebrià, de Sant Pol i
a l’Escola Sobirans d’Arenys
de Munt, ha tingut un gran
èxit entre mestres i alumnes
i, a principis del segon
trimestre,
la
demostració
arribarà a l’Escola de Sant
Iscle i a l’Escola Sant Martí
d’Arenys de Munt, per així
cobrir tota l’àrea de la
Vallalta.

Pàgina Web.
El CESC disposa d’una pàgina Web on podeu consultar les nostres activitat, documents gràfics i les
nostres publicacions. Hi trobareu els Fulletons i els Fulls d’Història. És una pàgina Web en construcció
que anirem completant i millorant amb l’ajut de tots els que hi vulgueu col·laborar. L’enllaç és:
http://cescsantcebria.wordpress.com/
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