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Presentació
Benvolguts i benvolgudes,

Aquest Singladures número 26 que teniu entre les mans surt a la llum
pública amb l’eco encara ben recent dels actes de commemoració de la
independència municipal, esdevinguda el 19 de novembre de 1784, ara
fa 225 anys, quan el rei Carles III va signar la Reial Provisió que establia
el naixement de Sant Joan de Vilassar de Mar com a municipi
independent, amb Ajuntament, alcalde, regidors i terme municipal
separats de Sant Genís de Vilassar.

Amb aquest programa d’actes –que ha consistit en una conferència
institucional a càrrec de l’historiador Alexis Serrano, l’edició d’una
publicació i la realització d’una representació teatralitzada amb la
participació d’un gran nombre d’entitats i persones del poble– que, puc
afirmar amb convenciment, ha estat molt ben acollit per la ciutadania,
hem contribuït a donar a conèixer els orígens del nostre municipi i a
enfortir el sentiment de pertinença i identitat amb Vilassar de Mar entre
un gran nombre de veïns i veïnes del municipi.

Continuant en aquesta línia de promoure el coneixement de la
història i el patrimoni, surt al carrer aquest nou exemplar del Singladures
que combina els aspectes més locals amb els d’abast més general, i
recupera com a col·laboradors dues persones estretament vinculades
als orígens d’aquesta publicació i a la cultura a Vilassar de Mar, en
Damià Bas, amb la col·laboració L’esperanto a Vilassar de Mar, i Maria
Gràcia Gelpí, amb la col·laboració Carme Rovira i Fortuny (Vilassar
de Mar 1907 - Alta Saboia 1985). A ambdós, els vull manifestar des
d’aquí, públicament, el meu reconeixement més sincer per tants i tants
anys de treball i col·laboració desinteressats en favor del poble, perquè
és gràcies a persones com ells que entre tots podrem fer de Vilassar de
Mar un municipi coneixedor del seu patrimoni, que encara amb fermesa
i convicció els reptes dels nous temps.
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