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Benvolguts i benvongudes,
El Centre d’Estudis Vilassarencs mai ha renunciat al seu comprimís amb Vilassar
de Mar i la seva comarca, i no ha deixat mai de vetllar pel seu patrimoni. El
manteniment d’aquesta revista té molt a veure amb aquesta premissa, ja que
entenem que el Singladures forma part del patrimoni cultural del municipi i
la comarca. Des del seu naixement l’any 1985 Singladures fou una publicació
dirigida i produïda per la societat civil i avui (26 anys després) ho segueix essent
gràcies a la tasca del CEV. Ultra un silenci de 9 anys, el CEV va ressuscitar
aquesta publicació que tothom donava per morta i que uns enyoraven i altres
desconeixien. L’any 2008, gràcies a l’entesa entre el CEV i l’ajuntament de
Vilassar de Mar la publicació va renéixer com l’au fènix i poc després, l’any
2009 el CEV n’assolí la plena direcció. Des d’aleshores el CEV ha procurat
actualitzar-ne la presentació i disseny, eixamplar l’abast cronològic i geogràfic i
elevar tant bé com ha pogut els continguts per tal de posar la recerca acadèmica
de molt bons investigadors a la mà de tots els seus lectors. Mantenir la qualitat no
és fàcil i garantir la periodicitat tampoc. Però si la fe mou muntanyes, la il·lusió
mou serralades i massissos. Les qüestions pecuniàries són tot un altre discurs.
Singladures ja no rep cap subvenció pública fet que la converteix en un mitjà
lliure però a l’hora l’afebleix i el posa en una situació delicada. De moment no
ha calgut, però no descartem per propers números retornar a la praxis primigènia
d’aquesta publicació de la dècada dels “80”, ja que és molt possible que per
seguir mantenint el rotatiu ens veiem obligats a tornar al recurs dels anunciants i
dels patrocinadors, i confiem que, gràcies a ells, aquesta publicació seguirà essent
possible. En el capítol d’agraiments correspon també regraciar a l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU), la fundació privada dels centres d’estudis la qual sufraga part
de les despeses d’impressió ja que les col·laboracions escrites són totes com se
sol dir gratis et amore.
________________________________
1

Historiador i arxiver, President del Centre d’Estudis Vilassarencs.
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No vull deixar passar l’oportunitat i manifestar publicament el condol
de la nostra entitat a les famílies de dos grans col·laboradors morts recentment
la Sra. Rosa Sust Mir i el Sr. Francesc Herrandiz Cisneros. Des del més profund
agraïment per la generositat de tots dos, sempre els tindrem en el nostre record.
Descansin en pau.
Vilassar de Mar
Desembre de 2011
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