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Es tracta d’una exposició virtual, en aquest cas al voltant del món 
de l’escena, per apropar el patrimoni documental local a la societat

L’ARXIU MUNICIPAL DE 
SANT CEBRIÀ PARTICIPA 
EN “PAPERS DE TEATRE”

Des de ja fa 5 anys La Xarxa 
d’Arxius Municipals (XAM) 
de la Diputació de Barcelo-

na, al qual pertany el nostre Arxiu 
Municipal, proposa una exposició  
virtual en torn un tema diferent. 
Amb l’objectiu de difondre i apropar 
el contingut del patrimoni docu-
mental local a la societat i contribuir 
a suscitar-ne l’interès, posant al 
mateix temps en valor la importàn-
cia d’una correcta gestió dels fons 
documentals, es presenta enguany 
una nova exposició virtual al voltant 
del món del teatre.  
A la galeria d’imatges, distribuïts en 
diferents àmbits, es poden visualit-
zar 132 documents procedents de 
36 arxius d’ajuntaments de muni-
cipis menors de 10.000 habitants, 
gestionats pels arxivers itinerants 
de la Diputació de Barcelona. 
La mostra presenta programes 
de mà, cartells, fotografies, esbos-
sos d’escenografies i de vestuari, 
contractes i crítiques de grups i 
companyies amateurs que perme-
ten resseguir una part de la història 

del teatre català durant els darrers 
cent anys. Els documents recollits 
pertanyen a diferents èpoques que 
arrenquen el primer terç del segle 
XX amb els arxius relacionats amb 
les representacions de comèdies. 
De la postguerra i la dècada dels 
50 els materials corresponen a 
funcions d’obres de grans drama-
turgs, mentre que ja a la Transició es 
presenten materials de companyies 
del teatre independent. El recull 
també mostra materials de teatre 
líric, teatre infantil i dels pastorets.  
Aquesta exposició virtual es com-
plementa amb un mapa per geolo-
calitzar els arxius municipals on està 

dipositada aquesta documentació 
a la demarcació de Barcelona. A 
banda, també incorpora un vídeo 
introductori amb declaracions de 
la directora del Museu de les Arts 
Escèniques (MAE) de l’Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona 
i el testimoni d’una de les represen-
tants del grup de teatre amateur 
Till-Tall de Llinars del Vallès. 
A profitem aquest espai per agrair 
l’esforç i el bon fer de  la Marta 
Brecha com a responsable de l’arxiu 
Municipal durant tant de temps i 
que sempre ha participat amb molta 
il·lusió a fer possible aquestes expo-
sicions virtuals.

29È TORNEIG D’ESCACS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

Dissabte 29 de setembre es va 
celebrar la vint-i-novena edició 
del Torneig d’escacs de Sant 

Cebrià de Vallalta. Sota l’organització 
d’Oliver Garcia, encarregat d’aquest 
campionat des de fa vint-i-cinc anys, 
el certamen va aglutinar un total de 
quinze participants, d’entre els que 
aquest any va destacar la presència de 
joves participants, d’edats compreses 
entre els 10 i els 12 anys. Enguany, la 
presència de participants locals ascen-
dia a gairebé el 90% dels participants, 
mentre que la resta venia del Club 
d’escacs de Canet. La contesta es va 
fer amb el sistema lliga, on els par-
ticipants jugaven partides ràpides de 

cinc minuts. Tot i que enguany el nivell 
dels participants era molt destacable, 
els premis del torneig de locals van 
ser per David Fabregat i el Sr. Silva, 
que van quedar respectivament en 
primera i segona posició. Pel que fa 
al torneig general, l’ex cebrianenc 
Gabriel Ruiz es va endur la primera 
posició, mentre que Josep Maria 
Moreno es va classificar a la segona 
posició, deixant Josep Maria Mainat 
a la tercera.  Els trofeus van ser un cop 
més, cedits per l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta.  
 
Taller d’escacs per a públic infantil 
La novetat més destacada d’aquesta 

edició va ser la realització d’un taller 
d’escacs, que es va dur a terme just 
abans que comencés el torneig. David 
Fabregat va ser l’encarregat de con-
duir aquest petit espai d’aprenentatge, 
una iniciativa gratuïta per ensenyar a 
la canalla a jugar escacs, potenciant 
així la participació del públic infantil en 
aquest tipus de joc.


