Salutació
La preservació del patrimoni arquitectònic i cultural ha de ser una tasca habitual de les
administracions, que han d’esmerçar-hi tots aquells esforços que facin falta per aconseguir-ho.
Can Bartomeu és un exemple de l’esforç municipal per adquirir una de les masies més
significatives de la historia rural i agrícola dels darrers segles a Cabrera de Mar. Amb aquesta
adquisició es garanteix la seva conservació i al mateix temps es posa a disposició, per al seu ús,
de totes i tots els ciutadans del nostre municipi.
El llibre que teniu a les vostres mans vol retre homenatge a la casa, a totes les persones que la
van construir, habitar i treballar, des dels inicis més remots fins a convertir-la, com ens diuen els
autors del llibre, Ferran Bayés i Josep M. Rovira, en la més important de Cabrera al segle XIX.
Recuperar patrimoni i posar-lo a l’abast de les necessitats culturals i socials dels que residim en
aquestes contrades també és una tasca que pertoca a l’administració. Volíem que Cabrera
tingués un espai de cultura, un espai on es poguessin desenvolupar totes les inquietuds que ja
existien, però que calia potenciar. Can Bartomeu neix ple de vida i d’activitat i amb la voluntat
ferma de ser un gran referent cultural per a tota la comarca.
Can Bartomeu ja és avui un gran Centre Cultural, que va néixer a poc a poc: ara una entitat,
després una exposició, ara una representació, etc. I que no hauria estat així sense la gran acollida
i participació de totes i cadascuna de les entitats i associacions que en formen part. Aquest llibre
també és un homenatge a totes elles. De la seva il·lusió i esforç, depèn en gran mesura que, el
que ja es un èxit esdevingui el fonament més sòlid d’un futur cultural i associatiu esplendorós.
Felicitem-nos tots plegats de Can Bartomeu, un centre cultural del segle XXI.
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