Viladecans, a 7 de setembre de 2011

Bona

nit

Alcalde,

regidores

i

regidors,

companys

de

l’Agrupació

Fotogràfica,

viladecanenques i viladecanencs.

Avui ens trobem en aquesta plaça, amb motiu de la celebració de la nostra festa major, i
coincidint amb el mil·lenari del naixement de Viladecans. Aquest doble esdeveniment és
molt especial per a tots nosaltres. A més, aquest any, l’Agrupació Fotogràfica de
Viladecans, de la qual en sóc president, celebra el 50 aniversari de la seva fundació. Tot
això fa que enguany la nostra festa major sigui per a nosaltres molt especial, plena i
emotiva. És, per tant, un honor poder fer aquest pregó.

La preparació de la festa del mil·lenari ha posat de manifest un dels valors més importants
per fer créixer una ciutat: la participació ciutadana. Com va dir el nostre alcalde en la seva
presa de possessió,”... a més del treball fet per tots els membres del consistori, a la ciutat
hi ha molts ciutadans i ciutadanes que treballen per l’èxit i el progrés econòmic i cultural de
Viladecans”.

Així, tots ells, organitzats en diferents comissions i des de diverses

associacions, han treballat per preparar moltes activitats i omplir la ciutat de música, de
teatre, de festa i de il·lusió. D’aquí en sortiran; entre d’altres coses; l’himne del mil·lenari o
la sardana del mil·lenari.
La realitat de la nostra ciutat es va fer visible a través d’un document escrit. Però avui dia
la Història no se serveix únicament de textos. Avui tenim molts més mitjans per deixar
constància de la nostra experiència compartida i fer-la visible. Un d’aquests mitjans és la
fotografia.

La nostra entitat, entre altres coses, va començar a recopilar fotografies antigues per a
l’arxiu històric, documents que s’han transformat en l’arxiu d’imatges de la nostra Ciutat.
Amb aquestes imatges, vam fer exposicions amb el nom de “Viladecans antic”.

En la seva trajectòria, la nostra Agrupació va rebre

el premi a la millor Agrupació

Fotogràfica d’Espanya per votació de totes les Federacions al Congrés Nacional de

Fotografia; va organitzar el Congrés Nacional de la Confederación Española, i la festa
nacional de la fotografia de la Federació Catalana.

Aquest any, amb motiu del nostre aniversari, hem fet ja dues exposicions. La primera amb
una selecció de fotos de l’Aqüeducte 2010 i la segona amb les fotos del nostre 32è.
concurs nacional Ciutat de Viladecans. Estan programades dues exposicions més, una
d’elles amb fotos de tots els socis de l’agrupació. Al mes d’octubre, sortirà un llibre amb la
història de l’agrupació fotogràfica.
Com a president de l’Agrupació Fotogràfica de Viladecans tinc l’honor d’haver format part
durant 50 anys d’una entitat que ha procurat, doncs, ser testimoni de la història de
Viladecans. Una entitat que, a través de la fotografia ha contribuït a preservar la nostra
història. Però crec també que, de la mateixa manera que guarda la memòria del passat, la
fotografia genera imatges que seran records en un futur. Així, més endavant, Viladecans,
els seus carrers, les seves places, les seves festes i la seva gent tindran un document que
donarà fe de com hem volgut viure i fer la nostra vida en comunitat.

La nostra és una entitat que ha crescut juntament amb la seva ciutat i les persones que la
integren. Ara és el moment, doncs, d’adreçar un entranyable record per als companys que
ja ens van deixar. Alhora, envio una salutació molt cordial a tots aquells que tenim la sort
de tenir entre nosaltres, alguns d’ells fundadors de l’agrupació.
Abans d’acomiadar-me, m’agradaria felicitar-nos a totes i tots per ser on som després de
1000 anys d’història. M’agradaria donar les gràcies a totes les persones que en anys
passats van fer créixer la nostra ciutat.

Desitjo que passeu una bona festa major, que disfruteu de totes les activitats i que feu
moltes fotografies!

Visca Viladecans!
Visca la festa major!

Secundí Roca i Roca
President de l'Agrupació Fotogràfica de Viladecans

