
N ú m .  1 0 3 
J U N Y  2 0 1 5 Distribució mensual de 5.000 exemplars gratuïts

Sant Pere 2015





E d i t o r i a l

Sumar i

l’equip

de Sant Pere de Ribes
L ’Altaveu

Coordinació 
Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Fotografia Portada
Xavier Callao

Redacció
Núria Pujol

Cristina Perelló
Míriam Ojeda

Bàrbara Scuderi

Col.laboradors
La Juani

Míriam Ojeda
Joan Rosquellas
Montserrat Rosell

Xavier Callao
Julià Álvarez
Pepe Cabello

Josep Miret i Mestre
Irene Colom
David Mata
Adrià Colom

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Publicitat 
93 896 41 75

Edita
Pin Ups Publicitat

93 896 41 75
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Dipòsit Legal
B-16522-2004

L’Altaveu és un mitjà plural i no 
comparteix sempre l’opinió dels 
seus col.laboradors.

i alguna cosa fa estiu al nostre municipi, és la Festa Major de Sant 
Pere. Tot just deixar enrere la revetlla de Sant Joan i la Festa Major 
de les Roquetes, ens afanyem a preparar vestits i estris per sortir al 
carrer a celebrar, a compartir, a gaudir i a participar de la nostra Festa 
Major.

Tothom hi és cridat a la Festa, tant si és petit com si és gran, o molt gran.

Així ho mostren les 12 colles infantils i les 23 colles adultes de balls populars que 
surten any rere any per omplir places i carrers de danses, música i foc.

S

SABIES QUÈ...
Botó medieval amb un castell
Pàg/ 36 i 37          

...i més

SANT PERE 2015
Programació d’actes

Pàg/ 2 a la 10

FOC A LA FESTA
Pàg/ 13, 14, 16, 18, 19,
24, 26, 28, 29 i 30

PECO XIC
El noi de la pólvora
Pàg/ 20, 21, 22 i 23

ROSQUELLADES
I no va passar res

Pàg/ 39 

CUINA
Corones de bolets amb
champinyos i pernil

Pàg/ 34 
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S u m a r i

Adults
1. Ball de Diables de Ribes, Jordi Carbonell
2. Diables colla Jove, Francesc Pérez
3. Dimonis de Ribes, A. Domingo/A. Rubio
4. Drac de tres caps, Josep Guillaumes
5. Gegants (Pere i Paula), Josep Albà
6. Gegants (Andreu i Marina ), Jaume Fortuny
7. Cabeçuts de Ribes, Xavier Serrat
8. Cercolets, Laia Vives/Paula Izquierdo
9. Panderetes, Mònica Gallardo
10. Panderos,Aurora Roig
11. Pastorets,Anna Roig
12. Bastoners ,Àlex Saura
13. Bastoners,anna Picas
14. Ball de cintes, Ariadna Vall
15. Bastoners, Marc Roig
16. Bastoner, Mercè Juliachs
17. Bastoners ,Rosa Butí
18. Bastoner,s Mari Pau Fernández
19. Gitanes del Penedès, Olga Cerdans
20. Bastoners, Míriam Ojeda
21. Bastoners, Lluís Gallego
22. Gitanes de Ribes Isabel Mestre
23. Bastoners Albert Roig

Infantils                                            
1. Drac Petit, Sonia Aparicio
2. Diables petits, Dolors Pascual
3. Diables Colla Infernal, Josep Graells
4. Cercolets, Montse Miret/Natàlia Soler
5. Pastorets, Mònica Caro
6. Cascavells Elisenda Castell
7. Panderetes, Mª Carmen Gavaldà
8. Bastoners, Lluís Gallego
9. Bastoners, N. Muniategui/G. Hernández
10. Bastoners Esther Gallofré
11. Gitanes del Penedès, Maria Molina
12. Cintes Anna Castellví

 L’alegria de la Festa els balls populars .

Tots fan molt de goig, gràcies per mantenir la il.lusió, ser constants i permetre així que 
la Festa Major sigui un “ple a vesar”.
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Dissabte 13 de juny
15.30h (i fins al vespre)
XXIX Torneig Montgròs d’hoquei patins 
(primera jornada)
Al Pavelló Municipal
Organitza: Ribes Club Patí

17h 
Concert de final de curs de l’escola de 
Joventuts Musicals a l’esc Els Costerets
Organitza: Joventuts Musicals de Sant Pere de Ribes

Diumenge 14 de juny
Sortida a fer la Via Ferrada del Tossal de 
les Venes (Montblanc)
A càrrec de la secció Farra i Acció, més informació a 
farraiaccio@gmail.com
Organitza: Els Xulius-csr

9h (i fins al vespre)
XXIX Torneig Montgròs d’hoquei patins 
(segona jornada)
Al Pavelló Municipal
Organitza: Ribes Club Patí

Dijous 18 de juny
18.30h
Xerrada Napoleó: bicentenari de la batalla 
de Waterloo. A càrrec de José María Álvarez. 
Dins el cicle Històries del cinema clàssic.
A la Biblioteca Manuel de Pedrolo.
Organitza: Cor Literari del Garraf

Entre el divendres 19 de juny i el divendres 
10 de juliol, exposició de les obres dels 
alumnes de l’Escola de Pintura Xavier Renau
Inauguració divendres 19 de juny, a les 19h
A la Biblioteca Manuel de Pedrolo
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Dissabte 20 de juny
12h
Presentació del programa de festes de 
Sant Pere 2015
Amb la participació de Josep Maria Sanz i Ferran 
Torrents, autors de la separata
La Premsa (1976-2015). Un llarg viatge, i Lídia 
Gázquez Olivares, autora de la portada.
A la sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Dissabte 20 i diumenge 21 de juny
1r Torneig 24 hores de futbol sala de la 
Joventut Ribetana
Més informació a:
www.facebook.com/pages/Joventut-Ribetana
Al Pavelló Municipal
Organitza: Joventut Ribetana cf

Entre el dissabte 20 de juny
i el dimarts 7 de juliol
Fases finals de l’OPEN 2015
En categoria masculina or i argent i femenina absoluta
A les pistes de Can Macià
Organitza: Club Tennis Ribes

Diumenge 21 de juny
11h
Vine i juga, activitat oberta a tothom
Inscripcions un quart abans de l’inici dels partits
A les pistes de Can Macià
Organitza: Club Tennis Ribes

12h.
Actuació fi de curs
A la Plaça Francesc Lairet
Organitza: Bell - Gim - Jopil

13h
Inauguració de l’Exposició-Homenatge al 
pintor Lluís Blay (21 de juny al 28 de juliol)
Organitza: Taverna La Premsa

Dimarts 23 de juny
A la tarda: 
Anem a buscar LA FLAMA DEL CANIGÓ, 
defensem la nostra llengua!
Organitza: Entitat Ger

21h
Revetlla de Sant Joan
Sopar sota el braç: tu hi portes el menjar i l’entitat hi 
posa el vi, l’aigua i la coca.
Al davant de la seu social
Organitza: Entitat Ger

21.30h
Sopar de Revetlla de Sant Joan,
amb foguera, música en directe, coca i cava per a 
tothom. Inscripcions a la Merceria Maria Àngels i al 
bar social fins al 19 de juny
Al davant de la seu social
Organitza: Entitat Ger
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21.30h
Sopar de Revetlla de Sant Joan,
amb foguera, música en directe, coca i cava per a 
tothom. Inscripcions a la Merceria Maria Àngels i al 
bar social fins al 19 de juny
Al davant de l’entitat
Organitza: Els Xulius-csr

24h 
Castell de focs, música, ball i festa
Al Palmerar
Organitza: Entitat Ger

Dimecres 24 de juny
19h
Inauguració de l’exposició de pintures 
d’artistes de Ribes
Oberta fins al 13 de juliol, dissabtes de 18 a 20h i 
diumenges i festiusde 12 a 14h i de 18 a 20h
A la sala llarga de l’entitat
Organitza: Els Xulius-csr

Dijous 25 de juny
19h
Obrim la barraca de l’Entitat Ger!
A la plaça Marcer
Organitza: Entitat Ger

20h
Versos dels Diables de Ribes-Colla Jove
Inauguració de les Barraques’15 amb l’arribada del 
Capi, encesa de la traca i tastet de gralles amb els 
Trencacanyes i els Grallers de Ribes
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

21h
Sopar a la Barrateka i actuació dels 
Dansaires de les Roquetes
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

22h
Cinema a la Fresca
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

23h
Música dj a les Barraques
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

Divendres 26 de juny
19h
Obertura de Barraques
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
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19.30h
Taller de baldufar baldufes i concurs de 
baldufa per a tots els públics
Vine a fer ballar la baldufa! (cal inscripció prèvia)
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

20h
XXXVIII Cursa popular La Milla oberta a 
tothom, petits i grans
Inscripcions des de mitja hora abans de l’inici
A la plaça Marcer
Organitza: Entitat Ger

21h
Sopar a la Barrateka i Monòlegs de la vagina
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

23h
Música dj amb Soundvitx (ViG)
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

Dissabte 27 de juny
Paradetes artesanals, durant tot el dia
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

18.30h
2a Timbalada de Ribes,
amb la participació de colles timbaleres d’arreu
de Catalunya
Plaça Marcer, carrer Fra Vicenç, plaça de l’Església, 
carrer Eduard Maristany, plaça dels Països Catalans, 
carrer Doctor Marañón, avinguda Josep i Pere Jacas,
carrer Nou, carrer Ensenyament, plaça de la Font, 
carrer Sant Pere, plaça de la Vila (sota les voltes), 
plaça del Centre, carrer El Pi, carrer I. Cerdà, carrer
Sant Isidre, carrer Nou i plaça Marcer.
Organitza: Diables de Ribes-Colla Jove i Ball de 
Diables de Ribes
Col·laboren: Coordinadora de Barraques de Ribes i 
les colles infantils de foc

19h
Obertura de Barraques
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

23h
CONCERT 
amb Stigma (Ribes), RATM project (Vilafranca) i Les 
Absentes (Solsona)
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
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Diumenge 28 de juny (VIGÍLIA)
12h
Vermut de Vigília, 
Barraques obertes fins al final de la cercavila infantil
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

12.45h
Baixada dels grallers amb el Toc de Matinades
Des de l’entitat a la plaça Marcer
Organitza: Entitat Ger

13h
Disparada de morterets, traca i repic de 
campanes
A la plaça Marcer
A continuació, cercavila infantil
Pl. Marcer, c. Nou, c. de Jaume Balmes, c. Major, pl. 
de la Font, c. Ajuntament, pl. de la Vila, c. del Comerç 
i pl. Marcer.

16h
Ball de bastons per les masies
La Rectoria Vella, la masia del Montgròs, la de la 
Serra, Can Climent, El Mur, Can Fontanals, el nucli 
de Puigmoltó i Can Roig de les Torres

18.30h
Cercavila dels Balls Populars
Pl. Catalunya, av. de l’Onze de Setembre, c. d’Eduard 
Maristany, c. de Jaume, Balmes, c. Major, c. de Sant. 

Pere, c. del Comerç, pl. Marcer, c. de Fra. Vicenç i 
pl. de l’Església
Tot seguit, ballada conjunta dels balls de bastons
A la plaça de l’Església

21h
Sopar de Vigília amb picarols farcits, cintes 
arrebossades, postres de gralla i vi de festa
Al Palmerar, amb inscripció prèvia al bar social
Organitza: Entitat Ger

23h
Castell de focs d’artifici
A càrrec de Pirotècnia Igual
Al Castell de Ribes
Tot seguit, cercavila nocturna dels Balls Populars
Des de l’av. de Josep i Pere Jacas amb cruïlla Lluís 
Companys, c. Nou i pl. Marcer

1h
Ball de revetlla
amb el grup Zàping + dj, amb les Barraques obertes
Tota la nit
A la plaça Marcer

Dilluns 29 de juny (SANT PERE)
7.30h
Toc de l’Alba
Interpretació d’un toc històric per part dels Campaners 
de Ribes
A l’església parroquial de Sant Pere
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7.45h
Cercavila matinal amb els Balls Populars
Pl. Marcer, c. Nou, c. de Sant Isidre, c. d’Ildefons 
Cerdà, c. dels Comtes deBarcelona, c. Milana, c. 
Palou, c. de Jesús, c. d’Olivella, c. del Pi i c. d’Ildefons
Cerdà (fins a l’escola El Pi)

8.45h
Esmorzar per als Balls Populars
Al pati de l’escola El Pi

9h
Primera Missa
A l’església de Sant Pere

10h
Toc de timbals que marcarà l’inici de l’anada a ofici
Des de l’escola El Pi i fins a les voltes de la plaça de la Vila

10.15h
Anada a ofici
Amb l’Ajuntament, el poble i acompanyats pels balls 
populars
Pl. de la Vila, Ajuntament, pl. de la Font, c. de Sant 
Pere, c. del Comerç, pl. Marcer, c. de Fra Vicenç i pl. 
de l’Església

11h
Anada i exhibició al Redós,
amb la participació de les colles infantils

Pl. de l’Església, c. de l’Ensenyament, c. Nou i av. de 
Josep i Pere Jacas

11.30h
Missa solemne de Sant Pere i Sant Pau 
presidida per Mossèn Agustí Cortés,
Bisbe de Sant Feliu
En acabar, exposició als fidels i veneració de les 
Relíquies de Sant Pere i Cantada dels Goigs al Sant. 
A l’església parroquial de Sant Pere

13h
Repic de campanes i sortida d’ofici, 
precedida de pilars dels castellers aficionats del poble
Fra Vicenç, pl. Marcer, Nou, ctra. de Sitges, pl. del 
Centre i pl. de la Vila. 
Passada per davant de l’Ajuntament i versos dels 
Cercolets, Pastorets, Gitanes del Penedès, Diables 
de Ribes-Colla Jove i Ball de Diables de Ribes

En acabar la cercavila,
Toc de gralles
Al bar social
Organitza: Entitat Ger

18.30h
Cercavila Infantil
c.d’Ildefons Cerdà (inici cantonada c. de Lluís 
Companys), c. del Pi, pl. del Centre i pl. de la Vila
En arribar: Exhibició dels balls populars infantils
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A la plaça de la Vila

19h
Concert de Festa Major,
(amb les Barraques obertes) 
Amb el Grup Moonlight
A la plaça Marcer

20.30h
Gran Ball de Festa Major, 
(amb les Barraques obertes)
Amb el Grup Moonlight
A la plaça Marcer

21h
Sopar a la Barrateka
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

00h
Concert amb Itaca Band
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

Dimarts 30 de juny
17h
Festival infantil i Festa de l’escuma 
(banyador, sandàlies, ulleres i tovallola!)
A la plaça Marcer
Organitza: Esplai Ger

18h
Taller de cuina en anglès
Little Chef a càrrec de Kids and Us 
de 3 anys acompanyats dels seus pares i mares
Inscripció prèvia, places limitades
A la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Kids and Us Sant Pere de Ribes

Divendres 3 de juliol
19h
Presentació del llibre de relats I gairebé viure i altres 
narracions, escrit per catorze periodistes del Garraf
Amb els autors ribetans Magí Fortuny, Alba López, 
Lídia Gázquez, Olga Borràs i Andreu Castro
A la sala polivalent de la Biblioteca Manuel de 
Pedrolo
Organitzen: L’Eco de Sant Pere de Ribes i 
l’Associació de Periodistes del Garraf

22.30h
XXVI Cicle Música al Castell amb els ribetans Slinky
A la plaça del Castell
Organitza: Els Xulius-csr

Dissabte 4 i diumenge 5 de juliol
Ascensió al Bachimala (3.177 m) a Osca
A càrrec de la secció Farra i Acció, més informació a 
farraiaccio@gmail.com
Organitza: Els Xulius-csr
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Dissabte 4 de juliol
16h
47è Trofeu Abelard Trenzano,
Gran clàssica ciclista
Per a corredors Elit, Sub-23, Sènior i M30
Es faran 7 voltes a un circuit Ribes-Vilanova-
Canyelles-Ribes
Sortida i arribada a la plaça de l’Església
Organitza: Club Ciclista Ger

19.30h
Actuació castellera
amb les colles els Castellers de les Roquetes, els 
Xicots de Vilafranca, els Minyons de l’Arboç i la Colla 
Jove de Castellers de Sitges
A la plaça Marcer

20h
Sardinada Botifarrera
Al passeig de Circumval•lació
Organitza: Joventut Ribetana

22.30h
Cantada d’havaneres
amb el grup Port Vell i, a la mitja part, degustació
de rom cremat
A la plaça Marcer
Organitza: Els Xulius-csr

Diumenge 5 de juliol
De10 a 14h
Trobada d’intercanvi de plaques de cava
A la plaça Maria-Mercè Marçal
Organitza: Associació de Veïns Barri del Palou

Del dilluns 6 al divendres 10 de juliol
22h
Campionat de truc
Al Palmerar, amb inscripció prèvia al bar social
Organitza: Entitat Ger

Divendres 10 de juliol
22.30h
XXVI Cicle Música al Castell amb La Vella Dixieland i 
Els Vernets, presentant l’espectacle Jazzcastells
A la plaça del Castell
Organitza: Els Xulius-csr

Dissabte 11 de juliol
22h
Concert de rock al Palmerar
Organitza: Entitat Ger

Divendres 17 de juliol
SONS SOLERS amb Joan Colomo, Xarim Aresté 
i Caïm Riba entre d’altres (a Mas Solers)
Organitzen: Finca Mas Solers i Bankrobber
Col•labora: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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Congeladors, neveres, combis, 
frigorífics...

Tenim GRANS OFERTES

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samà, 7 - Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú

COMBI BOSCH
A++ 200X60X65

NO FROST BLANC
OFERTA 619€

AQUEST ESTIU VINGUI A COMPRAR

COMBI SIEMENS
A++ 200X60X65
NO FROST INOX

OFERTA 699€

COMBI DAEWOO
A+ 185X60
NO FROST

OFERTA 339€

FRIGORÍFICS
AMERICANS

NO FROST, INOX, BLACS
BOSCH - BALAY
LG - SAMSUNG

DES DE 995€

COMBI HAIER
A++ 190X60

NO FROST ZONA O
OFERTA 395€

COMBI BALAY
A+ 170X60X60

NO FROST BLANC
OFERTA 369€

COMBI LG
A++ 190X60X65
NO FROST INOX 

OFERTA 549€

FRIGORÍFIC 2 PORTES
SVAN

A+
OFERTA 199€

FRIGORÍFIC SVAN
106 LITRES A+

OFERTA 139€

CONGELADOR SVAN
VERTICAL 65 LITRES

A+ 
OFERTA 139€

AIRE CONDICIONAT
FERROLI - MITSUBISHI

INVERTER 
DES DE 349€

VENTILADORS DES DE 17,99€ 
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Per Bàrbara Scuderi

La Festa Major té els seus elements emblemàtics: Gegants, 
balls, versos, gralles i caixes... i entre ells, sens dubte un n’és 
el foc, que actualment comptant les dades facilitades, mou 
més de 400 persones entre infants i adults, responsables i 
persones que hi col·laboren. 

El Castell de Focs, també emblema de la Festa Major de Sant 
Pere compta amb un públic fidel d’arreu de la comarca i una 
fantàstica dedicació personal i professional de la mà d’en 
Xavier Galan, amb qui ja vam conversar en l’edició de Sant 
Pere de L’Altaveu de 2014.

F O C  A  L A  F E S TA ! ! !

Enguany el protagonisme són les colles de foc. Elles 
il·luminen i donen ressò al nostre paisatge festiu. 
Guarneixen i posen ritme als carrers i places per on 
passen. Ens empaiten i les empaitem. Vesteixen  les 
nostres fotografies . Són, ara per ara, l’emblema d’una 
canalla que creix entre maces i capes, entre carretilles i 
timbals. 

Tant és així, que ens hem reunit amb totes elles: La Colla 
de Ball de Diables de Ribes, la Colla Jove, la Colla dels 
Dimonis, Els Diables Petits de Ribes, el Drac Petit i la Colla 
del Drac de Ribes i hem aprés alguna cosa més de com 
s’organitzen i es preparen aquestes 400 persones que 
posen el Foc a la Festa! 

Per Bàrbara Scuderi
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Parlem amb la cap de Colla, la Dolors Pascual i en Josep 
Graells, respectivament Presidenta i Secretari de la Colla que 
es va constituir com entitat entre 2007 i 2008.

La Colla, avui per avui, és un pol d’atracció per la canalla que 
espera a fer els sis anys per a poder-hi participar. Han crescut 
en els darrers anys fins arribar al topall de 120 participants 
entre diables (70) i timbals (50).  De fet, compten amb una 
llista d’espera que es va actualitzant a mesura que la canalla 
va fent anys i es va ascendint en la cursa per accedir a les 
colles més grans. 

Perquè tot plegat, qui neix dimoni... és un dimoni per tota la 
vida! I les colles han anat organitzant un itinerari que permeti 
créixer i ascendir com a garantia de continuïtat. Això ens ho 
comenten i expliquen tots els caps de colla. 
Els Diables Petits estan ben organitzats. Hi ha fonamentalment 
dos grups per edats, de sis a deu anys i d’onze a catorze anys, 
podent després accedir directament a la Colla dels Dimonis 
de Ribes. 

La formació, com en la resta de colles, un cop vigent la 
nova llei del foc, és un pas obligatori per a tothom. Fins i 
tot pares i mares que hi col·laboren. I també serveix per a 
posar-se a prova en el contacte directe amb el foc, segons 
ens comenten. Tot i així, l’accés acostuma a venir primer de 
la participació amb els timbals i són una bona colla, guiats 
pel Rafa Artís que fa de guia i de mestre. 

ELS DIABLES PETITS DE RIBES, una colla que creix amb els anys.

Quan s’acosta la Festa Major de Sant Pere, la colla es prepara: 
repassar els carros, les maces, preparar els versos, les capes 
i tot el material necessari que cal revisar i enllestir. A més, 
els assajos de timbals s’inicien entre dues i tres setmanes 
abans, citant-se dos cops per setmana per preparar els temes 
principals que després sonaran durant les cercaviles, tal i com 
ens explica en Rafa.  I amb en Rafa Artís és amb qui parlem 
una estona sobre una de les novetats de 2014 que enguany 
tornarem a viure: la Timbalada. 



AQUEST NOU PUNT DE VENDA 
n.pascual pastissers

NEIX  PER PODER DONAR NOUS SERVEIS  A 
TOTS ELS NOSTRES CLIENTS:

* UNA MILLOR ACCESIBILITAT
* UN HORARI MÉS AMPLI (DE DILLUNS A  
   DIVENDRES NO TANQUEM AL MIGDIA) 
* UN ESPAI DE DEGUSTACIÓ MÉS GRAN

AMB ELS NOSTRES PRODUCTES DE SEMPRE I AMB LA INNOVACIÓ D’ALTRES, AIXI COM EL PA D’ESPELTA, QUE 
EL TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ TOTS ELS DIMARTS A LA BOTIGA,
I UNA AMPLIA GAMA DE PA DE 5 CEREALS ( de motllo, de pita, de barra i pa pagès).

COM JA SABEU TENIM VENDA DE PA—BRIOIXERIA—PASTISSERIA, TAMBÉ  PODEU ENCARREGAR QUALSEVOL 
DELS NOSTRES PRODUCTES O BÈ EL NOSTRE SERVEI DE LUNCH I ESDEVENIMENTS!

* Si desitgeu organitzar un esdeveniment, el que sigui, parleu amb nosaltres, ens encarreguem de tot!

AL JUNY FAREM 1 ANY DESDE LA NOSTRA 
APERTURA I VOLEM APROFITAR AQUEST ESPAI 
PER DONAR-VOS LES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ACOLLIDA I EL VOSTRE SUPORT! 
SEGUIREM TREBALLANT PER MILLORAR CADA DIA, 
NOVAMENT MOLTES GRÀCIES A TOTS/ES!

Cafè de comerç just i ecòlogic—fruites 100% 
naturals—tes i infusions ecològiques—pa—
brioxeria—pastisseria artesanal.

EL NOSTRE HORARI 
DILLUNS A DIVENDRES DE 7.30 A 20.00H.
DISSABTES DE 7.30 A 14H —17.30 A 20.30 H.

DIUMENGES I FESTIUS DE 8 A 14.00HRS

n.pascual pastissers

c/ Pep Ventura, 53 (cantonada Ctra. de Sitges)
Tel. 93 896 16 24    -  Sant Pere de Ribes
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Diuen que tots els camins duen a Roma. Aquí el so dels 
timbals ens porta sempre cap en Rafa Artís. Potser sobren 
les presentacions, però alguna cosa haurem de dir... En 
Rafa, si em permeteu la confiança, forma part de la colla 
de timbals del Ball de Diables, que condueix l’Albert Coll, 
però com hem comentat abans, també és mestre i guia dels 
timbals dels Diables Petits de Ribes. Per tant en Rafa és amb 
qui la majoria s’inicia, aprèn o es reforça en l’art del picar 
ben fort. 

La Timbalada, la trobada de colles de timbalers d’arreu, 
que es va fer per primer cop per Sant Pere de 2014, va 
arreplegar 300 persones amb 21 colles participants i va 
ser tot un èxit, des de dins i des de fora. Tant és així que 
enguany es repeteix. 

La coordinació és de totes les colles, grans i petites. Colles 
de Ribes, de Les Roquetes i d’altres indrets que hi participen 
i es troben per fer-nos gaudir de les seves músiques.  Però 
totes elles ens diuen que en parlem amb en Rafa. I amb ell, 
comentem quines són les músiques més sonades. 

“La principal” com es coneix la tradicional música del ball 
de Diables, la “Creu Roja”, la “Samba”, “ Els indis” i altres 
de composicions pròpies com “ El Caiman”, “La vinya” i la 
“Gili...” aquí ho deixo... són algunes de les més conegudes 
d’un repertori d’uns vint temes. 
Totes elles i d’altres les podrem sentir la tarda del dissabte 

LA TIMBALADA, UNA CAIXA... DE SORPRESES!

27 de juny en el marc de Les Barraques. En  una edició de 
la Timbalada en la que s’espera rebre moltes colles, entre 
elles alguna de centenària.
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L’Albert Domingo i l’Antonio Rubio són els Caps de Colla 
dels Dimonis de Ribes. La colla la conformen uns 35 joves 
entre nois i noies, més nois que noies també es pot dir, que 
es divideixen entre unes 23 de dimonis i la resta en timbals. 

El topall però ens diuen és de 30 en dimonis mentre la 
participació en  la colla de timbalers dels Dimonis de Ribes 
és oberta.

La colla no és pas nova. La colla es va reorganitzar quan 
es van separar les cercaviles infantils i adultes per encabir 
el jovent de 15 a 18 anys. De manera que es garanteix la 
continuïtat de la canalla un cop fan els 14 anys i abans dels 
18 que és el passaport a les colles de grans. 

Així col·laboren i s’impliquen la totalitat de les colles. Com 
la vida: néixer i créixer. Es coordinen amb la Colla de  Diables 
Petits, el Ball de Diables i la Colla Jove perquè tothom  hi 
tingui un espai propi dins del foc.  

L’Albert Domingo ens va comentar també, com es va 
introduir a la colla, ara fa un 13 anys, aleshores amb la 
Miona (Maria Giralt) que ho va deixar i aleshores es va 
incorporar l’Antonio. 

Aquí, com en els Diables Petits, la tasca dels pares i mares 
responsables, col·laboradors i caps de colla és fonamental, 
tant perquè la llei obliga a que hi hagi adults que tirin del 

LA COLLA DE DIMONIS DE RIBES, quan ens anem fent grans
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carro... literalment del carro amb la pirotècnia, com pel què 
fa a organitzar-se. En tot excepte en Timbals, on ara mateix 
una de les joves timbaleres, la Claudia Rodelas, és qui 
condueix la colla per assajar amb els grans i per organitzar-
se. 

En la colla però es funciona molt coordinadament i al 
mateix temps de forma independent. És a dir, no hi ha 
quotes i cadascú es fa responsable i en propietat del seu 
vestuari i materials. Funcionen a través d’un grup tancat 
en les xarxes socials, que els permet donar la informació a 
tothom i on hi són tant joves com pares i mares. Així que 
mitjançant Facebook es convoquen per l’oportuna reunió 
de preparació, on es revisa tot, es recorden les “normes”: 
el compromís, la seguretat, els horaris, els llocs de trobada 
per a cada cercavila. “Sempre acostuma a ser el mateix” 
ens comenta l’Albert “però també sempre s’ha de continuar 
recordant”.

Un dels aspectes que 
comentem és el vestuari. La 
representació del Dimoni i 
de la Diablessa  i les 3 flames 
que llueixen en les capes i 
pantalons i que representen 
el número diabòlic del 
666... una manifestació de 
la cultura diabòlica que 
guarneix els nostres carrers. 
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L’Altaveu.- Per moltes persones pot ser una sorpresa 
anomenar-te pel teu nom! Però Xavier si hem de començar, 
digues, d’on ve en Peco Xic?
Xavier Coll.- (riu)  Sí, aquests dies encara hi ha qui es sorprèn 
quan em diuen Xavier... És molt senzill, el meu germà gran ha 
estat de sempre en Peco (per obvi..) i a mi em van començar a dir 
en Peco Xic, de fet hi ha qui ara només em diu Xic directament.

L’A.- I en Xic... des de quan viu la pólvora i el foc de la Festa 
Major?
X.C.-  Pràcticament des dels 5 anys, que devia entrar a la Colla 
de dimonis de Ribes amb en Manolo Martínez i sempre he 
continuat.

L’A.- D’això si les dades no fallen són 33 anys tot just ara... 
Quin record en tens del primer contacte amb la pólvora?
X.C.-  Encantat. Boig. Suposo que per això tampoc ho he deixat 
mai. Sóc com un malalt de la pólvora.  (riu)

L’A.- I com és que en Peco no es fa bastoner en aquella 
època?
X.C.-  Això ja va ser a causa del meu germà. Ell ja era dimoni i 
portava carretilles a casa. I jo després del dinar de Festa Major 
recordo que les tirava al pati de casa. Ja apuntava... i estava 
entusiasmat. En realitat, però la culpa de la meva passió pel 
foc és del Drac de Tres Caps, perquè sempre n’he sigut un 
enamorat, perquè és més que un drac, també és un sentiment 
de poble, un orgull de bèstia. A més era i suposo que és un dels 
Dracs més admirats de Catalunya, sobre tot als 80.

L’A.- I com es passa de ser un xiquet a ser-ne el cap de Colla?
X.C.-   Les dates ballen, però cap al 1988, érem potser tres grups 
dins del Ball de Diables, els petits, nosaltres que ja tindríem 
uns 12 anys i els mitjan i grans. I cap al 1992,una colla d’amics, 
entre els que hi havia en Carles Miret, en Manel Font, el Corella, 
l’Ignasi Galan vam optar per formalitzar-nos d’alguna manera i 
vam anar a l’Ajuntament, que només ens va oferir la pólvora, així 

Xavier Coll i Pascual,
el noi de la pólvora.

El protagonisme avui és pel Xavier Coll, en Peco Xic com el coneixem la majoria. Fins fa ben poc ha estat cap de colla 
del Ball de Diables de Ribes i Llucifer, funcions que ha anat deixant però de les que mai se’n desvincularà del tot.  Ens 
trobem amb ell, per conèixer d’aprop l’entusiasme pel foc i reconèixer una d’aquelles tasques no sovint valorada però 
que fan possible la Festa.
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que nosaltres ens vam fer el vestuari, maces..  però contents.

L’A.- Així, entre el 1992 i 1995, es va anar reestructurant el 
món del foc. Quin va ser el teu paper?
X.C.-  Ja tindríem 18 o 19 anys, aleshores, en Carles Bartra i jo 
mateix vam posar diners de la nostra butxaca i es va reorganitzar 
tota la Colla, unificant-se i canviant vestuari fins i tot. Si no 
recordo malament vam posar cada un de nosaltres 75.000 
pessetes d’aquell temps.

L’A.- Quines van ser les novetats?
X.C.-  Per un costat el vestuari. Sempre havíem vist altres 
Diables, com a Vilafranca per exemple, i se’ns va ocórrer 
canviar la cassaca per una capa... bàsicament per evitar passar 
la maça per sota les cames... per exemple. I ho vam fer. Es va 
dissenyar el vestuari que ara portem tots.  Per un altre costat, el 
mateix 1995 es van fer unes Jornades de Cultura Diabòlica amb 
exposicions i xerrades al Local i actes per recaptar diners per fer 
front a la total inversió per la colla, ja que tampoc es va voler 
que l’Ajuntament fos propietari de timbals ni vestits.

L’A.- Però en Peco, no només ha estat cap de Colla, et veiem 
sempre a la plaça amb la Traca, al Castell de Focs... en Peco, 
es diu... està allà on hi ha la pólvora! Com comença aquesta 
implicació?
X.C.- Una mica és tot casual i perquè m’agrada molt. Però ja 

des del primer moment vaig començar a participar de la 
Comissió de Festes. Aleshores era regidor en Ramon Moragues, 
que era d’aquells regidors que ho fan tot també i amb ell vaig 
anar participant dels diferents moments de la Festa Major, tot 
relacionat amb la pólvora. Sóc un malalt (riu)... sempre he estat 
visitant i gaudint altres festes, com la Patum. He estat vivint 
amb curiositat com es muntava el Castell de focs. Veure com 
peta tot d’aprop. Sempre d’aprop. I al final t’hi poses. Com diu 
el meu pare, sempre he sigut un cul inquiet! 

L’A.- Així tot arrenca de la Comissió de Festes?
X.C.-  Sí, quan em vaig posar en serio hi havia en Domènech 
Fonoll a la Comissió de Festes, i tot i que jo era molt jove, 
vaig començar a col·laborar amb ell. I ell tenia la dèria de fer 
un concurs entre les dues pirotècnies amb què es treballava, 
aleshores la Igual i La Catalana. Però no es va fer. Eren, si no 
recordo malament, com un milió i mig de pessetes i era molt 
car. Però així vaig començar a fer una mica com de pressió per 
l’Ajuntament per la despesa en pirotècnia i fer com de contacte. 
Ara ja ha canviat molt i hi ha més feina burocràtica. 

L’A.- I quina era la tasca més rellevant?
X.C.-  Potser no rellevant però si més enrotllada, sempre ha estat 
la Traca, amb més marge, amb un aspecte diferent, perquè es 
com més obert. És un moment d’explosió brutal.En Xavier a la Festa Major de Sant Pau 2006 al costat d’en Josep 

Rius de diablesa, amic i company de foc durant molts anys.

En Xavier Coll de xic... de quan encara no es duien guants! 

EN VENDA

190
.OO

O€

TEL. 655 960 320
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L’A.- Ara amb el canvi d’ubicació de la Plaça de la Vila  a  la 
Plaça Marcer, continues pensant el mateix?
X.C.-  La resposta és complicada. Des del punt de vista de la 
pirotècnia, per espai i per seguretat és més bo el canvi per la 
pirotècnia, però la plaça de la Vila, és un lloc emblemàtic i això 
li dóna una força rellevant també. 

L’A.- Així parlem sempre d’emblemes i tradició al voltant 
del foc. Tota una cultura...
X.C.-   Si, a la zona, la comarca en general té molta tradició de 
foc. Exemples com Sitges o Vilanova on hi ha 3 o 6 colles fins i 
tot, ja ho diuen tot. Nosaltres en tenim 5 colles entre Ribes i Les 
Roquetes més el Drac, la Dragona i el Duc i les colles infantils... 
així que tenim tota una cultura de foc i és lògic, és més que un 

emblema, el foc és l’explosió de la Festa i fa gaudir a molta gent.

L’A.-Tota una cultura que ha necessitat de canvis i els ha 
viscut, pel què comentaves...
X.C.-  Sí, clar. S’ha fet molta feina des de les colles pel bon 
funcionament, per canviar la filosofia i per adaptar-nos a les 
noves realitats i les lleis clar.  Ara per exemple s’ha aconseguit 
que la gent no s’aparti del tot quan arriba el foc i que en 
sàpiguen gaudir. 

L’A.-Una cultura que s’aprèn imaginem...
X.C.-  Sí, nosaltres vam aprendre molt en el seu dia de Colles 
Centenàries i hem anat aprenem sempre fins arribar aquí, amb 
una cultura del foc consolidada diríem. Una tradició, que avui és 
una insígnia, com els balls de bastons.  

L’A.- Tornant al foc de la Festa. Són diversos els moments, 
què hi fa en Peco? 
X.C.-  Ara ja ho fa tot la pirotècnia, és evident. Però vaja, des de 
muntar per la Traca o pujar al terrat al muntatge dels morterets 
al control dels sacs de sorra i materials del Castell de focs, vigilar 
i també alguna vegada col•laborar en la preparació... la traca 
dolça, o per exemple el ramillet que es petava fa temps, com 
un petit castell de focs i que feia queixar-se sempre a en Piranya 
per Sant Pau... 

L’A.- Anècdotes i records en tindràs a dojo. Alguna que 
puguem compartir?
X.C.-  En tinc moltes i són ja uns anys... (riu). Recordo que la 
vigília de Sant Pere anàvem la Colla de Diables i amics a sopar a 
La Premsa sempre. I aleshores jo havia de marxar abans perquè 
anava als preparatius del Castell de Foc al camp de futbol i en 

En Peco Xic a la baixada de l’ermita Sant Pau junt amb altres 
diables en la Festa Major de Sant Pau 2012.
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Bona

Festa Major

Josep Maria sempre em preparava un tastet de tot per endur-
me. Són detalls que no s’obliden. Ara també tinc un timpà 
rebentat per un coet dins la orella de fa molts anys i que em va 
tenir dos mesos sense poder entrar en espais tancats .

L’A.- Vaja.. i ja recuperat?
X.C.-  Sí, si... per sort ja es va recuperant. Però també és molt 
típic, com les petites cremades, quan estàs amb foc al final 
alguna espurna cau o et crema. 

L’A.- Moltes emocions també, oi?
X.C.-  Sóc un sentimental. Tinc un especial record, d’un Sant 
Pau. La meva àvia que va morir un 24 de gener i em va marcar i 
tinc la mania de sempre dedicar-li a algú la baixada. 

L’A.- La família sempre és un referent. En sentiments, 
suport, i en el teu cas imaginem també una família curada 
d’espants, oi?
X.C.-  (riu) Sí... ho han patit des dels 3 anys. La meva mare 
sempre em recorda que amb 3 anys en una Festa Major de 
Sitges ja em vaig posar sota el foc amb els Diables... i ella em 
cridava: Xavier, Xavier!  I quan amb la Colla de Diables ens vam 
anar fer grans sempre igual m’ha dit allò d’anar amb compte! 

L’A.- Sempre hem dit que la Festa Major deu molt a moltes 
persones que hi col•laboreu  al marge de participar-hi també. 
Creus que es valora o que s’hagi de valorar?
X.C.-  Jo tampoc he buscat mai una valoració. La gent ja sap 
qui és cadascú i que penca desinteressadament i en diferents 
coses. Però tampoc hi ha una tendència a reconèixer la gent. 
Tot just ara es comença a fer història i ens adonem del què hem 
d’agrair a les persones igual que reconeixem tradicions i fets i 
celebracions dins la cultura popular i tradicional.

L’A.- Ens anem fent grans... 
X.C.-  Si... deu ser això... (riu)

L’A.- Bona Festa Major, Peco! 
X.C.-  Bona Festa Major! 

I així, en un petit però agosarat reconeixement, ens permetreu 
que serveixin aquestes línies per agrair-li a en Peco Xic, la 
dedicació, l’explosió del Llucifer i que duri molts anys! 

Sant Pere 2003, fent lectura dels versos dels diables davant 
de l’Ajuntament.

L ’Altaveu
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En Jordi Carbonell Cuadras és el cap de colla actualment del 
Ball de Diables de Ribes, d’ençà que en Peco ho va deixar. I 
amb ell tota una Junta formada per 2 tresorers (Jordi Juliachs 
i Patrícia Garcia), responsables de pólvora ( Martí Juliachs i en 
Peco evidentment... ) i vocals ( Mar Castro, Marta Hernández, 
Albert Coll, Albert Castro i Oriol Vidal). 

Membres de la colla en total són unes 70 persones, distribuïdes 
entre 40 diables i 30 timbals més o menys, amb alguns canvis 
segons la cercavila o la data... doncs es manté sempre el topall 
de 70 però en va variant la tasca.  Preguntem, com hem fet 
amb la resta de colles, per com es reparteixen entre nois i 
noies i ens comenta en Jordi Carbonell que hi ha hagut fases 
de tota mena, “ més noies diables o timbaleres i actualment 
més diables” i actualment és força equitatiu, doncs són 28 
noies i 34 nois. 

La Colla es comença a preparar dos mesos abans de Festa 
Major. Una assemblea amb tothom per distribuir tasques 
(pintura, Barraques, versos... ) i així poder revisar també els 
materials la coordinació amb la resta de Colles i la Comissió 
de Balls. La trobada però definitiva té lloc entre tres o quatre 
setmanes abans de Sant Pere. 

Ens destaquen de la colla, el compromís de tothom, la 
complicitat tant per Festa Major com en les sortides que 
acostuma a fer la colla a d’altres municipis. I la seva vessant 
de promoció de la cultura popular que es desprèn i es dóna a 

conèixer a través de la nova pàgina web. Un espai virtual que 
van crear en Jordi Inglada i en Xavier Bertran on ens expliquen 
la història del Ball de Diables i a més hi ha un espai per la 
canalla on es poden descarregar per exemple retallables de 
les figures del Ball de Diables. 

Allí hi trobem fotografies i records de les sortides i de les 
cercaviles locals. (podeu consultar la web: 
www.balldediablesderibes.cat )

EL BALL DE DIABLES DE RIBES, la colla centenària
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La Colla Jove s’ha renovat. Sempre es renova. Actualment, 
en Jordi Noguer n’és el President de l’entitat i l’acompanyen 
la Wenssa Alcàntara i en Francesc Pérez, vicepresidents i 
caps de timbals i diables respectivament.   A més, la Mireia 
Santhervás, la Marina Vivó, en Genís Riera, Jordi Vendrell, 
Maria Saldaña i David Milà completen la junta com a vocals. 

La Colla té un topall de 80 membres segons els propis 
estatuts i així es garanteix que es vagin omplint les vacants 
i la participació es garanteixi per qui puja de la colla de 
Dimonis a partir dels 18 anys. 

De l’activisme de la Colla jove, no n’hem parlat gaire... 
és gairebé una evidència. Però és cert que moltes de les 
activitats que avui acompanyen la Festa Major tenen la seva 
petjada i empremta. La Timbalada o Les Barraques.. així com 
el Trackasound per Sant Pau. Aixó sí, sempre en coordinació 
i participació de la resta de colles. Perquè la Jove empeny 
però no empenta! 

Com en la resta de colles, aproximadament un mes abans 
de Sant Pere comencen els preparatius i la maquinària per 
a organitzar-se. Assajos de timbals, versos... i revisió dels 
materials.

La Wenssa Alcàntara ens parla de la formació de la colla de 
timbals. Caixes, timbals i bombos que ens animen a partir 
d’un repertori d’unes 28 o 30 peces musicals, també entre 
tradicionals, adaptacions  i pròpies.   

LA COLLA JOVE, activisme en estat pur. 
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La Sònia Aparicio fa dos anys que és la Cap de Colla del Drac 
Petit, i ja ens avança que acaba de presentar-se un projecte 
a l’Ajuntament per fer-ne un de nou. Per tant, a l’espera de 
la resposta ens podem anar preparant per a rebre la novetat. 
Un Drac Petit renovat que rebrem amb la mateixa il·lusió que 
la canalla que forma part de la colla. 

Actualment, malgrat no sempre tothom hi participa de 
la mateixa manera, en són en total 18 membres en edats 
compreses entre els 9 i els 14 anys. 

La Colla de Gralles Bonaire són els responsables del les 
músiques que acompanyen al Drac Petit, al pas doble, amb 
les jotes, valsos i d’altres peces tradicionals i populars al 
ritme de les que es mou el Drac. 

EL DRAC PETIT, la il·lusió

També com totes les colles, s’organitzen tant per la formació 
com per a revisar els horaris i el vestuari, entre els pares i 
mares i la canalla. La veritat és que la Sònia Aparicio n’està 
molt contenta, doncs, com ens comenta “els nens es porten 
molt bé, responen molt bé i no hi ha mals entesos. Som una 
petita gran família”. 

Així, com en la resta de colles infantils, pares i mares 
col•laboren amb la responsabilitat de la pólvora i entre tots 
i totes fan que les cercaviles aportin il·lusió a la canalla i a 
tothom qui en gaudim. 
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El foc sense el Drac de Ribes no seria el mateix, oi? El Drac ens 
representa i representa diverses generacions  de joves i adults 
que n’han format part. Abans, ara i demà. 

Parlem amb en Josep Guillaumes Cortés, actual cap de la colla 
on hi participa des dels 13 anys... cosa que podem dir ara que 
ja n’ha fet més de 18 fa uns quants... 

La colla la integren oficialment com ens comenta una 
cinquantena de persones, malgrat en són 30 o 35 les que 
acostumen a sortir, no sempre les mateixes però sempre amb 
les mateixes ganes.

Des dels 21 anys i fins als 60, la Colla del Drac aplega nois i 
noies. S’organitzen de forma col·lectiva a partir de les tasques 
i les activitats que cal anar preparant en funció de la festa 
major o sortides quan en fan. Així, tradicionalment, hi ha qui 

s’encarrega del carro, de la pólvora, de les faldilles del Drac i 
de tot el necessari per estar preparats per la vigília de Festa 
Major. 
 
Enguany i per tercer any, estaran presents a les Barraques a 
través de la beguda: “El Coll de Drac”, una beguda que ens 
serveixen amb un got de tub amb les escames del Drac i un 
contingut de color verd, tant amb alcohol com sense, per totes 
les edats. Així també com la resta de colles, participen del 
finançament necessari per les sortides, la pólvora i el vestuari 
per exemple.

Un dels trets del Drac que acostumem a copsar és com acaba 
la Festa Major amb mitja dotzena o una sencera de xumets... 
en una ocasió, ens comenta en Josep Guillaumes  un dels 
xumets va ser el seu i aquesta ja n’és una més de les tradicions 
de Festa Major. 

EL DRAC DE RIBES, foc a la Bèstia!
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Pels petits, la cercavila de Sant Pere per la tarda va ser la 
resposta més contundent. Una cercavila amb el protagonisme 
de la canalla, amb un recorregut adient i sobretot... sense la 
calor del migdia! 

Pels grans en canvi, la nit, la cercavila després del Castell de 
focs és el moment escollit. On llueix el foc, l’esclat de color  i 
la força del so dels timbals en la nit.

Finalment, però en Jordi Carbonell i l’Albert  Domingo ens 
van fer també una petita confessió: l’encant de la matinal. 

Una cercavila especial, diferent per dins i per fora, que 
permet “llicències en la formació” com diu en Jordi i que 
suposa un despertar diferent com comenta l’Albert. 

Tant és així, que tots els moments són els millors moments. 

Que baixin gralles, que esclati la traca que comenci la Festa 
que és Festa Major!!!

Agraïments: Per la informació, l’atenció i les fotografies, gràcies a totes les colles de foc i a les persones que ens 
heu atès: Jordi Carbonell, Josep Guillaumes, Sònia Aparicio i Joan Ràmia, Jordi Noguer i Wenssa Alcàntara, Rafa 
Artís, Albert Domingo i Teresa Alegre i finalment Josep Graells i Dolors Pascual.  

Amb el Drac encès, les colles a punt i tot preparat, no ens vam estar 
de fer a tothom la mateixa pregunta: En quin dels moments de la 
Festa Major en gaudiu més?
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Programa de les Barraques’2015
(Colla Jove de Diables, Diables de Ribes, Xulius i Entitat Cultural i Esportiva GER)

tots els actes a la plaça Marcer i gratuïts
la Cultura Popular del poble i per al poble

dijous 25
20h Versos de la Colla jove de diables i inauguració de Barraques amb l’arribada del
Capi. Encesa de la traca i tastet de gralles, amb els Trencacanyes i grallers de Ribes

21h Sopar a la barrateka
21h Dansaires de les Roquetes

22h Cinema a la fresca
23h Música dj a les barraques

divendres 26
19h Obertura de barraques

19.30h Taller de baldufar baldufes i concurs de baldufa per a tots els públics. Vine a
fer ballar la baldufa! Cal inscripció prèvia

20.30h Cursa Popular La Milla. Per a totes les edats, formes i colors!
Organitza: Entitat GER

21h Sopar a la barrateka
21h Monòlegs de la vagina

23h música dj amb Soundvitx (ViG)

dissabte 27
Paradetes artesanals, durant tot el dia a la plaça Marcer

19h Obertura de barraques
19h - 20h La Timbalada pels carrers de Ribes amb moltes colles convidades

23h CONCERT amb Stigma (Ribes), RATM project (Vilafranca) i Les Absentes (Solsona)

diumenge 28. Vigília
12h Vermut de vigília de FM. Barraques obertes durant la cercavila infantil

A la nit. Barraques obertes durant el concert de vigília

dilluns 29. FM
19h Barraques obertes durant el ball i concert de FM

23h Concert de Festa Major. Itaca band
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes
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L a  p r i m a v e r a  a  l a  c u i n a

PREPARACIÓ:
En una olla posarem aigua i quan comenci a bullir hi incorporarem la pasta fresca i la courem durant uns 4/6 
minuts aprox. tot depenent del tipus de pasta. També es pot fer amb pasta seca, en aquest cas el temps de 
cocció variarà.

Una cop estigui cuita la refredarem per parar la cocció i la reservarem.

A part tallarem la ceba en juliana (tires llargues i fines) i la sofregirem una mica per tal d’enrossir-la. Afegirem 
la nata liquida, la sal, el pebre i el comí i ho deixarem coure uns 2 minuts aprox. Ho reservarem.

En una paella, a foc fort, posarem oli i quan comenci a fumejar posarem els xampinyons que haurem filetejat 
prèviament, els saltejarem fins aconseguir un color daurat. Tot seguit hi afegirem l’all i el julivert picats i ho 
salpebrarem.

A la salsa que prèviament hem reservat hi incorporarem la pasta i ho escalfarem durant un minut. Tot seguit hi 
afegirem els xampinyons i ho barrejarem tot.

Emplatarem i per acabar picarem el pernil i el posarem per sobre.

BON PROFIT!

Ingredients per a 4 persones :

400 gr. de pasta fresca farcida de bolets

500 ml. de crema La Lechera o nata liquida

1 kg de xampinyons

1 ceba

All i julivert

Oli

200 gr. pernil ibèric

Sal i pebre

Comí en pols

Javier Pradanas
Xef de cuina C O R O N E S  D E  B O L E T S  A M B 

X A M P I N Y O N S  I  P E R N I L



L’Altaveu nº 103 Sant Pere 2015                                        35



Sabies
què...
FA UNS ANYS ES VA DESCOBRIR UN 
BOTÓ MEDIEVAL AMB UN CASTELL?

Fa un parell de mesos en Manel 
Ransanz, afeccionat a l’arqueologia, 
em va ensenyar un objecte de bronze 
que va trobar en una vinya prop del 
castell de Ribes. Es tracta d’un botó 
de mida gran (d’un diàmetre una 
mica superior a una moneda de 2 €) 
que porta una representació molt 
interessant d’un castell amb tres 
torres i tot al voltant uns trianglets 
buits ornats amb punts. Tot i que 
sóc historiador i arqueòleg la meva 
especialitat és la prehistòria, de tal 
manera que en veure la peça no li 
vaig saber contestar amb certesa ni la 
cronologia ni la funció que tenia. 

Per sort em vaig posar en contacte 
amb l’Imma Ollich, professora 
d’Història Medieval de la Universitat 
de Barcelona, i Maria Ocaña, directora 
del Museu Arqueològic de l’Esquerda, 
a Roda de Ter (Osona). Totes dues 
són autores d’alguns treballs sobre 
metal•lúrgia medieval, em van 
confirmar la cronologia medieval de 
la peça i em van posar sobre la pista 
d’objectes semblants que es troben 
als museus.

La recerca de peces semblants m’ha 
portat a identificar-lo com un botó, 
possiblement de capa, d’època 
medieval. Aquests botons portaven 
una cadeneta o un filferret que 
s’enganxava a una clavilla posada a 
l’altra banda de la capa. També podria 
tractar-se d’un segell per marcar els 
documents que utilitzaven algunes 
persones com els senyors feudals (els 
pocs que sabien escriure), escrivans o 
notaris per autentificar un document. 
Signaven amb ploma i a més el 
segellaven amb cera (o lacre) amb 
l’ajut d’un segell que podia ser un 
anell o un tampó.

Una de les coses que criden l’atenció 
de la peça és la semblança que té 
el castell del botó amb un dibuix 
que podria ser el castell de Ribes. 
El va trobar l’historiador ribetà 
(exactament, puigmoltonenc) fra 
Josep Mª Coll a l’Arxiu de la Catedral 
de Barcelona i el va donar a conèixer 
en un treball titulat “Conmemoración 
del milenario del castillo de Ribas”, 
l’any 1967. El dibuix, fet en un full 
dels Libri Antiquitatum (llibres de les 

Dibuix d’un castell trobat als Libri 
Antiquitatum en un document referent a 
Ribes (calc: fra Josep Maria Coll)

Josep Miret i Mestre

antiguitats), que copia un document 
referent a Ribes, representa un castell 
amb tres torres, la central més alta 
que les altres (anomenada “torre de 
l’homenatge”) i disposa d’una porta 
d’accés a mitja alçada amb una escala 
plegable per accedir-hi. Vaja, com la 
nostra torre del castell que també 
té una porta elevada a set metres 
d’alçada. Curiosa coincidència, però 
de tota manera no us feu il•lusions. 
Molts dels dibuixos medievals de 
castells es pinten amb tres torres, 
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la de l’homenatge més alta que les 
altres. En podeu veure un exemple 
al Liber Feudorum Maior (llibre 
major dels feus), una de les joies 
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que 
conté nombroses figures en color, 
anomenades miniatures. 

Dibuix del botó de bronze (dibuix: Josep Miret)
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+ INFO: Algunes miniatures del Liber Feudorum Maior es poden consultar a http://www.mcu.es/archivos/MC/ACA/
Miniaturas/miniaturas/llibre02/000.htm

Botó de bronze trobat a Ribes, d’època medieval (foto: Joan Ars)

També podeu veure exemples de 
castells amb dues o tres torres al llibre 
de Ferran de Segarra Sigillografia 
catalana, en cinc volums, editat a 
Barcelona entre els anys 1915 i 1932, 
que és un llibre clàssic en la matèria 
però resulta difícil de consultar.

Tant si el botó de bronze trobat per en 
Manel Ransanz representa el dibuix 
del castell de Ribes com si es tracta 
d’un castell en general, la peça és 
realment interessant i creiem que bé 
mereix una nota en aquests “Sabies 
que...” de L’Altaveu. 
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Magí Fortuny i Albareda
El sentiment de pertinença sovint ens 
fa viure situacions d’un gran contingut 
emocional. Estem en uns moments que 
prometen grans canvis i que conviden a 
il•lusionar-nos en un futur millor. Però, 
mentrestant, la vida continua. I, en el 
cas de Ribes, hi afegim el complement 
perfecte: la Festa Major.

La Festa Major de Sant Pere ens obre 
de bat a bat les portes de l’estiu. Ens 
porta a celebrar, a gaudir i a viure amb 
intensitat la nostra condició de ribetans, 
mentre els actes que s’hi apleguen ens 
transmeten alegria, disbauxa i comunió. 
Un dels elements que més protagonisme 
hi pren és el foc, que amb la seva olor 
característica ens impregna de festa 
pels quatre costats.

Precisament, el foc és un dels elements 
que també resulta imprescindible 
en molts altres aspectes de la meva 
quotidianitat. Com a ribetà que té el 
privilegi de treballar al seu poble i que 
viu intensament aquest sentiment 
de pertinença, la creació de joies que 

reprodueixen els elements de la nostra 
Festa Major és un autèntic plaer. 

Perquè les joies de plata o d’or, que 
també neixen del foc, poden arribar 
a transmetre emocions comparables 
a les d’una traca de gran sonoritat. 
Partint del silenci més absolut, una 
joia personalitzada pot fer compartir 
moments intensos que sempre 
guardaran l’essència d’una persona 
o un record. Són joies que expressen 
sentiments, dissenyades per a ser 
compartides amb les persones que 
estimes.

Una joia personalitzada diu molt de qui 
la rep i, per suposat, de qui la regala. Són 
peces que desgranen vitalitat, cultura 
i voluntat de romandre en el temps. 
Exactament igual que les tradicions 
populars que aquests dies celebrem. 

Aquest Sant Pere tenim el gust de 
presentar-vos dues noves versions del 
nostre Drac de Tres Caps. Han estat 
concebudes amb el desig que puguin 
transmetre totes les emocions que la 

L’origen de tot plegat

nostra fera ens regala puntualment en 
cada Festa Major.

Gaudim tots plegats de la festa. Amb 
joies o sense, aquest és el millor regal 
que tenim.

Visca Ribes i visca la Festa Major!



I no va passar res 
M’agrada escoltar música quan treballo o passejo. I, de 
tant en tant, escolto les notícies, cosa que he decidit 
fer amb petites dosis perquè, tot sovint, em trasbalsen 
profundament. Una estoneta de no més d’un minut o minut 
i mig, una petita píndola d’informació que diuen els tècnics, 
i ja em teniu destarotat pel que queda de dia. 

Us explicaré un cas concret i m’entendreu. La cosa va anar 
així. Una locutora o locutor, ara no ho recordo, va llegir un 
text per introduir una noticia. Després es va sentir parlar 
a un expert o a un dels protagonistes que comentava o 
justificava els fets. I després, la veu del locutor va passar 
a un altre tema semblant, i a un altre més, fins arribar a 
uns anuncis que volien vendre’m unes vacances pagades a 
terminis... i no va passar res. Vaig esperar amb estranyesa 
però no es van sentir crits al carrer ni finestres que s’obrissin 
ni aldarulls ni res. Silenci. Cony!

Resulta que la primera noticia anava de què, per fi, s’està 
acabant la crisi i ja comença la tan desitjada recuperació 
econòmica. Així ho demostren els beneficis dels bancs. 
CaixaBank va obtenir, l’any passat, 620 milions de beneficis. 
Un 24,8% més que l’anterior. Banc Sabadell va guanyar, 
només, 175 milions. Un 115% més que l’any anterior. 

La segona notícia feia palès un altre símptoma de 
recuperació. Els resultats de les elèctriques, pobretes, que 
anaven amb una mà al davant i l’altre al darrera i que també 
comencen a respirar una mica. Iberdrola només va guanyar 
2.275 milions l’any passat i Gas Natural 1.120. Sort perquè 
si no, com podrien pagar els Aznar, Roca, González, Acebes, 
Mayor Oreja i demés consellers? 

En mig de la lectura d’aquest devessall de xifres algun 
analista econòmic anava comentant els fets però jo no 
podia estar per ell perquè, pobre de mi, estava paint 
milions i milions que és una cosa a la qual no hi estic gens 
acostumat.

Però espereu, perquè sense deixar-me marge de 
recuperació, van continuar les bones noticies. 

Desprès de mig any de negociacions, sindicats i patronal 
han arribat a un “pacte salarial” perquè els convenis recullin 
una pujada dels sous de... ta-txant! l’1% aquest any i... ta ta 
txant! l’1,5% el vinent. I després se sent la veu del senyor 
Rossell, president de la CEOE, que, satisfet, diu no sé què 
de l’esforç de tots i que (i aquí és quan comencen a entrar-
me basques) amb aquest augment del poder adquisitiu 
dels treballadors, l’economia tirarà endavant. És conya? És 
befa? No. No us ho penseu pas. És de debò i, ho torno a dir, 
no va passar res!

Tenint en compte els sous que es guanyen avui, amb l’1 
per %, quina economia vols tirar endavant? I mentrestant 
el senyor Rossell, els caps dels sindicats, els banquers, els 
consellers i tota la camarilla estan molt satisfets i fan molt 
bona cara. Segur que ells no necessiten sortir de la crisi 
perquè no hi han entrat mai. I no passa res. Recony!

P. D. Segurament és que jo sóc molt pessimista i no tinc les 
profundes conviccions que tenia aquell veí dels meus pares 
que sempre deia: És veritat! Ho han dit per la ràdio i ho 
porta el diari... Ai, pobret.
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- Per fer-me milionari, he mentit, enganyat i robat. I ara 
qualsevol pot guanyar la loteria i convertir-se en milionari. 
Què més volen?



Hidalgo
Calderón de la Barca, 6
93 896 32 75
Farmàcies
Gonzalvo
Crta. Sitges, 53
93 896 19 17
Arizcun
c/ Idefons Cerdà, 54
93 896 40 00
Miret Mestre
Plaça Marcer, 1
93 896 35 79
Finques-Immobiliàries
Ribes Pisos
c/ Lluís Companys, 78
93 896 18 38
Kasa & Home
Torreta, 36
93 896 34 44
Finques Terramar
Carretera de Sitges, 23
93 896 21 58
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Floristeries - Jardineries
Gonflor
c. Ajuntament, 3
93 896 05 76
Fotografia
Ninfa
c. Ildefons Cerdà, 16
93 896 11 84
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41
Fusteria
Fusteria Roma
Cristòfol Mestre, 37
93 896 37 71
Herbolari - Productes 
Naturals
Natura
c. Lluís Companys, 54
93 896 09 01
Horts Ecològics
Horts Ecològics de 
Ribes
629 736 007 
620 766 778
Impremta Digital i Arts 
Gràfiques
Libel.lula
Jaume Balmes, 52
93 896 49 50 - 679 674 247

Administració Comunitats
CIA & CO
Ctra. dels Cards, 56 
local-dreta
93 896 45 83
Administració Loteries
Loteria Lucas
Torreta, 36
93 896 48 26
Adrogueries Pintures
Versailles Pintures
Lluís Companys, 54
93 896 01 69
Versailles Adrogueria
Pl. Centre, 8 - Nou, 4
93 896 14 22
Advocats i Consultors
Blegalis
Lluís Companys, 69 - 3er 1a
Tel.93 896 36 55
Fax.93 896 15 00
Alimentació
Queviures i Cansala-
deria
Can Manel
c. del Pi, 1
93 896 02 96
Supermercats
Can Torreta
Crta. dels Cards s/n
93 896 30 78
Alumini-Vidres- Ferro
Alum-Metall
C.Cial. Oasis local 65
93 894 07 58  - Sitges
Aluribes
Dr. Marañón, 19
93 896 11 81
Pere.com
Carles Buïgas, 60 - L-5
93 810 21 84 / 629 794 900
Alu-art
Cristòfol Mestre, 33
93 896 11 47/620 961 304
Animals de companya
Mascotes Ribes
Lluís Companys, 87
93 896 56 50
Arranjaments tèxtil
La Botigueta
Ildefons Cerdà, 16
669 513 065
Assegurances
O. Tècnica Ass. Ribes
c. Ildefons Cerdà, 9 baix.
93 896 27 19

Assessories
Solgem Empresistes
Eduard Maristanya, 32 - 1er 2a
93 896 49 04
Ass. Farreras
Crta. de Sitges, 53-63 
Local 8
93 896 17 06
Ass. St. Pere de 
Ribes
Crta. dels Cards, 56
93 896 16 46
Oficina Tècnica
d’Assegurances
Ribes
Ildefons Cerdà, 9
Tel. 93 896 27 19
Autoescoles
Terra
P. Catalunya, 2
93 896 39 48
Bars - Cafeteries
Bar Bus
Pl. Catalunya, s/n
93 896 41 22
Bicicletes
Ribes Bikes
Ctra. dels Cards, 56 - L-2
93 896 05 56
Carnisseria - Xarcuteria
Xarcuteria Pilar 
Tomás
Pl. Layret - Ildefons Cerdà
93 896 07 07
Cèdules d’habitabilitat
M. Ángel Abellán
669 003 377
Cellers
Celler de Ribes
Nou, 19
93 814 64 38
Celler de
Can Pagès
Les Torres, 11
93 894 24 43
Centre Esportiu
Espai Blau
Ps. Circunvallació, s/n
93 896 48 20
Centres mèdics
Centre Chiropràc-
tic de la Columna 
Vertebral
c. Rafael Llopart, 74
93 811 01 01 

Centre Recuperació 
Funcional
c/ Onze de Setembre, 
4-ba.
93896 35 33
Ola Quiropràctic
Lluís Companys, 47
699 317 826
Centres de dansa i
Gimnàs i Arts marcials
Gimnàs Sport Ribes
Ctra. de Sitges, 85
606 403 225-606 405 583
Bell - Gim Jopil
c/ Torreta, 25
93 896 03 94
Centres d’oci i salut 
natural
Mandala
Ctra. de Sitges, 85
93 896 11 03
Construccions i Reformes
Hermanos Jorquera
c/Cervantes, 21 Local
93 896 12 79
Constr. Vidal Alsina 
S.L.
Av. Josep i Pere Jacas, 
44
93 896 31 43
636 054 254
Construccions Ral
Jesús, 12
93 896 27 05
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Rovira
639 839 412
ReformesXpress
639 219 135
Construcenter/
Bricomarket
Sumco
Ctra. de Sitges, 38
93 896 00 96
Desballestament i Ferralla
Juan Ramírez e hijos
Av. Les Roquetes, 4
93 893 45 57
Electricitat – Aigua - Gas
i Climatització
Jaume Font
c. Pep Ventura, 59-61
c. Torreta, 46-48
93 896 01 96

Toninstal
c. Lluís Companys, 45 B
93 896 09 53
Instal.lacions 
A.Huete
C. Cervantes, 23-26 local c
93 896 30 55
Frederic Sánchez
677 225 313
Torve C.B.
Crta. Sitges, 85 local 5
93 896 02 42
Jordi Mollà
689 177 694
Electrònica i
Electrodomèstics
Electrodomèstics 
Fonoll
Crta. Sitges, 42
93 896 02 72
Electrodomèstics
Rius
Carer Nou, 34
93 896 07 43-93 896 40 96
Escoles - Bressol - Idiomes
Bon Aire
Crta. Sitges, 83
93 896 32 81
L’Acadèmia
c.Cervantes, 26 B
93 896 25 48
Bel Air
Crta. C246 km. 42
Vilanoveta
93 896 22 67
Speakeasy
Carretera del Cars, 30 E
93 896 10 54
Manel Espachs
c. Milana. 57 - 1-1
677 678 835
Reforça
c/ Cervantes, 16
93 896 00 88
Accent
Jaume Balmes,82
93 896 06 93
670 792 146
Estètica-Perruqueries
Silvia Ponsa
c/ Torreta,37
93 896 18 59
Pèl i Cos
c/ Torreta,37
637 791 709

Els nostres col·laboradors
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Aigües (Ribes) 93 896 47 16     Ajuntament de Sant Pere de Ribes 93 896 73 00
Biblioteca Manuel de Pedrolo (Ribes) 93 896 40 20  FECSA (informació) 900 737 373
Bombers  (Vilanova i la Geltrú) 93 815 00 80   Funerària (Ribes) 93 896 01 28
Casal de la Gent Gran de RibeS 93 896 21 84   Gas Natural (informació) 900 760 760
CatSalutRespon 061     Hospital Residència Sant Camil 93 896 00 25
Centre Bàsic de Salut Ribes 93 896 26 86   IES Can Puig (Ribes) 93 896 23 18
Consell Comarcal del Garraf 93 810 04 00   IES Montgròs (Ribes) 93 896 12 20
Correus (Ribes) 93 896 11 01    Jutjat de Pau (Ribes) 93 896 32 55
Deixalleria Municipal 93 893 51 11    Llar d’infants Les Parellades (Ribes) 93 896 18 42
Edifici Can Puig 93 896 32 44    Llar d’infants El Cargol (Ribes) 93 896 38 70
Emergències 112      Mossos d’Esquadra 93 810 72 59
Escola El Pi  (Ribes) 93 896 02 95    OAC (Oficina d’atenció ciutadana) 93 896 73 00
Escola Els Costerets (Ribes) 93 896 10 01   OALGT (Ribes) 93 896 33 14
Escola Les Parellades (Ribes) 93 896 49 67   Parròquia de Sant Pere 93 896 01 97
Escola Riera de Ribes (Ribes) 93 896 15 85   Pavelló Poliesportiu Ribes 93 896 31 73
Escola Municipal d’Adults (Ribes) 93 896 15 38   Policia Local 93 896 73 37
Espai Blau 93 896 48 20     Policia Local (urgències) 900 700 091
Farmàcia Arizcun (Ribes) 93 896 40 00   Redós de Sant Josep i Sant Pere 93 896 32 49
Farmàcia Gonzalvo (Ribes) 93 896 19 17   SEFED  93 896 23 01
Farmàcia Vila (Ribes) 93 896 38 25    Servei gratuït recollida de mobles 93 896 73 00
Farmàcia Miret (Ribes) 93 896 35 79    Servei Local de Català 93 896 48 84 TE
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Informàtica
Newton’s
Pep Ventura, 55
93 896 48 11
Hort Gran, 16 – Sitges
93 811 09 79
Instal.ladors de
Telecomunicacions
Tecnipep
Mare de Déu de
Montserrat, 81 local
636 456 122
Joieries-Rellotgeries
M. Fortuny
Crta. de Sitges, 41
93 896 34 94
Llenya
Llenyes Ribes
679 734 889
Llenceria i Cotilleria
Sussana
Pep Ventura, 51-53
93 896 47 29
Llibreries - Papereries
Ninfa
c. Ildefons Cerdà, 16
93 896 11 84
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41
Cipsi
Ildefons Cerdà, 20 - 1er 
5è
628 036 649 - 93 896 46 35
Mobles/Decoració
Mobles Ribes
c. Pep Ventura, 57
93 896 38 12
Pastisseries - Fleques
Pastisseria N. Pascual
c. Sant Pere, 3
93 896 03 42

Pastisseria N. Pascual
c. Pep Ventura,23
93 896 16 24
Forn de pa Bonet
Balmes, 36
93 896 03 21
Peixateries
Gemma
c/ Cervantes, 12
93 896 57 16
Chelo & Jess
Ildefons Cerdà, 56
93 896 02 11
Persianes-Tancaments
Grup-7, Persianes
i tancaments
Jordi Fernández
Av. Josep i Pere Jacas, 
38
93 893 93 06-607 248 
350
Grup-7, 
Ramon Torné
Av. Josep i Pere Jacas, 
38
93 896 25 47-617 420 
246
Pintura i Decoració
Pintamà
Mario Marcos
607 370 181
Planxa/Pintura
d’automòbils
Click&Run
c. de la Pau, 10
93 896 04 31
c. Sant Joan,9
93 896 02 68
Pizzes
Red Bar
93 811 48 48

Sitges i Ribes
93 893 69 69
Vilanona i Les Roquetes
Pirotècnia
Petardos CM
900 342 034
www.petardoscm.com
Plats preparats
Can Pira
c/Calderón de la Barca,2
93 896 27 71
La Meva Cuina
c. Sant Pere, 18
93 896 31 08
Podologia
Centre de Podolo-
gia i
Ortopèdia
Anna Simó
Pl. del Centre, 2
93 896 24 06
Podòloga
Ma. Rosa Soldevilla
Lluís Companys, 80 
baixos
93 896 47 15
Publicació local
L’Altaveu
laltaveu@laltaveu.com
93 896 41 75
Publicitat
Pin.Ups Publicitat s.l
93 896 41 75
Recàrrega cartutxos
New Print
Pep Ventura, 57
93 896 56 07
Restaurants
Restaurante Bus
Pl. Catalunya, s/n
93 896 41 22

La Premsa
c. Torreta, 7
93 896 33 27
Can Tabaco
Puigmoltò, 26
93 896 23 09
Zen & Do
Eduard Marsitany, 33
93 814 67 81
Rest. Cervantes
c/ Cervantes, 28
93 896 29 87
Mandala
Ctra. de Sitges, 85
93 896 11 03
La Casona d’Elda
Sota Ribes, 8
637 371 922
Finca Mas Solers
93 893 36 66 - (Reserves)
Roba per a la LLar
Patiño
c. Ildefons Cerdà, 48
93 896 32 73
Roba per a nens
Glamour Baby
Ctra. de Sitges, 55
93 896 35 10
Serveis
Oh Desaigües
649 52 12 63
Escura-xemeneies
Llar Net
679 734 889
Tallers reparació
d’automòbils
Automòbils Bages
PROXIMITY
Ctra. de Sitges, 77
93 896 05 79

J.M.R. 2000
Av. Josep Pere Jacas,36
93 896 22 36
Ramon Milà
c. Major, 33
93 896 08 80
Taller Baldrich
c/ Cervantes, 20
93 118 93 66
Taller Sant Pere
Automoció
c/ Pep Ventura, 57
93 115 03 10
Tapiceria
Tapi Ribes
c. Cervantes, 18, bxs
93 896 32 52
Tarot
Lectures de Tarot
Vallpineda
636 173 737
Turisme Rural
La Casona d’Elda
Sota Ribes, 8
637 371 922
Veterinaris
Centre Veterinari 
Sandy
Crta. de Sitges, 75
93 896 21 86
Ribes Vet
Jaume Balme. 87
93 896 10 03
Viatges
Ribes Viatges
S. Antoni Ma. Claret, 15
93 896 22 82




