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Editorial

Q

uin novembre fred el que estem passant! La castanyada ha estat enguany
freda i plujosa. Poc habitual en els últims anys tant fred i tanta pluja en
aquesta època. Uns diuen que és obra del canvi climàtic i d’altres diuen que
no era normal la calor que suportàvem últimament per aquestes dates. El
bosc està agraït i els bolets proliferen arreu omplint de goig a boletaires i passejadors.
En aquest número entrevistem a Marc Gay, dinamitzador de l’Espai jove de Ribes;
entusiasta de la seva feina i que ens parla de com funciona i com els joves del municipi
usuaris de l’Espai comparteixen activitats i inquietuds.
A les Cartes a la Juani, la Mercè, una veïna del municipi, ens planteja un tema actual i
interessant que neguiteja segurament a moltes més persones de les que ho expressen,
molt valenta la Mercè per compartir-ho, perquè encara hi ha gent que ho justifica. Quina
por, que de ben petits ja hi estan exposats... I els grans, els del seny poc hi fem al respecte.
Sabies què? Ens parla dels “murcianos”, que van arribar al municipi cap els anys 50, amb
l’expansió econòmica que va provocar l’empenta del turisme a Sitges; la majoria, homes
que deixaven la família al “pueblo”. I avui són famílies arrelades al municipi.
Les millores a la línia de servei de bus a Barcelona sembla que ja són una realitat. La
polèmica generada fa uns dies i les persistents queixes dels usuaris amb el servei han fet
mobilitzar a través de l’Ajuntament les parts implicades i ha donat els seus fruits.
Rosquellades ens pregunta en aquesta edició: s’ha acabat la història? La història d’un país
que vol marxar i no pot, no el deixen i malmeten les seves intencions amb despropòsits.
No Joan, no s’ha acabat la història, la història continua.
No us perdeu el Blues & Sons 2018, encara queden tres setmanes de jams, concerts,
conferències i masterclass de blues.
Ens trobem al proper número, especial Nadal, quan falti ben poc per menjar torrons.
Fins aviat.
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MÉS TASTETS QUE MAI AL MERCAT
DEL CAVA I LA TAPA
La mostra gastronòmica arriba als 5.500 tastets venuts, gairebé 1.000 més que l’any passat.

El Mercat del Cava i la Tapa de les Roquetes, celebrat els
dies 20 i 21 d’octubre, es consolida amb èxit l’any del
seu 10è aniversari i supera el nombre de degustacions
servides fins a arribar als 5.500 tastets venuts, gairebé
1.000 més que l’any anterior.
En una edició marcada per l’animació i dinamització al
carrer, la implicació dels establiments restauradors i
productors participants i la resposta de públic, el Mercat
del Cava i la Tapa ha abraçat el nou disseny i format estrenat
l’any passat, amb una gran terrassa i espais on gaudir dels
productes tot compartint bons moments amb amics i
família. Els participants han valorat molt positivament
l’ambient festiu que es va poder viure durant tot el cap
de setmana i ja de cara a la pròxima edició es plantegen
millores com la possibilitat d’ampliar l’horari el migdia del
dissabte (igual que s’ha fet amb l’horari de diumenge).
Hi han participat petits i mitjans productors de vi i cava
locals, del Garraf i comarques veïnes (Penedès i Anoia);
representants del sector gastronòmic local i productors
elaboradors d’embotits, formatges o mel, entre d’altres.

02

L’Altaveu nº 138 any 2018

A més, com a novetat, aquest any la mostra ha incorporat
la cervesa artesana.
Per complementar l’oferta gastronòmica, s’han fet
actuacions de swing, jazz, vermuts musicals..., així com
la instal·lació d’una zona de jocs infantils i la trobada de
plaques de cava de diumenge (organitzada per l’Associació
de Festes Populars de les Roquetes). Tant els tallers per a
adults com per als més petits van comptar amb una gran
participació. Aquest any, a més, un “clown” va dinamitzar
la fira de manera divertida i interactiva amb el públic
present.
La celebració dels 10 anys també tindrà el seu record
amb els portacopes singulars i distintius dissenyats per a
l’ocasió i l’edició d’una placa de cava commemorativa.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Associació de
Festes Populars de les Roquets, organitzadors de
l’esdeveniment, agraeixen a tots els participants, tant
restauradors, cellers i elaboradors, com als organitzadors
dels tallers, actuacions i dinamització, i a les entitats la

seva participació. Igualment ha estat possible gràcies a la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, l’Agència Node Garraf, el Mercat Municipal
La Sínia, el Parc del Garraf, l’UCER i D.O Ribes.

DEPARTAMENT DE PREMSA
AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES
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“Endevina-la!” jugant amb el català, a Ribes
El dimecres 7 de novembre comença l’”Endevina-la! – 3a edició”, un joc per resoldre jeroglífics que l’associació
de comerciants Fem Ribes i el Servei de Català de Sant Pere de Ribes (CNL de l’Alt Penedès i el Garraf) organitzen
junt amb establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua d’aquesta població.
Fem Ribes, el Servei de Català i establiments adherits
al programa Voluntariat per la Llengua (VxL) posen en
marxa el joc lingüístic “Endevina-l – 3a edició” que pretén
promoure l’ús de la llengua catalana a les botigues d’una
manera lúdica, engrescadora i que propiciï que la gent vagi
als establiments comercials per participar-hi i comprar-hi.

Resoldre jeroglífics
L’”Endevina-la!” es durà a terme en comerços associats
a Fem Ribes o col·laboradors del VxL, i s’hi podrà
participar des del 7 de novembre al 22 de novembre. Els
establiments participants tindran exposat a l’aparador un
cartell amb un dels jeroglífics del concurs.
El joc consisteix a resoldre el jeroglífic, entrar a la botiga
i demanar una butlleta de participació, omplir-la amb la
solució corresponent i deixar-la a la mateixa botiga. Hi
haurà un jeroglífic a cada botiga, i se n’hauran d’endevinar
10 per tenir opcions de rebre un premi..

Premis
El dia 26 de novembre, al migdia, a Can Salvador Miret
- seu de Fem Ribes - es farà el sorteig per conèixer els
guanyadors.
Hi haurà tres premis: el primer se sortejarà entre els
participants que hagin fet TOTS els jeroglífics, el segon
entre els menors de 12 anys que hagin encertat 10 o més
jeroglífics; i el tercer, entre els majors de 12 anys que
també n’hagin encertat com a mínim 10.
Els premis consisteixen en un lot de productes i serveis
gentilesa dels establiments participants i es lliuraran la
mateixa setmana, als establiments d’on pertanyin les 3
butlletes guanyadores.
Un jeroglífic és un enigma que consta d’una pregunta
o frase introductòria que s’ha de contestar o completar
interpretant els símbols, les lletres o les paraules que hi
ha dins d’un requadre.
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Octubre de 2018
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l’any
1989 com a òrgan territorial d’aplicació a Catalunya de
la política lingüística del Govern, està format actualment
per la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37
consells comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci
desenvolupa estratègies i accions per garantir l’extensió
territorial del coneixement i l’ús de la llengua catalana.

Més informació: www.cpnl.cat
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CORRESPURNES 2018
la Vinya d’en Petaca per donar pas als lluïments del 6è
concurs d’enceses, davant un públic expectant i un jurat
que filava prim.

La Colla de Diables els Cagarrieres de Cambrils, va ser la
guanyadora.
El 9è Correspurnes es va celebrar el passat 6 d’octubre a
Les Roquetes. Una nova edició d’un esdeveniment en que
hi van participar les entitats locals amb colles infantils de
foc i colles convidades. A més, es va celebrar el sisè concurs
de colles infantils de foc, amb un jurat format per persones
representatives del món de la pólvora i les tradicions
populars.
La iniciativa, que va néixer el 2009 amb motiu del 30è
aniversari de la Colla Ball de Diables Petits de Ribes, es
prepara per encarar el 40é aniversari el 2019. Les primeres
edicions es van fer a Ribes i des de 2012 s’han anat
intercalant les celebracions a Ribes i Les Roquetes de forma
alternada.
L’arrelada tradició del foc es confirma i es consolida amb la
gran participació de colles que van participant en cada edició.
El Correspurnes 2018 va ser un èxit rotund, un any més, en
la quantitat i en la qualitat. Fins a 15 colles participants, amb
més de 600 nens i nenes, a més de la qualitat en l’exhibició
de totes elles. Tasca difícil per als jutges encarregats de
decidir les colles guanyadores del concurs. Després d’una
multitudinària cercavila de foc i timbals pels carrers de
Les Roquetes, es varen concentrar les colles a la Plaça de
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Enceses molt preparades i vistoses senyal de l’ interès i ganes
que cada cop més tenen les colles participants. Després
dels grans lluïments de cada colla, l’acte va acabar amb una
encesa conjunta, també espectacular, acompanyada d’un
petit castell de foc per concloure l’acte i passar al lliurament
dels guanyadors. En aquesta edició varen ser: en tercer
lloc la colla de Les Roquetes Petits Diabolics; en segon
lloc, la colla local de Ribes dels Diables Petits de Ribes, i la
guanyadora en primer lloc del 6è concurs va ser la Colla de
Diables els Cagarrieres de Cambrils.
Un cop més, Sant Pere de Ribes, ha pogut veure la forta
tradició de les colles de foc al municipi. Agraïm a tots
els col·laboradors que fan possible tirar endavant cada
any aquest esdeveniment, així com a totes les colles
participants per les enceses preparades i vistoses, senyal
de l’interès i ganes que cada cop més tenen les colles
convidades.
Amb moltes ganes per celebrar la propera 10è edició i amb
ganes de fer un CORRESPURNES 2019 més espectacular
que mai per celebrar els 10 anys del certamen, en que
esperem poder gaudir i millorar aquest concurs que va
tenint una gran expectació iva generar ganes de tornar per
part de tothom. Serà una oportunitat més de fer córrer la
pólvora i fer del nostre Correspurnes un acte reconegut a
tot el país per les colles infantils de foc.
Tots van poder “cremar” i van fer gaudir també els
espectadors d’una gran tarda de foc, on la canalla va ser
la gran protagonista a la festa d’una festa que cada any
pren més rellevància.
Salut i Foc.
Diables Petits de Ribes., Petits Diabòlics, Petits del foc.
Colles de Diables Infantils de Sant Pere de Ribes
Correspurnes@gmail.com Telf. Contacte: 654369990

El primer supermercat de producte de proximitat i saludable
del Grup HD COVALCO obre les seves portes al nostre municipi.

El passat 30 d’octubre, després d’uns dies d’intenses obres de
remodelació, va obrir les seves portes al públic el nou concepte
de supermercat Vitem & Co.
La inauguració, a càrrec del Director General del Grup HD
COVALCO, Pep Saperas i del Director de Màrqueting, Daniel
Ricart, va consistir en una visita a les noves instal·lacions per
donar a conèixer aquest nou concepte d’alimentació saludable
i de proximitat. L’acte, a més, va comptar amb l’assistència
de l’Alcaldessa, Abigail Garrido i dels regidors de Promoció
Econòmica i de Cultura, Antonio Martín i Josep Moya,
respectivament.

Recomanacions

Vitem & Co, és un nou concepte de supermercat on el protagonista
és el producte saludable i de proximitat. Un producte ecològic
i de tot el necessari per a la compra habitual de la llar. Ubicat
a la carretera dels Cards (antic Can Torreta), l’espai ofereix una
superfície de venda de 1.500 metres quadrats, amb més de 5.000
referències entre producte fresc i envasat.
Vitem & Co ha fet una forta aposta en la distribució dels espais
oberts i diàfans, amb el màxim de llum natural, on es pot
realitzar la totalitat d’una compra habitual.
La secció de fruiteria compta amb més d’un 50 per cent de
producte local i Bio. La peixateria, rep diàriament el peix
directament de la llotja de Vilanova i la Geltrú. La carnisseria,
amb zona de tall i de preparat, junt amb la xarcuteria,
contemplen diversitat de productes amb la denominació de la
regionalitat del territori i de la seva procedència.
Vitem & Co neix desprès d’un treball de més d’un any, per part
d’un equip multidisciplinar de la companyia i d’un estudi detallat
per ajustar al màxim les demandes dels consumidors actuals,
cada vegada més i millor informats, preocupats per la seva salut
i amb consciència sobre l’impacte mediambiental, que cerquen
honestedat en els productes i en la seva comercialització.

És per això, que aquest nou concepte de compra saludable i
sostenible vol assolir una experiència de compra òptima, a
través d’un tracte personalitzat, on a més tots els embalatges
-envasats i bosses- de la companyia són biodegradables o
provenen de materials reciclats i reciclables.
El Grup HD Covalco pretén expandir aquest nou model al
territori i assolir la capacitat de poder atendre les necessitats
de la societat actual amb la incorporació de Vitem & Co, una
oferta saludable i respectuosa amb el medi.

L ’A
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EL GOVERN LOCAL PACTA AMB LA GENERALITAT I MONBUS
MILLORES EN LA LÍNIA I EL SERVEI DE BUS A BARCELONA
•

A l’hora punta del matí es dobla el nombre de busos. Es preveu que a partir de la setmana que ve ja en
surtin a les 6.30, 6.45 i 7 h.

•

Dels 3 nous busos, un és directe al centre de Barcelona, un a l’avinguda de la Diagonal i l’altre farà diverses
parades a l’entrada.

Arran de les incidències detectades darrerament en el
servei de bus de la línia que uneix Sant Pere de Ribes
amb Barcelona i les demandes recollides per millorar-lo,
l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, un
cop recopilada tota la informació i queixes trameses per
part de les mateixes persones usuàries del municipi, s’ha
reunit ja aquesta setmana amb el sub-director general
de Transport Públic i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya, Benjamín Cubillo. La trobada s’afegeix a les
mantingudes dies enrere amb l’Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i l’empresa
concessionària del servei, Monbus, per fer arribar a tots
plegats les demandes de comptar amb un transport
públic de qualitat, que doni un bon servei i que estigui
adaptat a les necessitats actuals de la població.
Fruit de les reunions dutes a terme recentment amb
totes les parts, d’una banda, amb l’administració que
n’és competent, i de l’altra, l’empresa que n’ofereix el
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servei directament i l’entitat municipalista que forma
part de l’Autoritat del Transport Metropolità, Garrido
valora molt positivament el fet d’haver aconseguit que
es dobli a partir d’ara el nombre de busos de la línia
que connecta el municipi amb Barcelona a les hores
punta del matí. D’aquesta manera, i per fer front a la
problemàtica de la saturació de passatgers i passatgeres
a primera hora, en comptes d’un bus, en sortiran dos, i,
així doncs, hi haurà expedicions a les 6.30, 6.45 i 7 hores.
Un farà el trajecte directe al centre de Barcelona, l’altre
a l’avinguda de la Diagonal i el darrer efectuarà diverses
parades a l’entrada de la capital catalana. Una millora
que serà efectiva en els propers dies en el moment de
disposar ja de tot l’equipament necessari com són les
màquines validadores dels títols de transport de les
persones usuàries.
Garrido ha explicat que després de traslladar la
demanda que s’incrementi el nombre d’expedicions de
retorn a la tarda des de l’avinguda de la Diagonal, “la
Generalitat ho estudiarà per mirar d’incorporar-ho
quan pressupostàriament sigui possible”. L’alcaldessa
assenyala que l’Ajuntament seguirà treballant perquè
es millori aquesta línia diària de bus a Barcelona i en
general el transport públic al nostre municipi. A causa de
l’augment d’un 12% del nombre de passatgers el darrer
trimestre de l’any, l’administració catalana també s’ha
compromès a estudiar incloure més parades a l’aeroport
depenent dels horaris o bé ampliar el servei diari i de
cap de setmana. Per tot plegat, Garrido manifesta:
“Hem demanat i seguirem demanant a la Generalitat
que faci els deures pendents, que posi al dia el
municipi i la comarca en matèria de transport públic
i que compleixi amb les obligacions també amb les

empreses concessionàries que pateixen endarreriments
importants en els pagaments”.
En el cas de Monbus, una empresa familiar amb seu
al municipi, que s’encarrega del servei de bus exprés
a la capital catalana, a hores d’ara encara té pendent
d’ingressar el cobrament de més de 800.000 euros. I es
dóna el cas, sosté Garrido, que “estem demanant a la
pròpia concessionària que n’augmenti serveis quan els
que ja estan concessionats no s’estan pagant per part
de la Generalitat. I dic això perquè també ens importa
subratllar que Monbus és una empresa de Sant Pere de
Ribes, que té persones treballant-hi del nostre mateix
municipi i de la comarca, i atesos els impagaments
als quals encara no ha fet front la Generalitat es
pot veure afectada l’empresa i els treballadors i les
treballadores”. Actualment, l’empresa té una flota de
més de 40 vehicles ubicats a Sant Pere de Ribes i dóna
feina a més de 80 persones.

Es treballa també per millorar el servei de bus
comarcal
Conjuntament amb l’AMTU, l’equip de govern local
està treballant per tal d’aconseguir optimitzar les línies
de bus interurbanes que donen servei i connecten
Vilanova i la Geltrú - les Roquetes – Ribes – Sitges,
facilitant connexions internes directes entre ambdós
nuclis urbans principals com són Ribes i les Roquetes i

de retruc també els nuclis de Vallpineda i Rocamar. Una
vegada aconseguida la petició de comptar amb més
serveis de bus entre el municipi i l’Hospital de Sant Camil
per part de l’empresa concessionària Plana, efectius des
de mitjan d’octubre passat, ara l’objectiu passa perquè
s’escurci a la meitat la durada del trajecte de la línia
de bus que enllaça Vilanova i la Geltrú i Sitges passant
per les Roquetes i d’aqueta manera fer-la més òptima,
pràctica i atractiva.
Alhora, es pretén que es pugui donar un servei per cobrir
les necessitats de mobilitat de la població que avui per
avui no disposa d’un servei de transport públic o té una
oferta reduïda mitjançant la implantació d’un sistema
de Transport a Demanda (TAD). I, així, es facilitarien
les connexions entre les urbanitzacions aïllades i zones
urbanes amb baixa cobertura amb els principals centres
generadors de mobilitat dels dos nuclis urbans. En
aquest sentit, l’alcaldessa conclou: “Ho estem acabant
d’estudiar i farem una prova pilot a partir de finals
d’any per connectar les urbanitzacions aïllades, amb
la qual cosa hem demanat a la Generalitat que ens
ajudi a desplegar aquest projecte, que veuen amb
bons ulls atès que no entra en conflicte amb les línies
interurbanes i serà un complement”.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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UNA CONVERSA AMB

MARC GAY

Per Bàrbara Scuderi

Marc Gay és el dinamitzador de l’espai jove de Ribes. Li agrada la seva tasca, coneix cada una de les activitats
que es fan al municipi i el seu objectiu és fer arribar la informació al màxim possible de joves. Actes culturals,
ofertes laborals, beques, és una font de projectes i d’iniciatives, que poc a poc es va fent un referent entre el
jovent local, entre propostes de tallers, actes més o menys informals i “un peu aquí i un altre allà”.
L’Altaveu.- Marc, fa temps que treballes amb joves?
Marc Gay.- Estic amb joves! Fa anys donava classes de
música a joves i infants i he estat monitor, integrador
social... m’agrada estar en un àmbit on tot són nous
reptes i sobretot arribar a conèixer qui tens davant per a
respondre a les seves necessitats.
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L’A.- Et sembla agosarat que pregunti com està el
jovent del poble?
M.G.- Seria difícil de respondre. Crec que generalitzar
seria un error. Hi ha un col·lectiu de joves molt divers
i diversificat. Seria estigmatitzar fer una descripció
generalista. Però sí és una joventut dinàmica, cadascú

amb les seves inquietuds, neguits i necessitats.
L’A.- Ara fa tres anys que estàs al capdavant de l’espai
jove de Ribes, quin seria un primer balanç?
M.G.- Seria que estem en un camí iniciat, que és difícil,
però anem fent passos endavant, ja sigui a través dels
instituts, a les xarxes socials i cada tarda creant noves
oportunitats.
L’A.- I tornant al Marc... d’on vens?
M.G.- (riu) Vinc de La Garriga... ja fa uns anys, i de tocar
en grups amb la meva trompeta i d’haver tombat pel món
fent surf.
L’A.- Toques encara?
M.G.- Doncs... sí, però... ara no tinc un espai insonoritzat
a casa, així que de tant en tant, cap a les onze de la nit,
agafo el cotxe i en algun lloc, que no pugui emprenyar,
toco una estona... no sé si això ho hauries d’explicar...
L’A.- Em sembla que sí... Parlant de música, un dels
serveis que més actiu està a l’Espai jove és el buck
d’assaig, oi?
M.G.- Si! No para... Hi ha diferent grups i molta comunicació
entre tots. Són joves i d’una àmplia franja d’edat, més que
en d’altres serveis, i això també ho fa més viu. Sempre
està ocupat i al mateix temps hi ha una coordinació que
permet forats per a nous grups. Funciona, és una de les
coses que més funciona.
L’A.- Abans has comentat el tema de fer-se camí a
través de les xarxes socials, és important?
M.G.- Avui dia és el canal de comunicació amb el jovent.
Publiquem activitats culturals, socials i d’interès per a
joves com ofertes de feina, beques i projectes que surten
d’ells mateixos. També és veritat que hi ha una doble
mirada davant de les xarxes i per això també properament
estem muntant una sessió/taller per parlar-ne. Pot ser
molt interessant!
L’A.- Segur! De fet per a joves i no tant joves...

L’espai jove compta amb diferents espais, des de la sala
gran, un espai per a bucks d’assaig, una sala de ball o
activitats, i dues més per a reunions o petits tallers.
M.G.- (riu) I tant! També en això som un exemple... o un
bon o mal exemple...
L’A.- Parlant de parlar... el programa ‘Sense Embuts’
funciona?
M.G.- Es tracta d’un programa de xerrades i dinàmiques
amb joves, per parlar i compartir, en les que es tracten
diferents temes i són riques en experiències. Tampoc és
una sessió de lliçons, ni molt menys! Es tracta de posar
damunt la taula diferents temes que preocupen. Des de la
diversitat sexual i l’assetjament escolar fins a la mort, que
es farà el proper 22 de novembre o els tabús, del dia 29.
L’A.- Quines altres activitats es fan o s’han fet en
aquests anys?
M.G.- Hi ha activitats programades i altres que organitzen
els mateixos joves i són més periòdiques. Proposen fer i
es fa.
L’A.- Com per exemple?
M.G.- Per exemple hi ha grups de ball, de jocs, s’han fet
exposicions...
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Exemple d’una de les dinàmiques
de grup generadora de propostes,
realitzada en el marc dels tallers i
xerrades a l’Espai Jove.

Imatge de l’exposicio Els Murs de la
Vergonya que van visitar joves dels
instituts i va ser un èxit de participació
i debats.

L’A.- I la relació amb els instituts?
M.G.- S’han fet activitats, com l’exposició Els murs de la
vergonya, en que des dels instituts van organitzar visites i
es va fer algun taller. Per l’Espai Jove és important aquesta
relació, perquè a més de l’activitat concreta es dóna a
conèixer un espai que està al servei dels joves.
L’A.- Quin seria l’ideal?

anys, tot i que hi ha serveis i usos a partir dels 12 anys i
que arriben fins els 29, és cert que els joves de primer
i segon d’ESO tenen unes necessitats molt diferents
als qui acaben l’ESO; i els de batxillerat i universitaris,
amb d’altres que ja cerquen feina o estan treballant. Hi
ha estudiants, hi ha artistes... és el que fan i l’edat, les
necessitats i els gustos, són molt diferents.
L’A.- Algun missatge especialment per al jovent?

M.G.- L’ideal seria que les dinàmiques fossin dels propis
joves.
L’A.- Una autogestió?
M.G.- Sí, un espai que la pròpia joventut orienti, organitzi,
creant dinàmiques pròpies...
L’A.- Avui, legalment la joventut arriba quasi als 35
anys... quina és la franja de l’Espai jove?
M.G.- És amplia, és amplia, però sobretot dels 14 als 17

12

El programa Sense Embuts, proposa
diferents debats, activitats i
dinàmiques sobre temes diferents.
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M.G.- Crec que no han de deixar de qüestionar les coses.
Això em preocupa, que es pugui arribar a creure tot allò
que es publica a internet o que diuen fins i tot a casa... i
que no es qüestioni. El fet de qüestionar les coses permet
anar més enllà, trenca prejudicis i formar-se un mateix.
L’A.- I ens pots avançar novetats?
M.G.- Constantment programem nous tallers i activitats...
només cal a anar seguint-nos i així comuniquem cada
nova proposta.

Les noies Gimena i Natàlia assajant al buck de l’espai
jove amb el seu pare, Gaston, pel concert de Nadal al
Centre Parroquial.
L’A.-Recordem doncs,
comunicació i xarxes?

els

horaris,

canals

de

M.G.- Sí, és clar! A l’Espai Jove estem totes les tardes,
de dimarts a dissabte de 16 a 21 hores, es pot trucar
al 938146871 i estem a Instagram @espaijoveribes i a
Facebook www.facebook.com/espaijoveribes
L’A.- Moltes gràcies, Marc!
M.G.- A vosaltres!
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Hola Juani! Potser trobaràs la meva carta una mica tòpica,
però segur que hi ha més famílies que viuen la mateixa situació.
T’explico. A casa som cinc. La meva parella i jo, una criatura de
vuit anys, un de quinze i la meva mare de 76 anys. En total tenim
sis ordinadors, dues torres de les d’abans i quatre portàtils. A
més, sis mòbils en ús i cinc més en una caixa. Tres tablets i
tres televisors. La qüestió és que no trobem el moment de seure
plegats a taula i xerrar. Ah! I tenim movistar+, netflix i hbo,
tot en pack familiar. [...] Ho comparteixo perquè després de
veure la darrera pel·lícula d’Álex de la Iglesia, ‘Los perfectos
desconocidos’, temo que un dia d’aquests sortirem per la finestra
i no sabrem ni com tornar a casa! (Mercè, 13 d’octubre 2018)

Hola Mercè,
No ets la primera amb aquest neguit, que poc a poc
sembla recórrer totes les llars. Diuen els experts que
aquest bombardeig tecnològic ens està usurpant el poc
humanisme que ens quedava, al menys com a societat. A
banda de que les ones fent de les seves a l’aire que ens
envolta no sembla que sigui el millor per a la salut. Els
recursos tecnològics són una bona eina... com ho pot ser
un tornavís en un moment donat, però no anem per la vida
amb martells i claus a les butxaques, oi?
El cert és que la comunicació és una de les nostres
identitats més significatives i si bé des dels senyals de foc
hem evolucionat... sembla que les distàncies siguin cada
vegada més llargues. Tal i com m’expliques a la carta -tot i
no haver-ho reproduït- els crits a casa han estat substituïts
per whastapps (“Mama, porta’m aigua, please!”), cosa que
potser els veïns agraeixen, però la fredor d’un missatge no
podrà mai substituir el caliu dels crits més familiars!
Conec una família que ha practicat una alternativa aquest
estiu, trobant una casa rural on passar les vacances,
assegurant-se abans que no tingués cap mena de connexió
ni cobertura. Els primers moments, em van dir, que van
ser una mica angoixants però superats amb la descoberta
de l’entorn, la casa... tot va anar bé fins després del primer
àpat. Aleshores van començar els renecs. Un parxís i un
joc de mímica van salvar el primer entrebanc. La tarda
va ser lleugera, era el primer dia i van arribar gairebé
plàcidament al sopar. Aleshores la mare, a qui conec, va
proposar parar la taula plegats. Cap problema. Cadascú va
posar el seu plat, el seu got i els seus coberts. En total eren
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sis. Avis, pares i filles. Fins aquí, tot i no ser la intensió
semblava que seurien plegats a taula. Ella era a la cuina
fent el sopar. En treure el nas a la sala va veure la següent
escena: dos plats a la taula gran, dos més a la taula del sofà
i en un racó hi havia una mena de performance formant
una tauleta entre dues cadires i un tamboret. Va optar per
quedar-se a la cuina. Va preparar un racó amb flors, va
obrir una de les millors ampolles de vi que quedaven i va
començar a sopar tota sola.
Després de vint minuts, ella anava per un segon plat de luxe
que havia preparat amb amor i cura... Apareix el marit...
s’hi fa un lloc i l’acompanya. Poc a poc la resta de la
família es va anar fent també un lloc a la cuina, i en silenci
van superar el primer sopar. L’esmorzar el matí següent
el va preparar el marit, i el dinar el van fer entre els avis i
les nétes. Van decidir que en tornar a casa tirarien a baix
les parets i farien la cuina més gran. Tot és començar. Els
passos endavant mai se saps d’on poden venir. Enderrocar
murs no sembla una mala idea, no creus?
La Juani.
Aquesta és una nova secció a la que podeu
escriure i dirigir la vostra carta a través del correu
electrònic:

laltaveu@laltaveu.com.
Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé
una manera de recuperar aquell enyorat costum
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa,
allí també rebràs la teva carta personalitzada
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta
publicada.
Fins a la propera.

L’Altaveu nº 138 any 2018

15

EL TRAM CENTRAL DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA ES COMENÇARÀ
A REMODELAR AL NOVEMBRE
•

D’aquesta manera, es consolida i posa al dia un dels eixos principals i transversals més utilitzats pel
veïnat de les Roquetes.

A partir d’aquest mes de novembre, s’inicien les obres de
remodelació del tram central de l’avinguda de Catalunya
de les Roquetes, entre el passatge del Ter i el carrer del
Foix. Precisament el projecte també inclou el passatge
d’accés a la plaça del Llobregat des del carrer del Foix.
A hores d’ara es duen a terme treballs inicials
complementaris relacionats amb infraestructures i
serveis bàsics que hi ha al subsòl com són les xarxes
d’aigua, clavegueram, enllumenat i d’altres instal·lacions

per posar-les al dia, sanejar-les degudament i solucionarne deficiències i problemes derivats. Alhora la vorera
es renovarà completament suprimint-ne els actuals
parterres i així hi haurà més amplitud i espai per al pas
de persones, reordenant i donant el caràcter d’avinguda a
aquesta zona. Els objectius principals de l’actuació passen
per ordenar i fer accessible l’espai adaptant-lo a les
necessitats dels usos existents, millorant-ne la mobilitat,
l’accessibilitat, l’estalvi energètic, les infraestructures i la
qualitat urbana de l’entorn. En aquest sentit, l’alcaldessa,
Abigail Garrido, ha subratllat que “l’espai públic és molt
important perquè és on es produeixen les relacions entre
les persones i és on ens trobem i passegem totes i tots
nosaltres”. Per això, “és indispensable tenir-lo en bones
condicions, ben cuidat, i que sigui digne i de qualitat”,
ha sentenciat.

Aquest projecte de remodelació, que té un pressupost
total de 387.320 euros, esdevé referent per a d’altres
reformes que s’hagin de fer al voltant dels blocs de pisos
d’aquest sector i del seu entorn d’urbanització, construïts
els anys setanta del segle passat. Des d’aleshores, no s’hi
ha fet cap remodelació en profunditat, únicament treballs
de manteniment, de reposició de rajoles trencades i
projectes concrets però que no han estat reformes globals.
Certament, aquest àmbit d’actuació, és una de les

zones més cèntriques i transitades de les Roquetes,
amb comerços diversos, establiments de restauració,
habitatges, vianants i parades de transport públic.
Precisament, com ja es va fer en el seu moment amb la
reforma de la plaça de Sant Jordi, es construirà un calaix
fora de la calçada de circulació per integrar-hi la parada
d’autobús i evitar així molèsties al trànsit.
Totes les actuacions, en definitiva, serviran per dignificar
l’avinguda, que va a parar a les pistes de Sant Agustí (que
s’han renovat recentment amb el Cruyff Court i l’street
workout) i enllacen amb el carrer de Cid Campeador que
s’està renovant també actualment, i els equipaments
d’aquesta altra part de les Roquetes com són les escoles,
zona esportiva, Vinya d’en Petaca i l’església.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Sabies
què...
ELS PRIMERS “MURCIANOS”
ARRIBEN ALS ANYS 1940?
Josep Miret i Mestre

Aquí a Ribes no tinc notícia que s’hagi escrit res sobre les
primeres famílies d’immigrants murcians que van venir a
viure i van arrelar al nostre poble.
Als anys mil nou-cents cinquanta Ribes inicia una lleugera
expansió econòmica motivada sobretot per l’empenta
que agafa el turisme a Sitges, que genera la construcció
de noves cases. També per l’impuls que agafen algunes
fàbriques de Sitges i de Vilanova, que donen feina als
ribetans i als nouvinguts.
M’expliquen que generalment emigrava l’home i deixava
la família al “pueblo”. Quan trobaven feina avisaven als
parents: “Vente a ‘San Pedro’ que hay trabajo”. Molts
d’ells dormien en dues cases de les Parellades prop de can
Toni del Forn, on van arribar a viure juntes cinc famílies.
Havien de dormir en matalassos estirats al terra. Quan
tenien una mica més d’estabilitat econòmica s’instal·laven
en alguna caseta del carrer de la Milana o del carrer de
Sant Isidre.
Els que van venir són els Gil, Molina, López, González,
Martínez, García, Ros, Ibáñez, Gázquez, Carmona, Romero
i Arcas, i segurament me’n deixo algun. Molts d’ells
procedien de Zarcilla de Ramos, pedania del municipi
de Lorca, a Múrcia. Tinc entès que al bar “La Rubia” de
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Fotomuntatge de la família Ros Gil cap a 1955. D’esquerra
a dreta i de dalt a baix, Antonio, José i Juan, els pares
José Ros Lorente i Rosario Gil Romero i les filles María,
Francisca i Dolores. Tots van venir a Ribes excepte José
i Juan.
Zarcilla de Ramos us atendran molt bé si dieu que sou de
Sant Pere de Ribes i us preguntaran pels “paisanos” que
són aquí.
Un dels primers immigrants va ser Manuel Martínez
González, casat amb Francisca García Molina, que va fer
el servei militar a Vilanova i la Geltrú als anys 1930. A la
guerra civil treballava a la fàbrica de ciment de Vallcarca i
després van venir a viure a Ribes.
Alfonso Gil Romero, casat amb Lucía Martínez González,
venen a viure a l’Autòdrom de Terramar cap a 1946, on ja
havia estat el seu sogre Juan Martínez. L’any 1948 tenen
el seu fill Pepe Gil, que és el primer nascut a Ribes que
coneixem. Va ser inscrit a Ribes i batejat a Sitges, ja que la
seva mare treballava a la vila veïna.
José Ros Lorente va treballar uns anys a l’empresa “Rovira
i Jacas” tallant fusta a la muntanya. Casat amb Rosario
Gil Romero, germana gran de l’Alfonso, s’estableixen
definitivament a Ribes l’any 1958, encara que durant
uns anys van anar a collir raïms a França. Altres germans
de la família Gil Romero van venir a viure a Ribes o a les

la vida no sempre eren bones. Hi havia guerres de canalla
a la Costeta, catalans contra “murcianos”. Em diuen que
sempre guanyava l’equip de dalt. També que sempre
acabaven rebent els més petits.
Parlo amb certa nostàlgia, perquè els temps han canviat.
Quan jo era petit saludava a gairebé tota la gent que
trobava pel carrer, en canvi ara només saludo als quatre
que conec. Ha vingut gent nova de tot arreu i la societat
ribetana ha esdevingut variada i mestissa.
Nota: En el treball sobre els immigrants francesos de fa
dos mesos em vaig oblidar dels Guillaumes, ben presents
a Ribes. Guillaumes procedeix del cognom francès
Guillaume, estès per França, Suïssa, Bèlgica i Luxemburg.
A Catalunya a més de Guillaumes es coneix la variant
Guilleumes i l’original Guillaume.

Dues famílies a la plaça de l’església cap a 1970. Juan
García Molina i Josefa Martínez Martínez amb la seva
filla Fina, i al costat, Francisca García Molina i Manuel
García González.
Roquetes: Antonia, Ricardo i Sacramentos, mentre que
alguns germans van quedar a Zarcilla de Ramos.
Antonio García Pedrero, procedent de La Palma de
Cartagena, s’instal·la a Sitges cap a 1925. Treballa en una
piscina i després a la fàbrica de ciment de Vallcarca. Es
casa amb María Olmos Cegarra i tenen dos fills, en Josep
i la Lucía. L’1 de gener de 1940 venen a viure a Ribes i
s’instal·len al Palou, ja que a l’Antonio li havia sortit una
feina al Racó.
Eren temps durs, superats amb molt de treball i amb
moltes mancances. Les relacions amb els ribetans de tota

Lucía Martínez González i Alfonso Gil Romero amb els
seus fills Juanito i Pepe a l’Autòdrom, cap a 1952.
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S’ha acabat la història?
L’atractiva parella es retroba per fi. Amb emoció continguda,
avancen l’un cap a l’altre. Els ulls sadollats de llàgrimes
d’emoció i els cors bategant. Tots els entrebancs que el pèrfid
destí havia anat col·locant al seu pas han estat superats per
la seva voluntat fèrria, pel seu amor, per la seva persistència.
Ara, en braços l’un de l’altre, fonent-se en un apassionat
petó, s’ha acabat el seu patiment i la seva lluita. És el final.
I un rave! Serà el final que han decidit els directors de les
pel·lícules o els escriptors de les novel·les, però les històries
no s’acaben mai.
Si parlem a l’engròs, el conegut politòleg estatunidenc Francis
Fukuyama va afirmar el 1989, quan la caiguda del mur de
Berlín, que allò significava la fi de la Història i després hi va
insistir al seu llibre “The End of History and the Last Man”.
Quin fart de riure!
Escric això pensant en la quantitat de vegades que he llegit
“la indisoluble unidad de la nación española” o “la sagrada
indivisibilidad de España”. (Sagrada, diuen! A veure... Si allò
que és sagrat ho és en virtut de la seva consagració a Déu, els
que no creuen en Déu, què? Es foten?)
I ho diuen com si ja no pogués canviar res al món. Com si
haguéssim arribat a la fi del temps. Com si s’hagués acabat,
per sempre més, la Història.
Tot això ho afirmen els defensors d’una nació (els agrada
més dir un imperi) d’on han sortit per cames un munt de
països en els darrers dos-cents anys.
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I aquests defensors ara comencen a demanar que s’il·legalitzi
els que pensem que la Història no s’acaba, que hi ha molt
camí per fer i que, per tant demanem, amb tota la raó del món,
el dret a aconseguir construir el nostre propi país tal com
ho van aconseguir fer els Països Baixos, Portugal, Equador,
Colòmbia, Mèxic, Veneçuela, Paraguai, Argentina, Uruguai,
Xile, Perú, El Salvador, Panamà, Nicaragua, Hondures,
Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Bolívia,
Cuba, Filipines, Guinea Equatorial, Sàhara Occidental i, fins
i tot, Gibraltar.
Per sort per nosaltres, la Història no s’acaba.
P. D. Per cert, algú recorda si cap d’aquests països
independitzats ha demanat tornar a integrar-se a la Madre
Patria?

22

L’Altaveu nº 134 any 2018

