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om a la tardor. Lluny queden ja les vacances d’estiu, i ens projectem quasi 
cap a les de Nadal. És l’època en que les coses estan una mica a mitges. 
Fa fred a mitges, i ens vestim mig d’hivern i mig d’estiu, doncs a tancar 
d’aquesta edició la calor no ens ha abandonat encara.

Fem cinc cèntims de com va anar el Festivalet, dues jornades intenses, d’activitats i 
celebració del Monocicle en dissabte i del Monoclip en diumenge. Un esdeveniment ja 
consolidat, que any rere any, suma novetats i amplia expectatives.

En aquesta edició el Correspurnes envairà els carrers de Ribes, 15 de colles infantils d’arreu 
ompliran carrers de foc i toc de timbals. Dissabte 5 d’octubre tots a compartir una estona 
amb els petits diables i timbalers, en aquest setè concurs de colles infantils. 

L’entrevista ens transporta a la crua realitat de la immigració, de la fugida a un món millor, 
per trobar-se, cara a cara, amb la falta de sensibilització al respecte. Smiles on the way, des 
de Ribes posa el seu granet de sorra i ens convida a participar-hi. Perquè potser els que 
avui són als camps de refugiats, amuntegats com a mobles vells i invisibles al món, també 
pensaven que a ells això no els passaria mai.

Enguany torna a Les Roquetes, els dies 19 i 20 d’octubre, el Cava i la Tapa. Un escenari per 
gaudir del bo i millor del menjar i beure. Tastets, activitats, mostra d’entitats i botigues al 
carrer. 

En el Sabies què, en Josep Miret ens desvetlla qui va fer els altars de l’església nova de 
Ribes, realitzats per un dels millors escultors de l’època. Un recorregut per l’interior de 
l’església per conèixer una mica més del nostre patrimoni.

La Juani ha rebut una carta... “i perquè tot l’ambient, i fins i tot el que anuncien, promet ser 
molt calent. Els de verd... ja m’entens... amenacen; i els verds clamen... [...] i els colors de la 
tardor, més rojos i groguencs es difuminen...”, paga la pena, mínim, llegir-ho.

Per últim, anomenar la programació dels centres cívics de Les Roquetes i de Ribes: guaitem 
el ventall de possibilitats per compartir espais d’esbarjo i de cultura a l’abast de tothom. 
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Una delegació del municipi va participar el cap de setmana del 
21 i 22 de setembre al festival Folklorissimo a Brussel·les. El Ball 
de Pastorets de Ribes, que enguany celebra el 50è aniversari, va 
actuar a la Grand Place i va vestir el Manneken Pis de pastoret 
a l’acte d’inauguració. Han estat els representants catalans 
d’entre els grups folklòrics de la resta de l’Estat espanyol, 
convidat d’honor d’aquesta 19a edició. El grup, encapçalat  per 
l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i el regidor de 
Cultura de Ribes, Josep Moya, va participar a la recepció oficial 
que la ciutat de Brussel·les va oferir a la sala  Maximilienne del 
ajuntament de la capital Belga. També es van trobar amb el cap 
de la Conselleria Cultural i Científica de l’ambaixada espanyola 
a Bèlgica, Sergi Farré. El dissabte al matí, a la Grand-Place, les 
autoritats belgues i espanyoles amb la Conseller de Cultura, 
Turisme i Grans Esdeveniment de Brussel·les, Delphine Houba, 
i la Ambaixadora espanyola a Bèlgica, Beatriz Larrotcha Palma, 
van fer els parlaments d’obertura del festival.

SANT PERE DE RIBES PARTICIPA AL FESTIVAL FOLKLORISSIMO A BRUSSEL·LES 
AMB EL BALL DE PASTORETS DE RIBES

Aquest festival està basat en el diàleg intel·lectual entre el 
folklore i les tradicions de Bèlgica i els països que cada any 
es conviden. Més de 100 participants i membres de grups 
folklòrics, així como associacions i altres representants 
culturals, han pogut gaudir de les actuacions de: Ball de 
Pastorets de Ribes (Catalunya), Agrupación de Danzas 
de la Virgen de las Nieves (Cantàbria), Centro Asturiano 
de Bruselas (Astúries), Fetén Fetén (Castella i Lleó),Iñaki 
Plaza (País Basc – Galícia), Cant d’Estil Valencià (Valencia), Sara 
Calero (Andalusia), Lookingback (Extremadura/Castella-La 

Manxa), Fernando López (Andalusia) i Carolina Tafalla (Madrid).

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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La cinquena edició del Festivalet, la celebració de la final 
del concurs de cantautors que organitza Xulius, ha estat un 
èxit de participació. L’ampliació de dues jornades, amb la 
incorporació d’una nova cita, amb el concurs de videoclips, 
va aplegar gairebé les 2.000 persones. 

El Festivalet és la consagració de que poc a poc, en 
col·laboració i amb bon gust, es poden aconseguir grans 
fites. El que va néixer com una petita mostra de cloenda 
del concurs de cantautors, ha anat sumant activitats i s’ha 
consolidat com la cita del mes de setembre, més musical. 
Activitats durant dos dies, amb el Monocicle en dissabte 
i el Monoclip en diumenge, tallers, concerts, activitats 
d’animació infantil i un espai d’oci i gastronomia, van servir 
per gaudir, en família i amb amistats, de dues jornades d’un 
veritable festival. 

El concurs de cantautors, amb 55 participants, va portar 
a la final tres propostes musicals diferents, que pel gaudi 
del públic van protagonitzar tres grans actuacions. Juanjo 
Montserrat, des de Mallorca; Canciones de Nadie, des de 
Barcelona; i el jove britànic Frank Yates, que tot just fa 
dos mesos viu a Ribes, van ser els flamants finalistes del 
concurs, que finalment va guanyar Frank Yates, en primer 
lloc, seguit per la formació barcelonina, i Montserrat, que 
en tercer lloc, va aconseguir també el Premi del Públic. 

El Festivalet del Monocicle guanya      públic en dues jornades de celebració

Una de les novetats d’aquesta cinquena edició, va ser 
precisament el premi per al públic, que va obtenir la 
seva recompensa gràcies a la col·laboració de l’associació 
de comerciants local, Fem Ribes, que a més de la seva 
presència en la zona d’oci i gastronomia de Les Planes, va 
aportar els premis pel públic. Una suma de col·laboracions, 
que al costat de l’organització, enriqueix el certamen. 

Respecte de la primera celebració del Monoclip, es van 
presentar al concurs fins a 43 treballs audiovisuals, que 
havien de complir, entre els diferents requisits, que fos una 
producció de menys de 2.500 euros. En la final, davant del 
jurat i del públic que també va poder votar, es van projectar, 
al Cinema Ribes, els deu finalistes. L’originalitat, la qualitat 
i la suma de tècniques van ser les principals valoracions del 
jurat, que finalment va atorgar el premi del jurat a Jose Soto 
Vidal, per Corre fort cavall (Karabahs) i el premi del públic a 
Olalla Wallin, per Spiral Skyies (The Lazy Lies). 

Una de les destacables cites del Festivalet, és tot el relacionat 
amb les activitats en família i destinades al públic infantil. 
Des dels tallers per a nadons i els tallers de sensibilització, 
fins als contes i l’espectacle d’animació infantil, enguany a 
càrrec de Lali BeGood. A més, durant la jornada van actuar 
el guanyador i un dels finalistes del Monocicle de l’edició 
anterior. 

L’actuació de Lali BeGood, la tarda del dissabte va fer ballar tota la família. Fotos: Josep Juliachs
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El Festivalet del Monocicle guanya      públic en dues jornades de celebració

Abraham Rivas, el guanyador, va protagonitzar el concert 
vermut al pati de l’entitat, amb un nou treball discogràfic, 
literalment sota el braç, i amb una tendra posada en escena, 
divertida i propera. I per la seva banda, Andreu Martínez, 
un dels finalistes del Festivalet 2018, va obrir les actuacions 
de la nit, mentre s’esperava el resultat del concurs, i just 
abans de l’actuació final de Veneno en la Piel. L’endemà, el 
Cinema Ribes va aplegar el públic en la final del Monoclip 
i posteriorment una veritable festa de cloenda, en que 
artistes, públic i organitzadors van compartir un vermut 
acompanyats del bon clima que es va poder gaudir durant 
tot el cap de setmana. L’any vinent, més. 

L’A

El jove Frank Yates va ser el guanyador del concurs de 
cantautors.

Els tallers, els jocs i les activitats infantils es van dur a 
terme durant el matí i la tarda, entre les sales de l’entitat, 
el carrer Major i la zona de Les Planes..

El públic emetent el seu vot en l’estrena del concurs 
de videoclips. El Monoclip del Festivalet.
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CARTES A LA JUANi
Benvolguda Juani, quina calor! La tardor arriba sense fulles 
dels arbres a terra, amb les tempestes del mes d’agost i amb una 
mena d’aire que promet de tot menys caliu. Ja sé que acostumes 
a parlar de temes més locals, més quotidians i potser també més 
transcendents, però no m’he pogut estar d’escriure perquè fa 
massa calor... i perquè tot l’ambient, i fins i tot el que anuncien, 
promet ser molt calent. Els de verd... ja m’entens... amenacen; 
i els verds clamen... [...] i els colors de la tardor, més rojos i 
groguencs es difuminen. [Manel, 24 de setembre de 2019]

Ay, Manolo! Disculpa... Ai, Manel, quanta raó! Calenta, 
calenta arriba la tardor. La climatologia no enganya. I la crida 
internacional per a garantir un futur, que la joventut a nivell 
mundial i també al nostre poble han clamat, és només una 
crida de les que tanta falta fan. Les futures generacions volen 
assegurar-se una platja a l’estiu, neu a l’hivern... volen un món 
respirable i clamen, amb raó, perquè el món s’esgota. S’esgota 
a un ritme accelerat. S’esgota perquè pateix la indiferència del 
negoci i la impotència de qui granet a granet, no en fem ni un 
pam de sorra, quan es necessita molt més que una muntanya. 

La tardor arriba calenta i amb unes altes temperatures, que 
ja pocs poden negar que siguin degudes al canvi climàtic. I la 
tardor arriba calenta perquè la injustícia omple les portades 
dels diaris i les presons. I perquè mentre es contamina l’aire, 
s’ha irradiat d’iniquitat la voluntat de la gent. La llibertat no 
existeix, ni en l’expressió ni en els fets. La llibertat ha esdevingut 
una quimera romàntica, d’aquelles que només amb el sacrifici, 
i potser la mort, podria ressorgir. La llibertat l’han engarjolat, 
entre reixes o des d’una petita pantalla.

La tardor arriba calenta i contradictòria. Una part de la societat 
clamant per votar lliurement el seu destí... i una altra clamant 
perquè torna a haver-hi eleccions. Votem! Votem sense parar... 
que mira... potser també ens posa calentes haver d’escollir. De 
fet, haver de decidir si participem o no, escalfa a qualsevol, i 
crec que és la base d’un petit gest de llibertat. Fer-ho o no fer-
ho. Però potser sigui millor escollir per una mateixa, que no pas 
haver d’esperar que escullin per tu, no creus? 

La tardor arriba calenta, molt calenta, i si et sóc sincera, rere 
aquesta pluja de pensaments, pateixo, estic tan angoixada com 
tu. Ploro sovint, davant notícies i imatges que van més enllà de 
la injustícia i de l’amenaça. Ploro, perquè si crido gaire fort temo 
no ser entesa. 

La tardor arriba calenta i jo em sento com aquell, “que no tinc 
l’ànima morta i em sento bullir la sang”, i això que fa més de vint 
anys que no tinc vint anys, però sí sé, que des dels vint anys, i 
fins i tot abans, he clamat perquè el món no fos com és, perquè 
el roig no fos color de sang i el verd fos molt més que un color 
d’esperança. 

Qui m’hauria de dir, que després de tant... i de tantes 
ferides obertes, assistiria al paradoxal (per dir-ho així) segon 
enterrament del Dictador; l’empresonament de les idees i 
aquestes temperatures que em fan suar mans i mànigues per 
arribar a final de mes. 

Ay, Manolo! Confiem, almenys, que les calors agafin previnguts 
als amants de matinada, aquells que s’estimen i que més enllà 
de la fredor d’un món que es desfà, amb desgel inclòs, malgrat 
sembli contradictori, trobin en la culminació del seu amor, molt 
més que un motiu per continuar lluitant per la llibertat d’escollir, 
que si és tardor, és tardor, i que ja arribaran altres calors. 

Tardor calenta

Aquesta és una 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. 



CARRER NOU, 17  -  villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247   

Dona i jove talles de 38 a 60

Sabateria DONA, HOME (talles grans)
 i INFANTIL

PRIMERES MARQUES NACIONALS

NOVA COL·LECCIÓ
Tardor-Hivern

Sant Pere de Ribes

NO BUSQUIS MÉS...
SABATES A LA TEVA MIDA
TRIA MODEL, TALÓ I COLOR

LAURA VITA
Nova col·lecció

Peu delicat
Amples especials

Plantilles extraíbles

BOSSES I COMPLEMENTS
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L’Altaveu.- Albert, com definiries Smile on the way?

Albert Aguiló.- Som una organització que dóna suport a d’altres 
petites organitzacions no governamentals que fan la tasca d’atendre 
a les persones refugiades a Lesvos. Ens coordinem concretament 
amb Refugee Rescue i Light House Relief, que s’encarreguen de 
rebre els refugiats que arriben a Lesvos en barques. 

L’A.- Quina tasca fan o feu, concretament? 

A.A.- Les dues són les associacions de voluntaris que 
s’encarreguen de la vigilància, de dia i de nit, per si es detecta 
alguna barca amb persones, i aleshores un equip d’emergència 
actua a la seva recerca. Sovint arriben mullades i el primer que 
fem és donar-los una peça de roba perquè es puguin canviar. 

L’A.- És la primera atenció? 

A.A.- Sí, es tracta de dignificar una situació que és injusta i així 
de seguida es troben un aixopluc, algú amb qui parlar i orientar-
se i roba eixuta. 

L’A.- A més de les campanyes de Smile on the way, has estat 

voluntari diverses vegades a Lesvos. Com es viu l’arribada de les 
persones refugiades?

A.A.- Impacta, però també hi posem una mica de sang freda 
o de distància, perquè sinó ens afectaria molt. Perquè toca les 
emocions de forma directa, però cal atendre-les i que se sentin el 
més dignes possible. Cada persona arriba en unes determinades 
circumstàncies, amb un bagatge i una experiència particular. Sovint 
arriben alterades. No és tant el seu aspecte físic, que de vegades 
també, sinó les emocions. Viuen experiències molt dures.

L’A.- Què és el primer?

A.A.- El primer és sempre una abraçada. 

S’atura la conversa, perquè entren en escena unes llàgrimes. 
És inevitable. I aleshores cal aspirar, expirar, i encara que 
sigui per un breu instant, tot d’una sorgeixen reflexions i 
les mateixes sensacions que l’Albert confessa se senten allí. 
Impotència, injustícia i l’arbitrarietat del destí de milers de 
persones, davant unes autoritats i una política internacional 
que les deshumanitza per a tractar-les amb un menyspreu 
gairebé institucionalitzat. 

Albert Aguiló és informàtic i des de 2016 soci fundador de Smile on the way, una organització no governamental 
ribetana, que periòdicament realitza campanyes de recollida de materials destinats a les persones refugiades a Lesvos 
(Grècia), en coordinació amb les Ong’s Refugee Rescue i Light House Relief. L’Albert, a més, el proper 11 d’octubre farà 
una xerrada, sota el títol, Refugiat, on vas? , per aprofundir sobre el destí que recorren les persones refugiades, en el 
seu periple per a sobreviure, després de fugir de la guerra. 

Una conversa amb...

Per Bàrbara Scuderi

Albert Aguiló
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L’A.- La història d’en Rami, és de les que més et va impactar. 

A.A.- Sí. Amb en Rami ens vam conèixer durant una de les 
estades de voluntariat que vaig fer, la tercera, diria. Ell aleshores 
també era un voluntari més. Un altre company em va comentar 
que en Rami, dos anys abans havia estat rescatat i un cop 
instal·lat a Alemanya i amb la seva família, torna a Lesvos cada 
any a ajudar, agraït per la rebuda que va tenir. Un dia li vaig 
preguntar com havia arribat allí des de Síria i va ser contundent: 
no puc explicar-t’ho, ja no ho puc explicar. Però ho havia escrit 
en un blog i ho vaig poder llegir. La seva història, per sort, no és 
de les majoritàries, però també passa sovint. 

En Rami és un jove sirià de 25 anys. Dissenyador d’animació 
3D. Sortia de la feina una tarda quan la guerra va arribar a la 
ciutat d’Alepo, on treballava i vivia. Les comunicacions es van 
tallar i no va poder contactar amb la seva família, que havien 
abandonat la casa. Només va trobar un cosí i un amic, amb 
els que van agafar un cotxe per fugir de la ciutat. Travessant 
un carrer, es van trobar enmig d’un foc creuat. Una bala va 
travessar els vidres i va anar directe al cap del seu cosí, mort 
a l’instant. En Rami i el seu amic van continuar el viatge 
fins a Turquia. Allí, després d’uns mesos, per 1.000 euros va 
aconseguir un espai en una barca, de contraban, per arribar a 
Europa. En el trajecte, de 10 quilòmetres entre la costa turca 
i la grega, la barca va bolcar. La mala mar i una sobrecàrrega 
de persones va acabar amb la vida de la meitat dels refugiats 
a bord. Eren a mig camí. En Rami veu una nena i la pren amb 
un braç, mentre neda amb l’altre fins arribar a la costa. Allí els 
voluntaris l’atenen. La nena, però ja no era viva. 

L’A.- Albert, parlaves de l’arribada, és tot un bri d’esperança, 
però la realitat del que els toca viure després... 

A.A.- És indignant. El primer són de 24 a 48 hores de primeres 
atencions, entrevistes, que realitza personal del govern grec. 
Els interroguen pels motius del seu exili, per avaluar si el seu 
perfil els permet o no obtenir l’estatus d’asil, o bé si han patit 
violacions, o maltractaments, de manera que com si diguéssim, 
“guanyen punts”, per a rebre un tracte o un altre. Tot això en un 
campament de trànsit. Després els porta un autobús del govern 
grec fins al campament de Moria. Quan marxen, saluden, 
s’acomiaden encara amb un rostre d’esperança. Però el cert és 
que passen mesos fins que se’ls respon sobre el seu dret de 
reagrupament familiar o bé d’asil i malviuen en un campament 
pensat per a 2.500 persones, en que ara ja són més de 12.500. 

L’A.- Indignant. Per això el suport des d’ong’s com la vostra 
ha de ser impresidincible. Com va néixer Smile on the way?

A.A.- En certa manera va sorgir poc a poc, però també 
paral·lelament al meu voluntariat a Lesvos pel contacte amb 
les ong’s d’allí i veure que podíem aportar de forma directa i 
garantida tota la nostra ajuda des de Ribes. 

L’A.- Hi ha un os que té la culpa de tot, oi?  

A.A.- (riu) El 2016 vaig fer el camí de Santiago. Quasi arribant a 
Finisterre, després de Santiago de Compostela, vaig topar amb 
un os de peluix damunt un contenidor. Me’l vaig posar a les 
espatlles per continuar el viatge i vaig descobrir què fàcil era 
despertar un somriure a la gent, amb una troballa a la brossa. 
El camí de tornada va ser inspirador. Sobretot a nivell personal. 
Després va venir el voluntariat a Lesvos i en crear l’Ong, el nom 
de Smile on the way ens va agradar. Al final portem somriures 
pel camí de la solidaritat.

L’A.- Les principals campanyes que heu realitzat han estat de 
recollida de roba de segona mà. Com ha anat aquesta darrera? 

A.A.- Ha estat molt bé. Cada vegada col·laboren més persones, i 
aquesta vegada també s’han afegit voluntàries per a la feina de 
selecció de la roba i la seva distribució en caixes. 

L’Albert durant el retorn del Camí de Santiago, el 2016, caminant 
per un somriure, origen del nom de Smile on the way.

En la recepció dels materials, l’equip de voluntaris classifica 
les peces per a la seva distribució. Lesvos, estiu 2019.
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L’A.- Des del primer dia tot el que heu recollit era sota 
demanda, és a dir per atendre les necessitats concretes que us 
arriben de Lesvos, oi?

A.A.- Sí, sí. Des d’allí ens adrecen un llistat amb el que es necessita 
i les campanyes de recollida les centrem en el que enviarem i 
que sabem que és del tot necessari. Ara, per exemple, abrics, 
mantes i roba d’hivern. Seleccionem les talles, el tipus de roba 
i en cada caixa es disposa tot ordenat, per facilitar també en 
l’arribada la seva distribució. 

L’A.- La coordinació, doncs, és molt important. 

A.A.- Sí. I ens agrada també explicar la transparència de la 
nostra tasca. La garantia que tot arriba on ha d’arribar. I de fet, 
fins i tot en la darrera estada, d’aquest estiu a Lesvos, jo mateix 
era allí quan es va rebre un dels nostres enviaments del juliol. 
Va ser gratificant i curiós, treure de les caixes a Lesvos, el que 
havia empaquetat a Ribes.  

L’A.- Un dels elements que facilita la vostra tasca és la 
col·laboració d’una important empresa de transport.

A.A.- Sí, sí. DHL, és qui ens fa gratuïtament el transport de cada 
enviament a Lesvos.

L’A.- Com va sorgir l’acord? 

A.A.- Un altre gratificant atzar. L’Aida Rodríguez, que al costat 
de la meva mare, l’Anna Maria Soler, és una altra de les sòcies 
fundadores, és treballadora de DHL. Ella és de Cerdanyola i va 
conèixer el nostre projecte arrel de l’entrevista que em van 
fer a Rac1 fent-se ressò del meu retorn del Camí de Santiago. 
Inicialment va ser una donació particular dels treballadors. 
Cadascú disposa de fins a dos o tres enviaments gratuïts per any 
i l’Aïda va reunir els suficients pel primer enviament. El projecte 
va arribar a la direcció general de DHL i a més d’un important 
donatiu, des d’aleshores s’encarreguen de tots els enviaments 
sense que ens suposi cap cost. Estem molt agraïts i és una gran 
aportació.

L’A.- Una bona ajuda! 

A.A.- I tant! 

L’A.- Deixant a banda aquesta última campanya, quins són 
els projectes més imminents?

A.A.- D’entrada tenim una cita l’11 d’octubre aquí al Local. Fem 
una xerrada sobre el futur que espera a les persones refugiades, 
quin tractament reben i en quina situació estan. La idea és que 
també es generi un debat posterior. A més, al desembre torno 
a fer una estada de voluntariat a Lesvos i potser abans hem de 
fer alguna altra campanya d’hivern. 

L’A.- Algunes campanyes són d’emergència. 

A.A.- Sí. Sovint hem fet recollides exprés. En una sola setmana, 
com va ser a l’estiu. Pensa que a Lesvos arriben unes 15 o 16 
barques cada dia, amb 40 o 50 persones; i aquest agost, fins 

RELACIÓ D’ENVIAMENTS A
LESVOS DE SMILE ON THE WAY

2018 
5 enviaments

46 caixes de roba de segona mà
1.000 parells de calçat, 1.000 mitjons, 1.000 calçotets i

1.000 calces (de compra)
2019 

7 enviaments
67 caixes de roba de segona mà 

25kg de llet infantil i 25kg de cacauets
2.300 parells de calçat i 1.000 mitjons 

Els palets de cada enviament acostumen a contenir fins a 16 
caixes amb tot el material.
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i tot en un dia van arribar 27 barques. La feina de les petites 
Ong’s que estan allí és imparable i tot el que es pugui fer des 
d’aquí, encara que sigui un granet de sorra, és vital. 

L’A.- Caldrà seguir-vos per estar atentes. Teniu web i xarxes 
socials. Ens les recordes? 

A.A.- El web és smileyontheway.org i a les xarxes socials 
també amb el nostre nom. Des d’allí anem informant i fent les 
convocatòries. No tenim seu, tot i que en aquesta ocasió ens 
han facilitat aquest espai per a la campanya de recollida. 

L’A.- Moltes gràcies, Albert i felicitats per la vostra tasca.

A.A.- Gràcies també a vosaltres. 

Les caixes apleguen totes les donacions, ordenades i 
classificades, segons la demanda que arriba des del camp de 
persones refugiades. 

Des de Smile on the way s’organitzen durant l’any diferents 
xerrades en que s’explica la situació que es viu als campaments 
de persones refugiades.

CORTINA TÈCNICA

DESCANS

MOBLES DE JARDÍ

ROBA DE LLIT

TENDALS I PÈRGOLES
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El cap de setmana del 13, 14 i 15 de setembre l’Handbol 
Ribes ho a tornat a fer; ha classificat el seu equip juvenil 
femení a Lliga Catalana (màxima competició a nivell 
català d’handbol), però això no es una novetat, ja que el 
club porta els últims 5 anys classificant equips a aquesta 
categoria. El que si que es una novetat és que aquest 
equip format principalment per noies de primer any en 
aquesta categoria, s’hagi classificat havent guanyat tots 
els partits de la fase classificatòria.

El nucli principal del juvenil femení d’aquest any va néixer 
a l’escola Els Costerets l’any 2013 i des de llavors fins ara i 
gracies a elles, als seus entrenadors, mares i pares, poden 
dir que tenim un equip de molt alt nivell que inclús va quedar 
2on en el torneig internacional Granollers Cup de 2019.

L’Handbol Ribes a pesar de ser un club molt jove, el 
proper any complirà 10 anys, gestiona en l’actualitat mes 
de 30 equips de totes les categories des de els mes petits 
i petites de les diferents escoles, fins els 2 equips sèniors 
(femení i masculí).

El problema d’aquest equip i de la resta del club, segueix 
sent la manca d’espais per entrenar i competir. Cada 
vegada que l’Handbol Ribes interactua amb els clubs 
rivals, evidencien i constaten la diferencia de condicions 
esportives adients, en comparació amb tots ells: entrenant 
només dos dies amb pavelló amb sessions d’una hora, 
i sempre amb mitja pista, dos equips a la vegada, i 
amb la resina racionada (aquell element indispensable 
per adaptar la pilota en l’etapa juvenil i sènior); i quan 
expliquen que la tercera sessió d’entrenament dels equips 
de base les fan en escoles o instituts sobre paviment de 
formigó, encara s’ho creuen menys.

A l’Handbol Ribes esperen que aquests problemes es 
finalitzin quan acabin les obres del nou pavelló que 
segons indiquen els cartells s’hauria d’haver finalitzat 
l’agost d’aquest any; posteriorment a finals de maig ens 
van comentar s’acabaria el 20 de desembre de 2019 i 
veient l’estat actual de les obres, així com el retard que 
es va acumulant dia a dia, són força pessimistes en que 
aquest termini es compleixi.

El Club Handbol Ribes,
un referent de l’esport femení

A pesar de tot, el cap de setmana del 13, 14 i 15 de 
setembre hem tornat a omplir el pavelló (inclús el 
divendres), cosa que esperem repetir amb la resta d’equips 
que disputaran fases classificatòries (cap de setmana 27-
28 i 29 de setembre)  i com anem fen habitualment durant 
la temporada.

En el si del Club, sempre quedarà el dubte, de saber 
on haurien arribat els equips de categories superiors, si 
haguessin tingut instal·lacions similars als nostres rivals, 
així com les ajudes que disposen els contrincants de 
similars característiques. 

Club Handbol Ribes
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ES PRESENTA LA NOVA ASSOCIACIÓ CULTURAL OBERTA RIBETANA

D’esquerra a dreta: Camila Cicero, Secretaria; Rosamel 
Olivares, Tesorer; Abigail Garrido, alcaldessa; Juan 
Bustamante, Vicepresident; i la presidenta Gabriela Schellekens

Amb gairebé un centener d’assistents, entre ells 
l’alcaldessa, Abigail Garrido, la regidora de Diversitat, 
Cooperació, Solidaritat i Pau; i Inclusió i Ciutadania, Sandra 
Shimazu, i diversos regidors i regidores de l’Ajuntament es 
va presentar en societat el divendres 13 de setembre al 
vespre al CC EL LOCAL la nova Associació Cultural Oberta 
Ribetana (ACARI). 

ACARI vol ser un espai de convivència per a les persones 
que necessitin millorar la seva integració a Sant Pere de 
Ribes sense excepció, així com esdevenir un punt de 
trobada i fomentar les bones relacions entre els immigrants 
residents al municipi i la societat catalana, institucions i 
administracions.

Van participar gratuïtament a l’acte el Mariachi Águila Real 
(Barcelona) i el músic Faro Bejarano d’origen colombià, i 
l’artista Gustavo Bejarano del col·lectiu la Mesa Negra, per 
donar suport al nou projecte. Així mateix, l’entitat agraeix la 
col·laboració de totes les persones assistents i aquelles que 
van portar àpats típics dels seus països d’origen, com Xile, 
Brasil, Mèxic, Bolívia, Perú, Hondures, Holanda, França, 
Alemanya, Argentina, Colòmbia, Equador i Veneçuela. 

Les persones que ho vulguin es poden posar en contacte 
amb l’entitat tots els dimarts i dijous, de 17 a 20h, al CC EL 
LOCAL de Ribes, a través del Fb (https://www.facebook.
com/Asoc-Cultural-abierta-Ribetana-347126189253850/) o 
correu electrònic (aculturalribetana@gmail.com)
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Èxit de convocatòria en el sopar anual de Fundació Vida Útil Nepal
El passat 6 de setembre la Fundació 
Vida Útil Nepal va celebrar el 
seu ja tradicional sopar de final 
d’estiu al qual van assistir més de 
80 persones que es van acostar 
a conèixer més de prop l’activitat 
que duu a terme Vida Útil Nepal. 
 
En aquesta ocasió el sopar va ser a 
l’Hola Club de Sitges i els assistents 
van seguir de prop les paraules de Hari 
Bhandary (Fundador de Clinic Nepal la 
ong germanada amb Vida Útil que dona 
accés a l’educació, la sanitat i l’aigua 
potable a les comunitats nepaleses de 
Meghauli i Daldale), qui va explicar la 
seva trajectòria vital des que era un 
nen fins a l’actualitat quan tot el treball 
realitzat per a ajudar la població en la 
zona on ell va néixer està donant els 
seus fruits dia rere dia. Pel seu costat 
Marina Nadal, fundadora i presidenta 
de Vida Útil Nepal, va explicar com 
es va fundar Vida Útil i es va mostrar 

molt satisfeta de com any rere any es 
va complint la missió principal de la 
Fundació: donar als nens i joves de 
Nepal la possibilitat d’un futur millor i 
millorar la sanitat en la zona gràcies 
a la UMS (Unitat Movil Sanitària). 
 
Si bé la majoria de les persones 
assistents a aquest esdeveniment 
coneixia ja la Fundació Vida Útil 
Nepal, van ser molts els que es van 
mostrar col·laboratius i fins i tot alguns 
es van oferir per a apadrinar a nens 
nepalesos que necessiten acabar 
els seus estudis i reforçar els seus 
coneixements, per a poder accedir 
a un treball digne i ben remunerat. 
 
Tota la vetllada es va viure en un 
ambient relaxat i tranquil alhora que 
divertit ja que va comptar amb la 
presència d’un mag que va sorprendre 
a més d’un amb els seus trucs. 
Entre les empreses col·laboradores 

a l’esdeveniment cal destacar l’Hola 
Club Sitges que va cedir gratuïtament 
l’espai, les caves Freixenet i el servei 
de catering Lolita que van col·laborar 
econòmicament amb un % significatiu. 
 
Vida Útil Nepal és una fundació privada 
sense ànim de lucre creada lány 
2006 l’objectiu de la qual és millorar 
l’educació i la sanitat en la zona de 
Chitwan (Nepal). 

Aquest objectiu se centra en 4 metes: 
• Erradicar l’emigració dels joves  
   mitjançant l’educació i formació  
• Generar autosuficiència en la         
  població  
• Fomentar la igualtat de condicions    
   entre dones i homes  
• Erradicar la malnutrició i les   
  malalties endèmiques

Per més informació o col·laborar:
www.vidautil.es - www.clinicnepal.com

Divendres 18 d’octubre

A les 19:00 h., a la sala Josep Lluís Palacios, xerrada col·loqui a 
càrrec de Laura Escofet Rigual, diplomada en Nutrició humana i 
Dietètica..., per tal de tractar d’Alimentació i càncer.

En sortir de l’acte, farem davant de l’Ajuntament, l’encesa ROSA 
de la façana.

PROGRAMACIÓ D’ACTES DIA DEL CÀNCER DE MAMA
Diumenge 20 d’octubre

A les 12 h., a la Plaça Marcer BALLEM PEL ROSA, amb els gimnasos 
JOPIL i ESPAI BLAU..., on tindrem una taula amb productes per 
col·laborar amb l’AECC-Catalunya contra el càncer.

A les 19 h., a l’Església Vella, concert de la CAMERATA 
EDUARD TOLDRÀ, que ens delitarà amb el seu so, en un marc 
incomparable.

En acabar, i gràcies a la col·laboració de FEM RIBES, a la plaça del 
castell, farem un tast de vins i productes dels nostres comerços.

Agraïments: Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Entitat els 
Xulius, Fem Ribes, Parròquia de Sant Pere de Ribes.

Gràcies...

AECC- CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER
SANT PERE DE RIBES
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Ja tenim l’oli novell

Divendres passat 20 de setembre 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb la 
col·laboració de l’empresa local Temps de 
Lleure i el Centre d’Atenció Primària de Ribes, 
va presentar a la Sala Josep-Lluís Palacios 
de la Casa de la Vila els tallers d’iniciació a 
la marxa nòrdica que es començaran a fer 
a partir d’octubre a Ribes en el marc dels 
objectius de promoure hàbits saludables i 
esportius entre la població, tal com recull el 
Pla de Salut Integral del municipi, segons va 
comentar la regidora de Salut Comunitària, 
Antònia Pulido. La iniciativa està pesada 
per a aquelles persones que des de el CAP 
consideren que els pot ser beneficiós per a 
la seva salut. Una cinquantena de persones 
hi van assistir interessades en aquestes 
caminades que es fan a ritme de dos 
bastons mà en mà  per informar-se sobre 
els beneficis físics de la modalitat i com 
apuntar-se al programa. Les inscripcions, 
que van a molt bon ritme, finalitzen el dia 4 
d’octubre i s’han de fer al CAP Josep Bertran 
i Miret de Ribes (passeig de Circumval·lació, 
86). El primer taller a Ribes s’iniciarà el 

ELS TALLERS DE MARXA NÒRDICA COMENCEN 
AMB BON RITME I SUMEN ADEPTES
Una cinquantena de persones assisteixen a Ribes a la xerrada sobre els tallers gratuïts d’iniciació a la modalitat.
A l’octubre s’iniciarà un a les Roquetes i un altre a Ribes.

proper dijous 17 d’octubre de 10 a 11.30 
hores.

Els tallers són trimestrals i la durada de les 
sessions o sortides, que es fan un cop per 
setmana (els dijous), és d’una hora i mitja. A 
les Roquetes, que el mes de juny va estrenar 
les marxes nòrdiques, en començarà un 
altre el dia 3 d’octubre. Tots ells consten 
d’un acompanyament per part d’un monitor 
titulat en marxa nòrdica. Per fer-los es 
recomana portar roba còmoda i calçat 
adequat, i també una motxilla amb aigua 
i gorra. L’empresa subministra els bastons 
necessaris per a la pràctica d’aquest esport. 

La Marxa Nòrdica o Nordic Walking és una 
activitat física en la qual s’afegeix a la forma 
natural de caminar l’ús actiu d’un parell de 
bastons específics. L’ús d’aquests bastons 
mitjançant una tècnica correcta integra 
l’activació de la part superior del cos en 
l’acte de caminar i, com a conseqüència, es 
produeix un impuls en el moment d’avançar. 
D’aquesta manera l’esforç físic es distribueix 
entre diversos grups musculars de tot el 
cos, d’una manera versàtil, equilibrada i 
correcta. La marxa nòrdica és una activitat 
física segura i eficaç que treballa el cos de 
forma simètrica i equilibrada amb l’objectiu 
de millorar el benestar físic i emocional dels 
que el practiquen. Una tècnica correcta de 
l’ús dels bastons ofereix una oportunitat 
per poder intensificar el procés de caminar, 
augmenta de manera significativa l’esforç 
muscular de la part superior del cos i 
augmenta també el ritme cardíac, entre 
altres aspectes.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

ELS ALTARS DE L’ESGLÉSIA NOVA 
FOREN FETS PER UN DELS MILLORS 
ESCULTORS DE L’ÈPOCA?        

Francisco Marcer i Oliver, propietari de can Coll, va ser 
el constructor de l’actual església parroquial de Sant 
Pere de Ribes. Les obres van durar de 1903 a 1910 i un 
cop feta l’obra de paleta calia completar l’església amb 
altars, trones, piles baptismals, reixes, canelobres, etc. 
El senyor Marcer va voler encarregar les imatges dels 
altars a un escultor de reconegut prestigi com era Joan 
Flotats i Llucià (1847-1917). En Joan Flotats era deixeble 
dels germans Vallmitjana i es va dedicar sobretot a 
la imatgeria religiosa. És autor de moltes obres en 
col·laboració amb l’escultor Lluís Puiggener, amb el seu 
fill Carles Flotats i amb el seu gendre Llorenç Matamala. 
Entre d’altres, té escultures a la cascada del parc de la 
Ciutadella, a la casa de la Ciutat de Barcelona, a la cripta 
de la Sagrada Família i al Palau Güell. 

Quan el bisbe de Barcelona Joan Josep Laguarda va 
beneir l’església el 4 de setembre de 1910 l’únic altar que 
estava muntat era l’altar major de sant Pere. La imatge 
de Joan Flotats havia arribat uns dies abans. L’altar de 
fusta va ser muntat per Magí Vilardell, mestre d’aixa, i 
daurat per Pere Champané. Al costat esquerre de l’altar 
major hi havia el del Santíssim Sagrament, beneït el 27 
d’octubre de 1912, obra dels mateixos artistes Flotats, 
Vilardell i Champané. El formava un grup representant a 
Crist crucificat amb la Mare de Déu i sant Joan. Al costat 

dret del presbiteri hi havia l’altar de sant Ignasi, muntat 
l’any 1926, al lloc on actualment hi ha sant Felip Neri.

Per la banda de ponent teníem els altars de la Marededéu 
del Carme, que va ser beneït l’octubre de 1921, el de la 
Puríssima, del 1913, fet pel constructor senyor Massaguer 
i daurat també pel Sr. Champané, i el de Sant Josep, 
beneït dos anys més tard. L’altar de sant Isidre, pagat per 
subscripció popular, es va allargar una mica més, ja que 
no es va acabar de daurar fins l’any 1924. Era fet també 
pel Sr. Massaguer.

Per la banda de llevant teníem els altars del Roser i del 
Sagrat Cor, beneïts el 2 d’octubre de 1915, i més enllà 
el de sant Jaume, al lloc on ara hi ha la marededéu de 
Montserrat.

Els primers dies de la guerra civil espanyola, en concret el 
matí del 21 de juliol de 1936 un grup de milicians armats, 
alguns d’ells amb barbes postisses, van assaltar la rectoria 
i van entrar a l’església per la porta de servei del pati de 
la rectoria, menys reforçada que les altres. Van estellar els 
altars i els van cremar davant de l’església, i també el sant 
Crist gros de l’església vella al qual es tenia molta devoció.

L’any 1942 el pintor sitgetà Agustí Ferrer Pino va ser 
l’encarregat de pintar alguns altars a la paret com el del 

Planta i seccions de l’església, amb indicació de les 
advocacions dels altars que hi va haver fins a 1936.



Santíssim o el de sant Josep. Fins al 1953 l’altar major va 
consistir en un sant Crist posat al damunt d’unes pedres. 
Mica en mica es van anar construint els altars que veiem 
ara, a l’estil dels antics, pagats pel fill i la jove de Francisco 
Marcer: Josep Marcer i Amanda Sagristà.

+INFO: Josep Miret i Mestre, Anton Ferret i Baig, Xavier 
Miret i Mestre: “Un segle de l’Església Nova de Ribes (1910-
2010)”, Programa de la Festa Major de Sant Pere, 2010
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 Antics altars de sant Josep, de la Puríssima, de la Mare 
de Déu del Carme, del Santíssim Sagrament i l’altar 
major vers 1915 (Postal Friedrichs. Arxiu Parroquial)

Altar Major de Sant Pere cap a l’any 1915, amb la imatge 
tallada per Joan Flotats (Postal Friedrichs. Arxiu Parroquial)

L ’A
Sant Pere de Ribes

9 3  1 2 8  4 1  1 4
6 5 5  9 6 0  3 2 0

laltaveu@laltaveu.com - www.laltaveu.com

ANUNCIA ’T



20                                    L’Altaveu nº 147  any 2019   



·

L’exemple
Aquest mes de setembre, circulant en cotxe per Berna, ens 
vam aturar perquè un camió enorme, parat al mig d’un carrer 
estret, ens impedia el pas. Vam esperar una estona mentre 
altres cotxes s’afegien a la cua. Vaig sentir una estranya 
sensació. Alguna cosa no era normal. En mig d’aquella bonica 
ciutat curulla de rellotges, els minuts anaven passant i passant 
i passant. Em semblava que allò era una mena de bomba de 
rellotgeria que esclataria en qualsevol moment, però no. Cap 
conductor no va fer sonar la botzina. Cap crit. Cap mena de 
retret. Cap mena de violència. Un xerrava amb l a 
seva acompanyant, una altra consultava el mòbil, 
un altre badava.

Més per curiositat que per pressa, vaig baixar 
del cotxe i vaig anar resseguint, per la vorera, 
aquell enorme tràiler. El conductor, que no 
hi era a la cabina, va aparèixer de cop, em va 
somriure i assenyalant-se un ull amb el dit 
d’una ma mentre amb l’altre m’indicava 
el xamfrà, em va fer entendre que havia 
anat a mirar si el colossal vehicle podia 
girar la cantonada sense fer destrosses 
als cotxes aparcats.

Vaig tornar al nostre automòbil. El 
mastodont amb rodes del davant 
es va començar a moure i poc a 
poc es va anar desfent l’embús. 
Sense ni un cop de clàxon. Sense una 
mala cara.

Em va admirar el civisme i la paciència d’aquells conductors 
suïssos que no es van immutar davant de l’embussament. 
Només jo, tafaner de mena, vaig sortir del cotxe per 
comprovar el motiu de l’aturada.  Em va semblar que el 

capteniment d’aquells conductors deia molt de l’educació del 
país i que calia aprendre d’aquella lliçó d’urbanitat i decòrum. 

Amb el cor eixamplat per l’entusiasme de l’exemple, vam 
arribar a l’hotel.

Ai, però... Dies després, de tornada cap a casa, em vaig 
sorprendre escridassant una conductora francesa despistada 
que, creient que el primer peatge desprès de La Jonquera 
era la duana, no agafava el tiquet que fa aixecar la barrera, 
impedint el pas i creant un considerable tap. 

Quina vergonya! Jo, que tornava d’unes 
plàcides vacances, sense tenir cap 

pressa vaig patir una explosió 
d’ira. Vaig cometre, ho confesso, 

un vergonyós atemptat a la més 
mínima norma d’urbanitat, tot i 

el meu embadaliment davant de 
la correcció dels helvètics que van 

aguantar, estoics, aquell tall de trànsit 
en un carrer de Berna sense provocar 

cap aldarull... Espero no tornar-ho a fer.

P. D. Aquesta anècdota és una mica ximple 
i, tal vegada no l’hauria d’haver escrit, i més 

després què al repassar-la me’n adono que 
em podria portar molts i molts problemes. 

Mireu, hi he trobat: Bomba, esclatar, violència, 
destrosses als cotxes, embussament, aturada, 

explosió, impedint el pas, atemptat, tall de 
trànsit, aldarull, tornar-ho a fer... 

Segons qui la llegeixi... ai! Però ho sento, no tinc temps 
d’escriure’n una altre, cony! 




