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ener ha estat un mes en què el temporal ens ha sacsejat fort, dur, cruel,i 
fins i tot s’ha endut vides. Potser posant en evidència allò del que encara 
no ens volem fer càrrec i no en volem assumir la responsabilitat. Donem 
llargues quan ens diuen que s’ha de passar a l’acció, que ja no hi ha treva, 
potser pensem que podem guanyar per la força a la natura… i no és així, ja 

ho veieu. Alguna cosa haurem de fer, no? Una de ben grossa o moltes de petites, tan sa 
val.

El mes de febrer, al municipi, continuem de Festa Major. Hem deixat enrere Sant Pau, a 
Ribes, amb una mostra del que és tenir ganes d’anar a Sant Pau i del que significa pels 
ribetans. Fins i tot el mal temps va reconèixer la gesta, donant-nos una Baixada amb un 
raig de sol reconfortant per a tots.

Santa Eulàlia és a tocar, amb força, com cada any, i ens convida a participar i gaudir, 
esperem que amb bon temps. En el proper número de L’Altaveu publicarem el 
reportatge de Festa Major amb les millors imatges.

I Carnaval va de seguit, no hi ha temps per aturar-se. Encara no hem guardat els vestits de 
Festa Major, que hem de treure o confeccionar les disfresses. Us desitgem uns Carnavals 
ben lluïts, plens de disbauxa, i esperem oferir-vos també, en el proper número, un bon 
recull d’imatges.

A l’entrevista, la UCER i Fem Ribes, a través de la veu dels seus presidents, ens expliquen 
qui són i què fan. El comerç del nostre municipi, el nostre comerç, el de les persones 
que també són veïns, amics, família, i que hi són cada dia: els de confiança. Cuidem-los 
perquè comencen a ser una espècie en extinció. No permetem que el nostre municipi 
no gaudeixi d’aquest bon tracte i de la complicitat que tenim amb el petit comerç, el de 
tota la vida i el nou, que aposta per donar continuïtat. De moment els donem veu perquè 
puguin explicar i donar a conèixer els esforços que dia a dia fan per tirar endavant unes 
associacions, que són imprescindibles per acollir i ajudar als que donen vida al poble.

Març ens retrobarà amb els ulls posats ja en l’arribada de la primavera, fins aleshores, 
passeu-ho bé, gaudiu i sigueu feliços.

Fins aviat
Cristina Perelló
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Una vegada més, la Festa Major de Sant Pau va ser 
emocionant. La treva meteorològica va permetre la 
celebració de l’Anada infantil, i malgrat la pluja i el fred, 
la matinal i la Baixada de Sant Pau de Festa Major van 
permetre gaudir, un cop més, de tots els actes previstos. 

Dues setmanes viscudes intensament, des de la 
presentació del programa fins al concert i ball de Festa 
Major, hores plenes de tradicions i amb intenses emocions. 
El ball de bastons de la colla Gran, amb corbata negra, 
van homenatjar a cada cop de bastó, en Jordi Giralt. Un 
merescut i emotiu record. El consistori també es va vestir 
de negre, pel decret del Govern català pels desapareguts 
del temporal, i es va fer la representació dels versos dels 
balls parlats de les colles adultes amb les autoritats a peu 
de carrer, enlloc del balcó. 

Emocions amunt i avall, el final de festa va passar per 
pluja, fred i sol durant la Baixada de Sant Pau, que moltes 
persones van gaudir. Una jornada inoblidable, perquè 
sempre hi ha aventures i anècdotes que només es viuen 
per Festa Major i que el toc d’un timbal sempre fa recordar. 

El Pregó, a càrrec de Magí Mestre i Fontanals va ser 
un esclat de records amb un paper especial per a la 
coprotagonista de la Festa Major, l’ermita de Sant Pau, 
que com a administrador, Mestre estima i reconeix d’un 
valor incalculable, pel que és i pel que ha representat per 
Ribes. 

La canalla va portar el Drac de Tres Caps a un pregó ben 
especial. Escrit per infants de totes les escoles públiques 
de primària, el diumenge abans de Sant Pau, els infants 
van escollir el Drac com a protagonista d’una llegenda, 
amb història inclosa, en què va oferir tota una lliçó de 
perseverança, de tolerància, de sentit de l’humor i de 
reivindicació. Saben que el llegat és una història que han 
de conèixer i volen que se’ls expliqui. I així, des de la colla 
del Drac Petit, fins als Pastorets, totes les colles infantils 
també van gaudir d’una Festa Major, ben seva. A més, els 
petits han comptat amb la solidaritat de les colles adultes, 
respecte de la normativa que els ha deixat sense tro. La 
faran petar i la petaran, perquè ho mana la tradició. 

El conte del Ball de Diables de Ribes, 1,2, 3 Patapam, va 

Fotos: Ninfa

Emocionant

Sant Pau ‘20
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estar present també en tots els actes d’una Festa Major 
intensa, arrelada i viva, que va compartir portades enmig 
d’un temporal que deixava potes amunt (i arbres avall) 
bona part del paisatge local. Però Sant Pau, enfortit i 
més viu que mai, va permetre una celebració de la qual 
les imatges en són testimoni i els records de cadascú i 
cadascuna, tot un tresor. 

La Festa Major s’ha celebrat als carrers, a les places, a 
l’ermita, a les entitats i a les cases. No han faltat detalls de 
germanor, com l’esmorzar conjunt de les colles de Diables, 
celebrada a les xarxes. Tampoc han faltat els infants que 
per primera vegada s’han afegit a un ball, del qual han 
gaudit i experimentat les primeres emocions i els primers 
nervis. 

Si es fa un passeig per la Festa Major, el camí comença en 
un garatge o el racó d’un carrer, amb els primers assajos 
i els preparatius. Colles i Assemblea de Balls organitzant i 
preparant cada detall. I el passeig continuarà, quan passat 
el Carnaval, comencin els balanços, les propostes i la 
preparació per Sant Pere, perquè el temps anirà passant, 
i mentre els records de la festa es van fent grans, també 
gran serà la celebració que els mantindrà vius. 

L’A
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CORTINA TÈCNICA

DESCANS

MOBLES DE JARDÍ

ROBA DE LLIT

TENDALS I PÈRGOLES

REBAIXES

LES ROQUETES
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Dv 21
CARNAVAL A LES ESCOLES

A partir 15h. als carrers de ribes

ARRIVO DE S.M. CARNESTOLTES

A partir 19:30h. pl. Catalunya

DISCURS DE S.M. CARNESTOLTES

A partir 20h. pl. de la vila

XATONADA DE CARNAVAL

A les 21,00 Al Local , i a continuació...

Ball amb EL DUET

Organitza: Els Xulius

SOPAR CARNAVALESC GRAN XATONADA

A partir 22h. a la Nau del Ger

Organitza:  Entitat GER

BARNAVAL

correbars amb S.M.Carnestoltes i el seguici

carnavalesc per bars i xatonades

L’ARRIVO de FESTA

A partir 00h. a la Nau del Ger

Ds 22
CARNAVAL INFANTIL

A partir 16h. Pl. Països Catalans

finalitza a la Pl.Marcer amb:

ESPECTACLE INFANTIL

RUA DE COMPARSES DISFRESES I MASCAROTS

A partir 22h. davant l’entitat Ger

ENTREGA DE LA PERLA DEL CARNAVAL

a partir de les 12.30 a totes les carrosses i grups que 
participen

seguidament...

DJ’S AL BAR SOCIAL
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El model de carnaval de Ribes.
L’Entitat Ger, des dels seus inicis, l’any 72, va recuperar 
el Carnaval a Ribes. El Carnaval és doncs una aportació 
que fa l’Entitat Ger al poble de Ribes i que fa molts anys 
que gestiona, organitza i desenvolupa amb totes les seves 
dificultats, encerts i errors. El model actual del Carnaval 
de Ribes, el quan ens sentim plenament orgulloses, es 
defineix des de la voluntat de ser un carnaval participatiu, 
autogestionat i no institucionalitzat, fomentant una cultura 
de base, amb un treball voluntari, horitzontal i assembleari 
i facilitant la participació de colles i grups petits i grans. Un 
carnaval propi, participatiu, obert, per a tothom, de crítica 
social i reivindicació. Un model en el qual, pensem, no hi 
caben ni concursos ni processos d’institucionalització que 
desvirtuïn el carnaval que tenim i volem.

Repensar el Carnaval no es fa en funció de cap fracàs, sinó 
en la voluntat d’enfortir-lo i fer-lo més participatiu. I és 
en aquest sentit que des de fa anys que treballem en la 
recerca de fórmules noves i que hem mantingut reunions 
amb AFA’s i entitats socials de Ribes.

Una recerca que possibiliti la implicació d’altres entitats 
en el conjunt del Carnaval. Una coordinació fàcil, còmode, 
puntual i de poca estructura.

Una proposta rotativa per crear una “competitivitat sana” 
entre les entitats. Que ens permeti amb temps, més gent i 
més energies anar més enllà d’un cartell conjunt amb logos. 
Més forts en comunicació i difusió, en suport institucional 
i tècnic, i en campanyes contra actituds masclistes.

Aquesta és la voluntat i el compromís que demanem a les 
entitats socials, a la gent que hi participa i que ens ha de 
permetre repensar recorreguts, potenciar espectacles, refer 
sinergies i animar “cotarros” ja sigui en l’Arribo, en el 
Carnaval Infantil, en les Ruas de Mascarots i Disfresses, 
en les Xatonades o en l’enterro.

Visca el carnaval!!!

(Text extret de la programació de l’Entitat Ger)

Dl 24
COMPARSES

a les 19h. tarda davant l’entitat vine i participa, apunta’t

SOPAR DE COMPARSES

cal apuntar-se amb antelació

Dm 25
VISITA DE CARNESTOLTES A LES ESCOLES

a partir de les 15h. tarda 

SARDINADA POPULAR

Dc 26
DIMECRES DE CENDRA

ENTERRO DE LA SARDINA

amb la “Banda de la Mort”

pels carrers de Ribes. Lectura del testament. coques i vi dolç

A partir 19h. davant l’entitat Ger

SARDINADA POPULAR

*Adquirint un tiquet al bar social
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L’Altaveu.- Aquest mes de febrer presenteu una 
App conjunta del comerç. Què s’oferirà?

Marta Magdaleno.- És la principal novetat per aquest 
any. Una aplicació amb tota la informació del comerç 
i les empreses locals, de Ribes i de Roquetes. Es podrà 
consultar tot: horaris, ubicació, serveis, reservar taula en 
un restaurant o reservar qualsevol producte, per després 
venir a recollir a  la botiga. 

Juan Ramón López.- És una eina que ens adapta al segle 
XXI i situa a tots els comerços en un mateix aparador, 
siguin del centre o de qualsevol barri. 

L’A.- Un aparador virtual de proximitat?

M.M.-  Això! Un gran aparador que vol ser una eina útil 
per als clients i també per als nostres socis. 

JR.L.- El comerç electrònic ha proliferat també per 
comoditat. La gent pot tenir a les seves mans tota la 
informació. Ara nosaltres posem una eina a les mans de 
tothom amb una aplicació que promociona el comerç local. 

L’A.- La unió de Fem Ribes i la UCER en campanyes 
conjuntes és un gran pas endavant. Quins són els 
principals elements o projectes en comú?

JR.L.- Partim de la mateixa situació. Ens afecten els 
mateixos problemes que a qualsevol altra població amb 

Una conversa amb

Marta Magdaleno i
Juan Ramón López

El comerç local enceta la nova dècada amb 
novetats. Les dues associacions de comerciants 
i empresaris de Ribes i les Roquetes s’han unit 
per afrontar conjuntament els reptes de comerç 
electrònic, les grans superfícies i la necessitat de 
reivindicar els productes i els serveis locals, de 

proximitat i de personalitat pròpia. Fem Ribes i la UCER, amb Marta Magdaleno Jacas i Juan Ramón López 
al capdavant, presenten les novetats per a 2020 i fan un balanç de l’estat actual del teixit comercial local. 

el mateix nombre d’habitants. I només calia afrontar 
conjuntament els reptes. Tenim moltes possibilitats. 

M.M.- Al final treballem pel mateix: promoure el comerç 
de proximitat. I les campanyes conjuntes, o les accions 
conjuntes, ens permeten economitzar esforços i presentar-
nos sota un mateix lema: els beneficis de comprar al teu 
barri. 

L’A.- Fora dels tòpics, quins avantatges del comerç 
local destaqueu?

M.M.- La proximitat, el tracte personalitzat. Al final els 
nostres clients són com de la família. 

JR.L.- En les nostres botigues no hi ha dependentes, 
sinó persones que assessoren, aconsellen, escolten i això 
permet oferir molt més que un web o una gran superfície, 
on no hi ha atenció directa. 

L’A.- Darrere d’aquesta posada en comú... hi ha 
truc? 

M.M.- (riu) Truc no! Hi ha persones! 

JR.L.- El que tenim ara és una persona que fa les tasques 
de gerent i dinamitzador conjunt. Gràcies a una subvenció 
de l’Ajuntament. 

L’A.- Com s’arriba a aquest plantejament? 

Per Bàrbara Scuderi
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JR.L.- Com t’he dit, la posada en comú de les nostres 
experiències ens va fer veure que compartíem oportunitats 
i reptes. Només calia afrontar-ho professionalment. 

M.M.- També el contacte amb associacions de comerciants 
d’altres pobles o barris de grans ciutats ens ho va fer veure. 
Nosaltres estem al peu del canó tot el dia i calia algú, 
professional i amb temps per a dedicar-s’hi. Ara ho tenim. 

L’A.- Juan Ramón, parles d’oportunitats i reptes i 
no de problemes o dificultats. Segur que hi ha un motiu 
darrere, oi?

JR.L.- És clar! Sempre hem de parlar en positiu. De fet, 
rere un problema el que hi ha és una oportunitat. I és una 
gran oportunitat per a tothom, i no només per al comerç 
en aquest cas. Et poso un exemple. Si es compra a casa, 
es crea llocs de feina a casa. I tothom prefereix treballar 
al seu poble, si plega al migdia anar a casa seva a dinar i 
no estar més de deu hores fora per treballar en un centre 
comercial o en una gran superfície a 40 o 60 quilòmetres 
d’aquí. Si esculls anar a comprar a la Maquinista, després 
hauràs d’anar allà a trobar feina. Si compres aquí, a casa, 
generes una economia local que permet crear llocs de 
treball. M’explico, no? 

L’A.- Perfectament! 

M.M.- A més, fem poble amb tot el teixit associatiu i 
esportiu i això dóna vida a tot el poble. 

L’A.- La dinamització és clau i un dels elements 
diferencials del comerç que representeu. Esteu d’acord? 

M.M.- I tant! Des de Fem Ribes o la UCER, es participa 
en diferents esdeveniments. De nosaltres cap a les entitats 
i també de forma recíproca al revés, quan els demanem 
accions conjuntes. 

JR.L.- I va més enllà, pensa, que un poble amb les 
persianes del comerç avall i locals buits no té vida! I quan 
hi ha vida i es participa en esdeveniments del poble, també 
es veu la diferència entre el comerç local i el que depèn 
d’una franquícia o són grans superfícies. 

L’A.- Què vols dir? 

JR.L.- Ben senzill. Una franquícia (de les que en tenim) 
no participa de les accions de Nadal o de la Rua Summer. 
Si les entitats els hi demanen que participin, sempre han 
de preguntar més amunt, o al responsable de zona, o la 
direcció comercial que pot estar a Barcelona, Madrid o 
París. Crec que s’entén sense dir noms, no? 

L’A.- Sí, sí. Les oportunitats són dinamització, social, 
econòmica, cultural, atenció personalitzada i producte 
local. Quins són els reptes? 

M.M.- El repte és el comerç electrònic i també aspectes 
com la mobilitat. Per això la nova aplicació creiem que 
serà una molt bona eina. Aquell aparador què comentàvem 
abans. 

Per Bàrbara Scuderi
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L’A.- També proposeu una zona taronja 
d’aparcament, a Ribes i a les Roquetes? 

M.M.- Sí. A Ribes tenim fins a tres zones que hem 
diferenciat de comerç. I tenim una necessitat de mobilitat 
i aparcament. Hi ha zones amb més facilitats i altres no. 
L›objectiu és que arreu es pugui accedir a peu o amb 
vehicle. 

JR.L.- A Roquetes volem una zona tranquil·la. Sense el 
caos de circulació. Un espai per a vianants però accessible 
als cotxes. La zona taronja ho permetria, entre altres 
propostes que hem fet. 

L’A.- Exactament en què consisteix la zona taronja? 

M.M.- Són zones d’aparcament gratuït però limitat. És a 
dir que es podrà aparcar sense pagar, però durant un temps 
concret. Encara s’està definint i estudiant, però es considera 
millor que els aparcaments que en diuen dissuasius, que al 
final no estan al centre. 

L’A.- Quants socis teniu?

MM.- Nosaltres som un centenar. 

JR.L.- A la UCER una setantena. 

L’A.- Què ofereixen les associacions als comerços 
perquè en formin part? 

JR.L.- Oferim assessorament, fins i tot abans d’obrir un 
comerç. Tenim serveis jurídics, fiscals i ara el gerent per a 
les campanyes i accions conjuntes, que són per al benefici 
de tots. 

M.M.- L’associació permet aprofitar els petits recursos i 
fer-los grans, a més de les assessories, que són un servei 
molt valuós. I també tenim una borsa de treball i oferim 
formacions específiques entre socis, segons les necessitats. 

L’A.- Marta, ara fa vuit anys es va crear Fem Ribes, 
recollint el teixit comercial de l’anterior associació, 
l’ACIR. Quina valoració en feu? 

M.M.- Cal continuar teixint! I sempre totes les noves 
incorporacions són bones. Els canvis requereixen esforç, 
tenacitat i empenta i en això estem! Adaptant-nos també a 
les transformacions de la societat. 

L’A.- La UCER celebra 25 anys! Quina és la principal 
transformació?

JR.L.- El més destacat és el canvi de concepte de la nova 
seu. 

L’A.- Una nova seu? 

JR.L.- Sí, sí. Una seu que ja no serà l’oficina de la UCER 
sinó la seu de tots els socis. Un nou espai interactiu, 
amb serveis per als socis, que disposaran d’un espai de 
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Ja tenim l’oli novell

networking, espai per a formació i reunions, serveis 
compartits. Crec que és una oportunitat important i 
moderna. 

L’A.- Una novetat fruit de les accions conjuntes va 
ser la presència de comerços de Ribes a la Fira del 
Cava i la tapa de les Roquetes. Hi haurà més accions 
en aquesta direcció?

MM.- Sí, és clar! De moment podem avançar que per la 
Fira dels Indians es convida a comerços de les Roquetes a 
participar. 

JR.L.- També hem fet la campanya dels arbres de Nadal 
personalitzats. I sumarem noves campanyes. 

L’A.-Teniu el calendari de les cites de tot l’any?

M.M.- El calendari de Fem Ribes sí! (riu) Però l’agenda 
s’està perfilant. Ens hem centrat primer en la nova aplicació 
i evidentment continuarem treballant amb les entitats en 
diferents activitats culturals. Ara vindrà el Carnaval i per 
Sant Jordi tenim els Relats del Cafetó amb el Servei de 
Català, que ens agrada molt. 

JR.L.- Nosaltres tenim ara una assemblea al febrer i 
posarem en comú valoracions de diferents actes. El que 
volem és centrar esforços, ara... hi ha coses que no es 
deixaran de fer! 



14                                      L’Altaveu nº 150  any 2020

CARTES A LA JUANi
Juani, sé que és molt just de temps. Però volia expressar 
l’esforç que de ben segur ha fet molta gent, perquè 
malgrat que el temporal ha fet caure, fins i tot els arbres 
més arrelats, la Festa Major s’ha celebrat. No sé si estaré 
a temps que puguis respondre abans no publiqueu res 
més. [...] Per això crec que és important que ens quedi 
el missatge que tot el que fem en comú, és més possible 
que allò que deleguem o que es deixa en mans d’algú 
altre. Implicar-se per recollir desperfectes o fer anar una 
cercavila enmig de la pluja ens honora. Així es fa poble, 
es fa comunitat i es construeix una societat bona, perquè 
és fruit de bones persones. Creus que es podria capgirar 
una mica més tot, i fer que tothom es responsabilitzés de 
coses que van més enllà de les seves pròpies i ens afecten 
a totes? [Jordina, 26 de gener de 2019].

Jordina! 

Demano disculpes (a qui sap li corresponen) per posar 
per endavant la teva carta a algunes altres, que he pogut 
respondre directament i a casa, però potser publiquem més 
endavant. La teva proposta em sembla magnífica. Capgirar 
responsabilitats. Potser així tot aniria millor. La societat 
s’ha organitzat al voltant de la distribució de competències i 
mandats, oblidant que hi ha un conjunt inseparable de viure 
en comunitat i viure en llibertat. I viure. Senzillament, viure. 

Aquesta organització, de la qual emanen normes que 
especifiquen a qui ha de correspondre cada cosa, i permeten 
que, en els dos extrems de la mateixa responsabilitat, una de 
les parts s’atribueix tota la presa de decisions i l’altra part 
se n’oblida de tot fins que arriba el moment de la queixa. 
Els exemples què has posat en són excel·lents mostres. Un 
temporal i la Festa Major i l’habitatge inassequible, i la feina 
escassa, i l’educació qüestionada i la salut fent cua, i procurar 
pa a taula cada dia, més difícil que llogar un cotxe per internet. 

El món el fan les persones. I les persones són les que 
recuperen (o malmeten) paisatges; reivindiquen drets (o els 
treuen); expressen tradicions (o les limiten), per tant, capgirar 
les responsabilitats podria ser una bona lliçó per començar. 

En la teva carta descrius els efectes del Glòria. Els centenars 
d’arbres caiguts i els talls de llum, en alguns barris durant hores 

seguides. I tot té relació amb espais en què les persones  han 
(hem) intervingut, modificant la naturalesa de l’espai. Ningú 
protesta (o pocs expressen indignació) pels arbres caiguts al 
parc del Garraf o pels efectes del temporal al capdamunt dels 
rius, perquè fa més mal (i suposa altres perills) un arbre caigut 
enmig d’una carretera o un desbordament del riu al pas per un 
poble. I perquè avui, un tall de llum, no provoca ni un baby 
boom! 

Com no he transcrit tota la teva missiva, algú podria pensar 
que barregem temes. I res més lluny. Del Glòria a Sant Pau 
hi ha aspectes que van de la mà. I sobretot, com senyales 
tu, un molt concret: la voluntat de fer quelcom en comú. La 
Festa és un exemple. I quan va ser necessari, els nous timbals 
dels diables es van cobrir amb bosses de plàstic per evitar 
que es fessin malbé. I sota la pluja, amb un important fred i 
amb un neguit al cos, per si la festa continuava o no, tot es va 
desenvolupar bé, perquè aquí sí, la responsabilitat s’atribueix 
a qui la vol compartir. I només així les coses surten bé. Farem 
de la teva proposta una protesta, una reivindicació per una 
nova atribució de responsabilitats. Qui s’hi apunta? 

La Juani.

Aquí Sant Pau i també el Glòria

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. 
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“Compromesos com a Ajuntament i com a equip de 
govern amb la recuperació del patrimoni històric” 
s’està duent a terme la restauració del Castell de Ribes i el 
seu entorn amb l’objectiu de conservar aquest immoble i 
recuperar-ne l’ús amb la creació d’un centre d’interpretació 
del patrimoni cultural de Sant Pere de Ribes. Així ho dit 
l’alcaldessa, Abigail Garrido, que ha donat a conèixer les 
obres que s’hi estan fent i que han de permetre obrir portes 
el 2021.

Concretament, en aquests moments s’està executant 
l’adequació i consolidació arquitectònica de l’edifici 
per a implementar el projecte museològic i museogràfic. 
La primera fase, que acabarà a final de febrer, comprèn 
feines tant de l’interior com de l’exterior. Posteriorment 
es farà la segona fase, que tindrà una durada prevista 
de dos mesos i mig més, de condicionament de l’entorn 
i acabat de la pavimentació del pati interior per tal 
d’adequar els desnivells existents i resoldre els problemes 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

EL CASTELL DE RIBES ES PREPARA PER LA SEVA MUSEÏTZACIÓ
Les actuacions pendents es faran aquest any amb la previsió d’obrir portes el 2021.

actuals, si bé la finalització total restarà pendent de la 
implantació del projecte de museïtzació, així com de 
l’execució de la reparació dels talussos i murs de pedra 
existents actualment en fase de licitació. 

A hores d’ara, tal com ha explicat el regidor de cultura, 
Josep Moya, “ja s’han fet tots els treballs de paleteria 
interior previstos referents a reparacions d’esquerdes, 
enguixats, protecció de paviments existents, etc. i la 
rehabilitació de la fusteria”, a part de la substitució de 
portes i finestres que es farà en breu. A la part de dalt de 
la torre també s’han efectuat reparacions de consolidació 
del parament i se substituiran les gàrgoles per evitar que 
l’aigua regalimi per les parets. Les tasques previstes també 
inclouen la urbanització del pati, jardineria i instal·lacions 
elèctriques, així com d’altres actuacions de sanejament, 
contra incendis, climatització i fontaneria.

Serà durant la segona fase quan s’arreglarà l’accés des del 
camí amb la creació d’un recorregut de vianants format 
per un rampa i escala, separant el recorregut de vianants 
i vehicles, i la millora del ferm existent de pedra per un 
millor accés rodat a la plaça.

La creació d’aquest equipament, posarà a l’abast de la 
ciutadania la recuperació del Castell, com a patrimoni 
cultural del municipi, amb criteris culturals i turístics i 
mitjançant tècniques museogràfiques i altres recursos. Serà 
un equipament museístic amb un recorregut museogràfic 
que permetrà la seva com a monument en si i conèixer 
amb una exposició permanent els aspectes de la història 
i la cultural del poble. Aquest equipament serà també un 
centre de recursos que permetrà informar i derivar els 
visitants i turistes cap als diferents elements del patrimoni 
cultural del municipi i la comarca. Una altra de les seves 
funcionalitats serà la de centre generador d’activitats, 
amb una programació cultural i amb la participació 
d’entitats locals, que podrà encabir exposicions temporals 
i conferències, xerrades, tallers, rutes i visites comentades. 

El pressupost total de les actuacions per a la rehabilitació 
i posterior museïtzació del Castell és de més de 700.000 
euros. D’aquests 315.000 euros seran aportació municipal 
(Ajuntament) i la resta finançats amb subvencions de la 
Diputació de Barcelona (204.000), la Generalitat (135.000) 
i els fons FEDER de la Unió Europea (46.000).

L’any 2015 ja es van realitzar una sèrie d’obres destinades 
a la reparació de diversos elements estructurals de 
l’edifici, com la substitució de la coberta en mal estat, el 
desmuntatge de compartimentacions no històriques amb 
l’enderroc de banys interiors i la formació d’un bany 
accessible a l’edificació auxiliar ubicada en un extrem del 
pati interior.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’Alcaldessa, Abigail Garrido, i el regidor de 
Cultura, Josep Moya, al Castell  de Ribes.

El Castell de Ribes, en obres.
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EL CENTRE D’ASSECAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ESTELLA 
PERMETRÀ PROVEIR LES CALDERES DE BIOMASSA MUNICIPALS
Amb això tot el procés de producció de biomassa i el seu consum serà local.
La construcció del centre d’assecament i emmagatzematge 
d’estella permetrà “tancar el cercle de producció i 
consum d’energia renovable i de l’abastament de les 
calderes de biomassa” dels equipaments municipals 
de Sant Per de Ribes; un cicle que va des de l’obtenció 
de la matèria primera als boscos del territori fins a la 
transformació d’aquesta en energia per a fer funcionar 
les calderes dels equipaments. D’aquesta manera ho ha 
explicat l’alcaldessa, Abigail Garrido, que ha donat a 
conèixer les obres de nova construcció de les instal·lacions 
de producció i acopi de biomassa que es preveu que es 
posi en funcionament d’aquí a tres mesos.  

En concret, les obres consisteixen en la nova construcció 
d’un magatzem d’estella, una bàscula pont per fer el 
pesatge dels camions d’estella i una zona d’aplec de 
troncs i producció de biomassa. La principal construcció 
del centre d’assecament serà una estructura coberta amb 
una superfície útil de 172,60 m2 fet amb murs i formigó 
que permetrà guardar fins a 519 m3 d’estella. La seva 
localització, al polígon de la Vilanoveta, permet espai 
per futures ampliacions. El pressupost total de la seva 
construcció és de 400.000 euros, subvencionat en part pel 
fons FEDER de la Unió Europea.

Pel que fa a l’autoproducció i autoconsum de biomassa 
al municipi, la construcció del centre d’assecament i 
emmagatzematge d’estella permetrà cobrir totes les fases 
del procés d’obtenció i utilització de biomassa. La primera 
mesura de l’Ajuntament cap a la utilització d’aquest 
combustible d’origen vegetal va ser la gestió dels boscos, 
que es continua treballant conjuntament amb l’associació de 
propietaris forestals, NODE Garraf i altres ajuntaments de la 
comarca per a la neteja i l’aprofitament de la massa forestal. 
Així és manté l’entorn natural i al mateix temps s’aprofita 
per produir estella, la font d’energia orgànica que s’utilitza 
per a la combustió de la biomassa. Després, al maig del 
2018 es va inaugurar a l’Espai Blau la caldera de biomassa 
que permet fer funcionar el sistema de calefacció i aigua 
calenta amb estella forestal de proximitat. La transició cap 
a aquesta energia renovable sostenible i menys contaminant 
ha produït un important estalvi de consum, d’emissions i 
de diners, complint així amb els objectius previstos per a 
aquesta instal·lació. “Hem pogut comprovar que gràcies 
a la instal·lació de la caldera de biomassa hem cobert un 
95% d’energia d’aquesta instal·lació”, ha dit la regidora 
de Transició Energètica, Montse Vico, que ha mostrat 
la voluntat de “continuar en el camí de la transició 
energètica, compromesos en la emergència climàtica 
que estem vivint en aquest moment”.   

En aquesta línia, l’alcaldessa ha avançat que “hem fet un 
estudi de tots els equipaments municipals de Sant Pere 
de Ribes per anar transformant l’abastiment d’energia 
per biomassa i d’altres renovables”, ha dit Abigail 
Garrido. Una propera actuació que s’està preparant és 

la instal·lació d’un centre del calor que funcionarà amb 
biomassa per abastir l’Escola Les Roquetes, l’Aulari 
Blanc, l’Escola Santa Eulàlia i el camp de futbol de les 
Roquetes, i que també  serà subvencionada al 50% per 
fons europeus. Pel que fa a l’energia fotovoltaica també 
s’està estudiant la seva aplicació a d’altres equipaments 
municipals. A part d’això, “tenim en marxa el canvi de 
llumeneres de tot el municipi per llumeneres LED”, 
que també està inclòs en el mateix projecte d’eficiència 
energètica, promoció i generació d’energies renovables 
que ha obtingut finançament del fons europeus FEDER.

Segons l’alcaldessa, el centre d’assecament i 
emmagatzematge d’estella “no només està en la 
mira municipal” sinó que “s’hi han interessat altres 
municipis de la comarca perquè els abasteixi, podent 
ser un centre a nivell comarcal”. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’Alcaldessa, i la regidora de Transició Energètica 
en la construcció de la instal·lació.

Centre Producció Biomassa
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

EL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS VA 
VENIR DOS COPS A RIBES?

L’any 1991, a la separata de la Festa 
Major d’Hivern, Montserrat Gambín i 
Núria Giralt ens explicaven com havia 
anat el govern municipal de 1917 a 
1923, quan manaven els regionalistes, 
fins que l’any 1922 el govern va passar 
a mans dels rabassaires, representats 
per Josep Ricart Rovira de la Societat 
d’Agricultors Obrers. Una de les dades 
que aportaven en aquest treball era 
que Lluís Companys va venir a Ribes el 
diumenge 27 de maig de 1923 a fer un 
míting al Local. 

Però el que no m’esperava és que al  
fer una recerca al diari “El Diluvio” i al 
setmanari “Democracia” de Vilanova i 
la Geltrú trobaria la notícia d’un nou 
míting del president Companys també 
a la Societat d’Agricultors Obrers el 
dimarts 30 de gener de 1923, uns 
mesos abans del que ja coneixíem. 

En efecte, la Unió de Rabassaires que 
liderava Lluís Companys es va posar 
en contacte amb Basilio Álvarez, un 
capellà gallec que s’havia passat a la 

política i era un dels grans defensors 
dels pagesos gallecs. Basilio Álvarez 
va venir a passar uns dies a Barcelona, 
amb un intens programa d’actes i 
mítings, entre els quals hi havia una 
xerrada a la Societat d’Agricultors 
Obrers. L’acte va resultar molt lluït 
i tant Basilio Álvarez com Lluís 
Companys varen ser molt aplaudits. 
Un dels moments àlgids va ser quan 
Basilio Álvarez va explicar els fets de 
Guillarei, produïts tres mesos abans, 
quan la Guàrdia Civil va reprimir a 
trets una manifestació d’uns dos mil 
pagesos gallecs i va provocar tres 
morts. Una mare va exclamar, en rebre 
les bales que la van matar, que “moria 
satisfeta i convençuda de què, cada 
gota d’aquella sang, serviria de clau 
per obrir les portes on estava tancada 
la llibertat dels seus fills” (Democracia, 
11 de febrer de 1923).

El segon míting en què va intervenir 
en Lluís Companys va ser uns mesos 
més tard, amb motiu de la celebració 
del primer aniversari de l’entrada 

dels rabassaires a l’Ajuntament, el 
27 de maig de 1923. El Local es va 
omplir per sentir els parlaments de 
nombrosos representants sindicals, 
entre ells l’alcalde Josep Ricart, Lluís 
Companys i la periodista Regina 
de Lamo. La Regina era una dona 
avançada al seu temps, feminista 
i cooperativista, nascuda a Úbeda 
(Jaén) i col·laboradora de la revista “La 
Terra” de la Unió de Rabassaires, del 
diari barceloní “El Diluvio” i del diari 
madrileny “La Libertad”, entre d’altres. 
Va ser la fundadora l’any 1920 del 
primer banc obrer conegut, el “Banco 
de Crédito Popular y Cooperativo de 
Valencia”.

Ja ho veieu, l’advocat Francesc Layret, 
el president Companys, el diputat 
gallec Basilio Álvarez o la periodista 
Regina de Lamo, gent coneguda que 
van venir a Ribes els anys 1920 a la seu 

Lluís Companys i Jover, 123è 
president de la Generalitat de 
Catalunya, que va venir a Ribes en 
dues ocasions l’any 1923, quan era 
diputat al Congrés
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L ’A
Sant Pere de Ribes
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laltaveu@laltaveu.com - www.laltaveu.com

ANUNCIA ’T

de la Societat d’Agricultors Obrers. Per 
cert, encara que no vingui a tomb, els 
dos primers tenen un carrer dedicat a 
Ribes.

Potser algú innocentment em 
preguntarà: “I fotos, que no hi ha 

fotos?”. La resposta és ben clara, no 
se’n coneixen. Mira que he remenat 
arxius i he vist moltes col·leccions 
particulars de fotografies, però enlloc 
he pogut veure una trista fotografia 
d’aquests actes. Suposo que ja que 
escric en una revista llegida per molta 

gent puc fer una crida a si algú té o 
coneix fotografies antigues li agrairia 
que m’ho fes saber. Les fotografies 
anteriors a 1950 són molt escasses.

Notícia del diari republicà “El Diluvio” 
del 31 de gener de 1923 on es dona 
notícia dels discursos de Basilio 
Álvarez i Lluís Companys al Local (tret 
de https://arca.bnc.cat)

Setmanari “Democracia” del 2 de 
juny de 1923 on es fa un ampli 
ressò del míting celebrat dies abans 
a la Societat d’Agricultors Obrers 
(Biblioteca Víctor Balaguer) Regina de Lamo, periodista, 

feminista, defensora de les 
cooperatives i col·laboradora de la 
Unió de Rabassaires
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Ingredients:
6 lloms de salmó 
25 gr. mel
25 gr. mostassa Dijon
½ llimona
5 gr. anet (eneldo)

5 gr. all en pols
3 gr. sal

Escalfarem el forn a 200º a dalt i a baix.

En un got barrejarem ben bé la mel, la mostassa, el suc de mitja llimona, l’anet, l’all i la sal.

Ho reservarem.

En una safata de forn posarem paper sulfuritzat i els 6 lloms de salmó amb la pell cap avall. Si són molt grans, només 4

lloms.

Els pintarem amb la mescla  que hem preparat abans i els posarem al forn durant 10 minuts.

CONSELL DEL GUERRER: El temps de cocció dependrà del tamany dels lloms de salmó. El temps està calculat per a lloms

d’uns 100 gr. cadascun. 

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

BON PROFIT

L LO M  D E  S A L M Ó  A  L A  M O S TA S S A
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Fa pocs dies em va deixar un amic. 

Coneixent-lo puc afirmar que, amb tota seguretat, ens va 
deixar un amic. Un amic de tots. 

Als que vàreu tenir la sort de conèixer-lo, segur que la notícia 
us va colpir... i els que no el coneixíeu, creieu-me, també heu 
sofert una pèrdua. La d’una persona que s’estimava aquest 
poble com ningú i que, amb la seva bonhomia i saviesa, amb 
els seus poemes i la seva conversa, amb la seva presència 
i companyia, va anar teixint, dia a dia, durant tota la seva 
vida aquella convivència i caliu que fa que els pobles tinguin 
ànima.

Molts de vosaltres podríeu explicar anècdotes d’en Josep. 

Començo jo: fins que no vam fer el cartell de la primera obra 
de teatre en què el vaig dirigir, no me’n vaig assabentar de 
què en Pere Boter, es deia Josep Mestre. 

En Peret del Pi del carrer del Pi, que també ens ha deixat. 

El nostre Peret del teatre. Sempre complidor i entregat. El 
recordo fent els papers de cònsol d’una província romana, 
de tramoia gandul, de nen d’escola, de majordom, de doctor, 
de secretari... i, sobretot, de Luard, el vell pescaire d’ “El 
Cafè de la Marina” que tant ens va fer emocionar. Encara em 
sembla sentir-lo recitant els seus versos amb gran emotivitat 
i tendresa...
Tot aclofat en el seient de boga,
palpa les cartes amb els cinc sentits:
el rei, i l’as, i el cavall, i la groga
li fugen dels dits;
i dringa el coure en els taulells podrits.
Amunt, Luard! La sort és rosa i grisa;
ja en tens per una veta del calçat
o un pedaç de camisa!
Luard, ara has perdut i ara has guanyat!
I, si les peces són de migra o d’urpa
Luard sempre fa un sol entrellucar;
i, després que estossega i que xarrupa,
diu cargolant les cartes amb la mà:
«Sí, mira! Va com va!...» 

P. D. Als seus escrits, “Lletres a Lucili”, en Sèneca l'aconsolava 
de la pèrdua d'un amic: “T'hauries d'esforçar més aviat a 
alegrar-te d'haver-lo posseït que a entristir-te d'haver-lo 
perdut. Pensa en els béns que has rebut, el goig que has 
gustat durant la seva amistat.”

El nostre Peret
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