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ontinuem fent passes de formiga i potser més ens val. Sempre s’ha dit 
que les recaigudes són molt dolentes. Pels que tinguin memòria de 
peix, venim d’estar molts dies tancats i sense veure un final proper. Pel 
camí hi ha qui ha perdut algun familiar, els que han perdut la feina o els 

han reduït sous i horaris, o directament han hagut de tancar empresa o negoci per 
no poder treballar; i també hi ha qui no ha pogut deixar de treballar, jugant-se la 
vida per cuidar dels altres. I d’enmig hi ha milions d’històries tristes, emotives i de 
superació que emanen una força gairebé com la força dels elements: el foc, l’aigua, 
l’aire, la terra, i nosaltres, els desmemoriats. Qualsevol dels avis que han marxat ens 
recomanaria menjar cues de pansa.

Continuem donant informació, perquè cal saber que hem de fer i com ho hem de fer. 
Perquè formem part d’un municipi en què hi hem d’estar involucrats. Amb el comerç 
i les empreses de proximitat. Els hem de fer costat a tots i transformar la comoditat 
en empatia, ara que ja coneixem a tots els veïns, per sortir a fer homenatge als que 
estan a primera línia, continuem fent poble amb les botigues i les empreses, que 
porten tants dies tancades i barrades, i també amb les que han estat obertes i al peu 
del canó perquè no ens falti de res.

Continuem fent bondat ara que els carrers amb nens i nenes tenen un altre caire i 
s’omplen de llum i de moviment. I encara que ells no sàpiguen que els carrers, les 
places, les escoles, els centres d’activitats i esports… tots els hem trobat a faltar 
i precisament per això, perquè els volem a tots sans. Donem l’exemple que calgui 
perquè comprenguin encara una mica més en el temps la importància d’això que 
estan fent, que costa tant, i que tant bé ho han fet fins ara. Sou uns herois i aquest 
confinament us ha fet molt grans.

Fins aviat.
Cristina Perelló
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Una conversa amb...

L’Altaveu.- L’endemà, quan se superi la crisi 
sanitària, què haurà canviat?

Abigail Garrido.- Moltes coses, algunes ja estan 
canviant o han canviat sobtadament i no totes són bones, 
per això cal pensar en pal·liar els pitjors efectes dels 
canvis i potenciar, quan es pugui, els més positius. Per 
això des del primer dia ja vam engegar tot un paquet de 
mesures, sobretot pensant en la salut i en la vulnerabilitat 
econòmica, els dos aspectes més negatius dels canvis.

Per Bàrbara Scuderi

L’A.- Moltes persones han perdut la feina, per 
tancament del comerç local i la restauració, pels ERTOS 
i per un efecte en cadena d’aturada de l’activitat 
econòmica. Quins suports ha donat l’Ajuntament. 

A.G.- L’impacte és molt fort. També pel tancament de 
l’activitat a Sitges i Vilanova, on treballen molts ribetans i 
roquetencs. Hem enfortit el servei d’ocupació local i afegit 
més pressupost d’ajuts al lloguer, al comerç i a l’activitat 
econòmica. Crec que el principal està recollit en el Pla 

Les actuals crisis, sanitària i econòmica, causades per la Covid-19, han fet modificar l’estructura i els 
objectius de l’actual Govern local. Un ple extraordinari del passat 24 d’abril va suposar l’aprovació 
d’un Pla de Xoc, amb una dotació pressupostària de gairebé 9 milions d’euros.. Els principals objectius, les 
incertes i també com serà l’endemà de tot plegat, al carrer i en l’economia local, ho explica l’Alcaldessa, 
Abigail Garrido, mentre confessa que malgrat el dolor per la pèrdua de persones i la crisi, agafa empenta 
i forces per actuar en diferents àmbits i fer-hi front. 

L’Alcaldessa,
Abigail Garrido
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de Xoc aprovat en el passat ple, per fer front a aquesta 
altra cara de la crisi sanitària, que afecta les famílies i 
l’economia local. 

L’A.- En què consisteix el Pla de Xoc?

A.G.- Ens hem fixat tres línies d’actuació prioritàries. Les 
famílies, en especial atenció a la infància més vulnerable, 
la gent gran i el sosteniment; el petit empresari i autònoms 
i també el comerç local. Són accions i programes amb una 
inversió específica, tant per fer front la crisi des d’ara com 
per preparar l’endemà. 

L’A.- Ens podria citar alguns dels projectes?

A.G.- Són programes d’inversió en serveis i en 
contractació. Per exemple la rehabilitació d’un edifici 
per habitatge social amb un pla d’ocupació propi, o bé 
la creació d’una plataforma digital de serveis a domicili; 
volem crear una plataforma d’e-comerç (de compra i 
logística conjunta) per facilitar la competència de la venda 
en línia i afavorir el comerç local. En aquí es planteja fins 
i tot crear una moneda local per a les compres. 

L’A.- Una moneda local?

A.G.- Sí, una criptomoneda que faciliti la compra en línia 
al comerç local. Això suposa encarregar el projecte perquè 

sigui una plataforma útil i fomenti el comerç local. 

L’A.-- La tecnologia ha vingut en massa per quedar-
se? 

A.G.- Sí. Hem de prendre la part positiva i els avantatges, 
tant pel comerç, com també tota l’administració pública i 
el medi ambient. Hem vist com el teletreball, per exemple, 
quan les escoles tornin a l’activitat presencial, és una eina 
que permetria una major conciliació familiar (ara no en 
molts casos) i que sobretot permet reduir la petjada de 
CO2.

L’A.- En salut, l’Ajuntament té poques competències, 
així i tot, aquests dies han repartit les 2.000 mascaretes 
realitzades per voluntaris. 

A.G.- Sí. Des del primer moment hem creat una xarxa de 
voluntariat i hem portat materials a Sant Camil i el Redós. 
Ara el que hem fet és repartir les mascaretes fetes a casa, 
amb totes les mesures de protecció corresponents, perquè 
des de les farmàcies s’entreguin. I també estan fent unes 
mascaretes infantils, ara que ja han pogut sortir al carrer 
els nens i nenes. 

L’A.- La gent gran és el focus d’atenció més 
important? 

A.G.- Haurem de parlar i molt sobre això, però més 
endavant. I sí. L’Ajuntament des del primer dia del decret 
d’Estat d’Alarma i confinament ens vam posar en contacte 
telefònic amb les persones majors de 70 anys. Hi ha moltes 

L’ADF fent les desinfeccions de l’espai públic del 
municipi.

Un membre de la brigada municipal entrega els materials 
per a l’elaboració de les mascaretes a una voluntària.
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que viuen soles i gràcies al personal de treballador socials 
municipals i una xarxa de voluntaris, es van fer 1.700 
trucades i s’ha creat un important grup de suport. 

L’A.- En què consisteix el grup de suport?

A.G.- Per un costat es fa l’atenció telemàtica i el suport 
de compra d’aliments o fins i tot portar el menjar preparat 
en els casos en què és necessari. Portar medicaments o 
acompanyar en gestions. Però també s’ha intensificat un 
servei de suport de reforç emocional, d’acompanyament. 
Voluntaris que conversen amb la gent gran que viu sola i 
que viuen un estricte confinament. 

L’A.- En atenció a la infància també hi ha hagut 
molts canvis. Com s’ha reorganitzat? 

A.G.- Amb els infants, per un costat s’ha garantit la 
connectivitat i que tots puguin seguir l’escola des de casa. 
S’han distribuït dispositius de les escoles i també es van 
adquirir i repartir unes 80 tauletes i una altra vuitantena 
de ruters per garantir la connexió. A més, els educadors 
d’atenció a la infància més vulnerable han fet visites 

domiciliàries, sobretot per portar material fungible i 
atendre les seves necessitats, amb dificultats, perquè 
l’excepcionalitat del moment no ho permet tot, però es 
manté el contacte i això ja és important. 

L’A.- Ajuts al comerç local i al lloguer de l’habitatge 
han estat de les primeres mesures. Ara s’han reforçat, 
la situació és punyent. 

A.G.- En aquests temps hem fet passes des del primer 
moment. En els ajuts d’urgència a l’habitatge hem 
incrementat el pressupost per tercera vegada. S’han perdut 
molts llocs de feina i crear ocupació ara és un dels primers 
objectius a través dels programes del Pla de Xoc. A més 
s’accelera la creació de l’espai emprenedoria i empresa de 
Ribes, per dotar d’eines als petits empresaris i autònoms i 
projectes amb el comerç local en la digitalització com t’he 
explicat abans. 

L’A.- L’esport i la cultura també es troben en una 
gran crisi. El tancament d’espais, la cancel·lació 
d’activitats. Quines són les estratègies en aquest sentit. 

A.G.- El primer és garantir que el pressupost de cultura 
i el d’esports es mantenen en esports i en cultura. Sabem 
que cal i caldrà donar suport a tot el teixit associatiu i a 

tots els professionals de dos àmbits molt, molt tocats amb 
la crisi actual. 

Marta Bertomeu i Daniel Cardona, dos artesans de Les 
Roquetes van fer roses de sabó per regalar al Redós per 
Sant Jordi

El repartiment de material de protecció a Sant Camil.



L’Altaveu nº 153  any 2020                                      05

P. Cabello P. Cabello

L’A.- Com s’ha previst entomar la seva recuperació?

A.G.- Es treballa amb un conjunt de programes, des de 
Cultura i Esports, tant per les entitats i clubs com per a 
programes d’activitats. S’està fent un treball intens, com 
en altres departaments. L’esforç del personal, la seva 
dedicació i també com s’han reestructurat molts serveis és 
un gran aprenentatge.

L’A.- Per exemple? 

A.G.- Doncs mira, per atendre les demandes Serveis 
Socials i Ocupació s’han reforçat amb personal també 

La desinfecció s’allargarà per mantenir els carrers nets i 
desinfectats. 

d’altres departaments. La mesura es va fer en els primers 
dies. Amb el confinament, l’administració més propera a 
la gent no es podia quedar a casa! A molts se’ls ha adaptat 
el teletreball, per garantir els serveis i sempre prenent totes 
les precaucions. Igual que s’ha reforçat la neteja amb la 
desinfecció de carrers i espais de més concurrència, la 
resta de serveis s’han intensificat. 

L’A.- Alcaldessa, sempre ha estat amb les xarxes 
socials actualitzades. Ara més que mai? 

A.G.- (Riu) Sí, sempre m’han dit que estava molt 
connectada! Per a mi és un espai natural meu, que ara 
m’ha servit per mantenir el contacte amb la gent. Ni 
t’ho imagines! Però he hagut de demanar paciència, 
perquè són molts missatges cada dia i jo mateixa 
responc, però no tinc sempre el temps que voldria. Hi 
ha dies que potser són 400 chats de WhatsApp, mail... 
messenger. Les xarxes de l’Ajuntament també han notat 
més seguiment i més interacció. La comunicació és 
important. 

L’A.- Què és el que més troba a faltar?

A.G.- Suposo que com tothom el contacte amb la gent. 
Relacionar-nos és el que més trobem a faltar i tot el que 
són activitats de lleure al carrer, socialitzar-nos. A poc a 
poc anirem retornant a la vida que coneixem. 
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CARTES A LA JUANi

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. 

“Benvolguda Juani, avui he sentit sirenes i en lloc de 
preocupació he sentit emoció. I odio les sirenes. Sempre 
m’han fet pensar en una emergència, un foc, un crim... 
una persecució com de pel·lícula, no sé si m’explico bé. 
Hem criticat, jo la primera, que la policia o ambulàncies 
circulessin fent soroll per no res durant aquest confinament, 
no sé, que se m’acudia felicitar la canalla o els sanitaris 
d’una altra manera, però he canviat d’opinió. I potser no 
sóc l’única. I tampoc sóc del tot objectiva. Però el cosí 
de la meva veïna és tècnic d’urgències, d’aquells que va 
tocant la sirena. Fa uns dies, en el seu recorregut ha inclòs 
passar per davant del nostre balcó, perquè el marit de la 
meva veïna, que va estar ingressat i és infermer, ara és 
a casa superant encara la malaltia. Si les sirenes són ara 
emocions, com identificarem ara les urgències? O no cal? 
O tot ha canviat molt?” (Sònia, 25 d’abril de 2020).

Apreciada Sònia, 

El cant de les sirenes sempre ha estat una malèfica 
seducció. D’antic, explicaven els grecs, que les sirenes (uns 
veritables monstres) amb el seu cant seduïen els mariners 
fins arrossegar-los cap a les roques perquè s’estavellessin i 
convertir-se en presoners o ser-ne directament devorats. 
Una sirena és com un sinònim de perill disfressat de 
dolçor i atracció. 

El confinament ha capgirat el concepte de comunicació i 
contacte (ara a través de petites pantalles), el concepte de 
solidaritat (ara cosint, qui ho hauria de dir!), el concepte 
de conciliació familiar (ara treballant a casa i sense treva 
en molts casos) i també el concepte d’emergència. 

Les sirenes sonen i uns acoten el cap i altres surten als 
balcons. Les sirenes sonen i uns fan un tweet i altres 
una fotografia. Les sirenes sonen a les portes de les 
residències, hospitals i llars, i no deixaran de sonar. 

Fa por. És un daltabaix de cap a peus d’una societat que 
viu entre quatre parets i enmig d’una globalització sense 
fronteres en les xarxes, però que no pot sortir de casa. 

La paradoxa s’ha instal·lat i la contradicció és natural. I 
potser sent un xic agosarada, confesso que caldria revertir 

el sentit de la coherència i exaltar la possibilitat que 
canviem d’opinió, que aprenguem quelcom que potser 
ens faci canviar pensaments i actituds. 

El contrari se’m fa feixuc i dogmàtic. La incoherència és a 
les nostres vides i cal conviure i aprendre, tenir criteri no 
ha de ser tossudesa. No creus? 

No vull respondre als teus interrogants, que segur 
comparteixen altres persones també, però crec que obren 
la porta a una reflexió que és general, gairebé universal i 
que afecta grans i petits, aquí i més enllà també. 

Seguirem sentint les sirenes i el seu cant no serà potser 
el de sempre. Dubto que es trobin a faltar i esgota... però 
també hi ha qui s’emociona, dins del vehicle i des de fora. 
I aquesta és la clau: que respectem a tothom. Amb o 
sense mascareta. Tocant o no les sirenes. Passejant o des 
del balcó. 

Si aprenem a respectar les llibertats dels altres, 
segurament trencarem prejudicis i nosaltres mateixes 
podrem ser més lliures.

La Juani

El cant de les sirenes
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Míriam i Judith, de baixa maternal

La Judith ha parit durant el confinament. Desconcert... i vida?

“I enmig de tot aquest despropòsit arribava la vida. La vida en estat més pur. El 26 de març, 
en ple estat d’alarma, quan totes les notícies eren de patiment i incertesa, de sobte, amb una 
primavera amb bolquers, Va arribar en Guim. Vam sentir la felicitat enmig del caos, encara que 

fos continguda i confinada”. 

Magí Fortuny, rellotger i joier

Mai no havia fet unes vacances tan llargues. El temps s’ha aturat?

“Difícilment recordarem aquest període com unes llargues vacances. Dit això, el temps mai 
s’atura. S’aturen els rellotges, s’aturen la salut i la vida. I al final tot passa, i ben aviat ens 
retrobarem amb un somriure ample i sense mascareta. Perquè riure amb qui et fa oblidar de 

com estàs, és màgia. Ara és l’hora de la màgia.”

Carme López, comptable

Ha perdut la mare durant el confinament. El dol per quan?

“Sentiment de dolor, ràbia, impotència. Ha marxat i no hem pogut estar amb ella. Em quedo 
amb un pessic al cor. La seva rialla i el seu bon humor sempre ens acompanyarà. Ni la 
COVID ens esborrarà mai el teu amor. A hores d’ara no sé per quan el dol... Quin tipus de dol? 

No serà al que estem acostumats, això segur”.

Elisenda Castell, coach personal per adolescents i pares

Tots aportem a través del que sabem fer. Atendre de forma gratuïta per pal·liar mals majors?

“Acompanyar gratuïtament a tots els adolescents que ho necessitin, que tinguin ganes de 
parlar. Poden sentir-se enfadats, avorrits, amb neguit constant. No assoleixen la falta de 
llibertat. I a través del whatsapp per mantenir la intimitat podem solucionar aquest esclat 

d’emocions. Em podeu contactar a través del 648693759 i en parlem”.

Tots estem confinats, més o menys, uns treballant, d’altres esperant per tornar-hi, alguns estan malalts pel motiu que a la 
resta ens té retinguts a casa, precisament per no haver de patir la malaltia.

Però la vida no s’atura i tots ens hem amalgamat amb la situació i la portem estoicament modulant sobre la marxa la nostra 
existència.

Som humans, per tant som supervivents i donem mostra que així és, amb curtes experiències dins aquesta situació, de 
diferents persones del municipi.

Des del confinament



Lídia Gázquez, professora de l’institut Can Puig de Ribes

Imparteix classes des de casa, compartint estones de feina i família. Distància i l’ensenyament 
no és nou, però distància i aprenentatge s’han fet compatibles? 

“Esperem que sí, que malgrat les circumstàncies i malgrat haver-nos hagut d’adaptar a la 
nova situació en un temps límit, l’aprenentatge hi sigui. En realitat, adaptar-nos a la nova 

situació ha estat tota una lliçó que no oblidarem mai: alumnes, professors i famílies.”

Lídia Mollà LLoses, infermera 

Impulsora del projecte de les cartes i dibuixos per als malalts de Sant Camil. 

Les malalties se superen amb remeis i temps, té cura la por? 

“Crec que la por és una de les emocions bàsiques que ens adverteix davant del perill. És bo 
tenir una mica de por, sempre que no ens domini fins al punt de paralitzar-nos. Per experiència pròpia puc dir que es pot 
controlar. Respirant bé ho podem controlar tot”.

Carles Bartra, del celler Vega de Ribes

És president de l’ADF 307 Sant Pere de Ribes

Amb el confinament, el concepte d’apagar focs ha canviat? 

Al final és apagar focs. I això no ha canviat. Fa anys que sempre anem amb els EPI (equip 
protecció individual) entre d’altres coses i tenim mascareta guants i ulleres. El que ha canviat és la prevenció i la vigilància 
que s’ha de fer des de casa. 
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Meritxell Galan, cantant de l’Orquestra Maravella i professora de cant

Combina les classes a distància de cant amb assajos. Com sona la música en confinament? 

“La música no deixa mai de sonar. Es canta amb el mateix sentiment, però està entelada, 
falta el caliu de qui la rep, la brillantor als ulls de qui tens davant. Les xarxes no són el mitjà 
correcte. Jo no he deixat de fer música, d’interpretar-la i compartir-la, però és diferent. Sona 

la música però no és el mateix. “

Ana López, de la perruqueria Mima’t 

Del confinament a l’apertura. Com serà el retorn a la feina? En tens ganes?

 “A dia d’avui no podem confirmar la data d’apertura. Hi ha molta confusió al respecte i 
evidentment volem garantir als nostres clients totes les mesures necessàries per començar a 
treballar amb seguretat i oferir el millor servei. Ganes n’hi ha moltes, de tornar a la normalitat 

i poder tornar a obrir les meves tisores, la meva eina de treball!”.



L’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes ha posat en marxa dues 
iniciatives adreçades a potenciar 
l’activitat física a casa, i més ara 
durant el confinament. La primera 
d’elles, de la mà de la Diputació de 
Barcelona, adreçada a la gent gran 
i la segona, de producció pròpia, 
destinada a tota la ciutadania.

Amb el nom “Cuida’t la salut 
a través del moviment” cada 
dimecres i divendres, des del 
passat 15 d’abril, es publiquen 
al Facebook de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes els vídeos 
d’activitat física adreçats a la 
gent gran que ha fet la Diputació 
de Barcelona amb l’objectiu de 
facilitar-los un confinament actiu i 
saludable. En total són 10 capítols 
d’uns 15 minuts de durada a 
càrrec de l’Ofèlia Gusi, llicenciada 
en Ciències de l’Educació Física 
i l’Esport, especialitzada en 
serveis d’activitat física per a la 
gent gran. Tots els temes que s’hi 
tracten s’ajusten als principis de 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) sobre envelliment actiu. 
Els capítols són: Cuidem-nos a 
través del tacte; Relaxem la tensió 
excessiva de les cervicals; Seguim 
els 3 moviments espontanis de la 
vida; Activem l’alegria; Respirem 
vida. Centrem-nos; No perdem el 
ritme; Belluguem la ment; Cultivem 
la força de la cintura i la sensibilitat 
de la pelvis; Fem consciència del 
nostre cos i Rutina de moviment 
saludable.

MOU-TE A CASA

D’altra banda, al canal de 
l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes a YouTube  hi trobareu 
7 vídeos d’exercicis físics de la 
sèrie de producció pròpia “MOU-
TE A CASA. Exercicis físics 
per un confinament actiu” que 
ha elaborat el servei d’esports 
municipal amb la col·laboració de la 
graduada en Ciències de l›Activitat 
Física i l’Esport, Júlia Palacios 

L’AJUNTAMENT PROMOU L’ACTIVITAT FÍSICA A CASA
Giralt. En aquest cas es tracten 
d’unes rutines d’exercici físic 
per la salut pensades per a 
la ciutadania, diferenciant les 
intensitats en 4 nivells de condició 
física, que es poden fer a casa 
per mantenir-se en forma tot 
seguint la recomanació de l’OMS 
de practicar 30 minuts d’activitat 
física diària. És per aquest motiu 
que s’aconsella que es facin entre 
dues i cinc vegades a la setmana. 
Segons el nivell de cadascú, 
també es pot fer una combinació 
de les diferents rutines.

Un primer capítol explica la 
informació bàsica a tenir en compte 
per seguir els exercicis proposats 
i dos capítols més estan dedicats 
als escalfaments i als estiraments 
que s’han de fer abans i després 
dels exercicis corresponents als 
diferents nivells de cadascú i que 
es divideixen en: inicial/principiant 
(1), mig (2), avançat (3) i alt/expert 
(4). Per això trobareu un vídeo 
o rutina per a cadascun d’ells 
degudament enumerats. 

Els exercissis es presenten en 
sèries i repeticions i tenen l’objectiu 
d’ajudar-nos a millorar el nostre 
estat físic i mental durant aquest 
període de reclusió domèstica. 
Cal dir que aquests exercicis, o 
altres similars, seran d’ajuda per 
millorar o mantenir l’estat físic i 
mental de les persones durant 
totes les etapes de la nostra vida, 
no només durant el període de 
confinament. 

També s’ha comptat amb les 
recomanacions alimentàries de 
la nutricionista i esportista d’elit 
ribetana, Gisela Carrión, recollides 
en el document HÀBITS, 
ALIMENTACIÓ I RECEPTES 
SALUDABLES que es pot 
consultar a l’apartat d’Esports 
del web municipal (www.
santperederibes.cat/municipi/
esports).
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Des del dilluns 27 d’abril les farmàcies col·laboradores 
del municipi estan repartint les 3.000 mascaretes tèxtils 
que els hi ha distribuït l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes i que ha confeccionat un grup de persones cosidores 
voluntàries. Aquestes proteccions s’han pogut fer gràcies 
al material donat per empreses i particulars i així com amb 
el material cedit per SEAT per elaborar i cosir mascarets 
solidaries. Totes elles són de cotó, amb una capa de filtre, 
i han estat desinfectades i esterilitzades. En tractar-se de 
mascaretes de roba, són reciclables i es poden reutilitzar 
una vegada rentades a 60º.

Les farmàcies on es poden trobar són: MARIA 
ARIZCUN, MARIA LL. GONZALVO, MIRET 
MESTRE i BUSQUESTS de Ribes i la farmàcia ANNA 
DURAN, J. PASCUAL, NUES MARTÍNEZ CATALÀ 
i la parafarmàcia del mercat municipal La Sínia. Es 
lliurarà, fins a exhaurir existències, una mascareta per 
persona (màxim dues) i preferentment a aquelles que no 
en tinguin, doncs l’objectiu és que ningú és quedi sense 
mascareta.

ES REPARTEIXEN A LA MAJORIA DE FARMÀCIES LES 3.000 
MASCARETES QUE HAN FET LES COSIDORES VOLUNTÀRIES

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes agraeix la tasca 
i la dedicació de totes les persones que han participat 
desinteressadament en el procés de confecció, a la 
Merceria Cunit (propietat d’una veïna de les Roquetes), 
la merceria  Més que Fil de Ribes, la clínica Ribes 
Dental per l’esterilització de mascaretes, les farmàcies 
col·laboradores, a SEAT i, en definitiva, a totes les 
empreses i particulars que les han fet possible.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi, 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa 
la pàgina web www.viusantperederibes.cat que recull 
activitats, recursos i enllaços per entretenir-se, aprendre, 
cuidar-se i passar millor els dies de confinament a casa. 
La nova plataforma, concebuda com un lloc dinàmic, s’ha 
llançat amb una vuitantena de propostes inicials, però 
setmanalment s’anirà actualitzant i ampliant de continguts.

Els suggeriments culturals, d’oci i lleure, pedagògics o 
relacionats amb hàbits saludables  reunits a Viu Sant Pere 
de Ribes són variats i de diferents temàtiques i tipologies 
–cursos, vídeos, plataformes web, etc.- i es disposen en 
diferents apartats. Per exemple, a arts escèniques s’hi 
troben recursos sobre dansa i teatre; cuina i gastronomia 
compta amb diferents receptes per a adults i infants; per a 
potenciar la creativitat i l’aprenentatge hi ha manualitats 
i experiments; el lloc patrimoni i cultura popular conté 
col·leccions locals i d’altres recursos sobre tradicions de 
diversos territoris; a arts plàstiques i cinema s’ofereixen 
enllaços a museus i per al visionat de pel·lícules;  per a 
moure’s i fer salut hi ha esports i vida saludable; també 
a música i literatura s’ofereixen enllaços a revistes, 
recomanacions de lectura i continguts musicals, i d’altres 
propostes. 

Les propostes recollides són tant locals com d’altres indrets 

EN MARXA EL NOU WEB “VIU SANT PERE DE RIBES” AMB 
ACTIVITATS I ENLLAÇOS DE RECURSOS EN LÍNEA

i recursos que es poden trobar a Internet. Amb la voluntat de 
seguir creixent i oferir aquest altaveu a les entitats municipals, 
s’hi poden fer arribar propostes a través de l’adreça de correu 
electrònic cultura@santperederibes.cat.

La voluntat és que aquesta web, un cop acabat el 
confinament i la situació derivada de la pandèmia, restarà 
activa com a un punt de referència i consulta de les 
activitats culturals, esportives i esdeveniments en general 
que tinguin lloc al nostre municipi.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Viu Sant Pere de Ribes conté diferents propostes culturals, didàctiques, esportives i 
gastronòmiques per gaudir des de casa. 
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Degut a l’impacte econòmic derivat de la crisi sanitària 
causada per la covid-19, l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes ha endegat unes línies d’ajuts a les empreses 
locals  més afectades mitjançant concessió directa, 
per tal d’agilitzar les subvencions destinades a mitigar 
l’aturada o disminució de l’activitat i dels ingressos 
d’aquestes. Amb aquesta finalitat, el Consistori destinarà 
240.000 euros.

Poden beneficiar-se d’un ajut de 2.000€ les petites 
empreses (de menys de 50 treballadors/es), comerços 
locals i persones autònomes, amb o sense treballadors 
al seu càrrec, domiciliades a Sant Pere de Ribes i que 
hagin hagut de tancar la seva activitat econòmica com a 
conseqüència del disposat en el Reial Decret 465/2020 de 
17 de març, així com aquelles que acreditin una reducció 
de la seva facturació d’almenys el 75% en alguns dels 
mesos encabits dins l’estat d’alarma. El càlcul es farà en 
funció de la mitjana de facturació del semestre natural 
anterior a la declaració de l’estat d’alarma.  

Les subvencions es donaran per ordre de petició i fins esgotar 
el pressupost disponible. Pel que fa a la compatibilitat 
amb altres subvencions, l’import de la subvenció sumat 
a altres possibles subvencions no podrà superar la 
reducció d’ingressos de l’activitat com a conseqüència 
de la crisi provocada per la covid-19. Queden excloses 
de la subvenció, les institucions financeres o bancaries, 
activitats que pertanyen a grans empreses, així com les 
administracions públiques, els seus organismes autònoms, 
les empreses publiques i altres ens públics.

L’AJUNTAMENT DONA AJUTS DIRECTES A LES PETITES 
EMPRESES, COMERÇOS I AUTÒNOMS LOCALS

Els formularis per fer la sol·licitud es troben al web de 
l’Ajuntament, a la pàgina www.santperederibes.cat/
municipi/empresa i inclouen una declaració responsable 
obligatòria de que l’empresa es troba en un dels supòsits 
objecte de la subvenció. L’Ajuntament podrà demanar 
tota la documentació necessària per comprovar les dades 
presentades. 

La documentació s’ha de presentar mitjançant una 
instància genèrica a la Seu electrònica de l’Ajuntament 
adreçada al departament de Promoció Econòmica. Per a 
més informació i atenció de consultes relacionades amb 
els Ajuts a Empreses, podeu consultar la web: www.
santperederibes.cat/municipi/empresa o trucar al telèfon 
607276115 o 607246006, de dilluns a divendres, en horari 
de 9 a 15 h. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està atorgant ajuts 
al lloguer urgents, mitjançant concessió directa, per tal 
de facilitar el pagament mensual de la renda de l’habitatge 
de residència a les famílies més vulnerables que estan 
patint les conseqüències de l’actual crisi sanitària. Se’n 
poden beneficiar les persones i famílies amb un contracte 
vigent de lloguer al municipi, paguin una renda de lloguer 
de fins a 750€ mensuals i tinguin uns ingressos anuals 
no superiors a 24.965,55€ (si la unitat de convivència 

EN MARXA ELS AJUTS AL LLOGUER URGENTS PER FACILITAR-NE 
EL PAGAMENT A LES FAMÍLIES MÉS VULNERABLES

és d’1 membre), 25.737,68€ (si la unitat de convivència 
està formada per 2 membres), 26.844,68€ (si la unitat 
familiar està formada per 3 membres) o 27.739,50€ (si 
la unitat familiar està formada per 4 membres o més). 
Els serveis socials de l’ajuntament emetran un informe 
per tal de conèixer la situació de vulnerabilitat de la unitat 
de convivència sol·licitant i l’Ajuntament podrà demanar 
tota la documentació necessària per comprovar que es 
compleixen els requisits per a la seva concessió, doncs els 
ajuts restaran condicionats a la comprovació dels requisits 
declarats.

El document de sol·licitud, que ja conté un apartat per a 
la declaració responsable obligatòria, es pot descarregar 
al web de l’ajuntament, a la pàgina d’habitatge www.
santperederibes.cat/municipi/habitatge. La documentació 
s’ha de presentar mitjançant instància general a través de 
la Seu electrònica del web municipal. Per més informació 
us podeu adreçar a les OAC (tel. 93 896 73 00).

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Estimats conciutadans, a través d´aquest espai 
que ens cedeix l´Altaveu, volem compartir 
que malgrat que som uns dels sectors afectats 
i en una situació més delicada per la crisi del 
COVID19, continuem prestant l’atenció i els 
serveis que mereixen els nostres residents i 
les seves famílies.

Des de el Redós ens solidaritzem i enviem 
molts ànims i suport a totes aquelles persones, 
famílies i treballadors afectats que encara 
continuen la lluita com nosaltres.

Aprofitem també per demanar que es 
respectin les mesures establertes en aquesta 
desescalada per tal d´afavorir-la.

Us agraïm tot el suport que hem rebut i estem 
rebent de cadascú de vosaltres. 

Gràcies al Sistema d’Atenció Primària del 
Departament de Salut, al Consorci Sanitari del 
Penedès-Garraf, Voluntaris Anònims, Silvalac, 
Sanitaris per la República, Naturalis, Pastisseria 
Pascual, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Amics 
de Voramar, Li Cheng Cheng, GP HR Generalist. 
Fábirca de Reus Nestle, Marta Bertomeu i Daniel 
Carmona, Hospital Trias i Pujol i l’ONEG Open 
Arms, Farmàcia Gonzalvo, Col·legi de Metges de 
Barcelona, Farmàcia Miret Mestre, ADF, Bombers 
de la Generalitat, Ambulàncies, Ferreteria Aleix, La 
Caixa, Creu Roja, Antonio Puig S.A., Gisela Carrión 
Bertran, Escola Els Costarets … i a tots els amics i 
amigues que ens heu fet arribar el vostre suport a 
través de dubuixos, poesies, cartes…. 

Gràcies, gràcies i gràcies.
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat el 
Pla de Xoc i Reactivació Municipal per continuar 
mobilitzant recursos, tant econòmics com humans, 
per al rescat de les persones i la reactivació econòmica 
municipal. Es destinaran 8,5 milions d’euros en tres 
àmbits d’actuació: suport a les famílies, suport a les 
petites empreses i persones autònomes i suport 
al comerç local i a l’emprenedoria. D’aquests, 3,6 
milions seran per a actuacions destinades a les 
persones i 4,9 per a inversions municipals que es 
duran a terme prioritzant la contractació d’empreses 
i professionals del municipi. 

Les accions que es recullen al pla s’executaran 
a través de petits projectes perquè s’hi puguin 
presentar empreses locals i autònoms i així reactivar 
i estimular l’economia local. També amb creació de 
nous plans d’ocupació municipals (per oferir noves 
oportunitats de feina a aquelles persones que han 
perdut el seu lloc de treball) i la col·laboració amb 
entitats del tercer sector. 

Les actuacions de suport a la fes famílies, amb 
1,5 milions, estan destinades a ajudar a sortir de 
la situació complexa i agreujada en què es troben 
moltes famílies en el context actual. Contemplen, 
entre d’altres, la rehabilitació d’habitatges per 
destinar-los a lloguer públic, nous plans d’ocupació, 
l’ampliació dels ajuts al lloguer i la creació i posada 
en marxa d’una plataforma de serveis a domicili 
per a les persones grans i del centre de dia de les 
Roquetes.

El suport a les empreses i les persones autònomes 
vindrà donat pels 2 milions disposats per contractar-
les per tirar endavant diversos petits projectes, a 
banda dels ajuts directes a aquelles que més ho 
necessiten, i es gestionaran recursos econòmics 
per reflotar l’activitat comercial i implementar nous 
projectes d’economia local. Es preveuen projectes 

L’AJUNTAMENT APROVA UN PLA DE XOC I REACTIVACIÓ 
MUNICIPAL DE 8,5 MILIONS PER MITIGAR L’IMPACTE DE LA 
COVID-19

de millora a l’espai públic, a les urbanitzacions, als 
centres educatius i als equipaments culturals, així 
com un projecte del comerç electrònic local per 
promoure i potenciar el comerç on-line de proximitat, 
la creació d’un espai empresa per a persones 
emprenedores i l’impuls del turisme.

Quant a les inversions previstes, algunes d’elles 
compromeses amb finançament europeu, amb 
gairebé 5 milions d’euros estan encaminades 
a millorar els equipaments, instal·lacions i 
infraestructures municipals, les urbanitzacions, l’espai 
públic, l’educació i la formació a formació, el turisme, 
la sostenibilitat i el medi ambient, principalment. La 
construcció de l’Institut Xaloc, un centre de formació 
professional i ocupacional, la nova comissaria de la 
policia local o la recuperació de l’emissora municipal, 
en són algunes de les més destacades.

El pla es preveu com un document viu que es pot 
modificar en funció de les necessitats del municipi, 
les aportacions dels grups municipals i de l’evolució 
de conjuntura actual.  El document ha estat aprovat 
en el Ple extraordinari celebrat el 24 d’abril amb els 
vots favorables de tots el grups municipals (PSC, 
ERC, FP,Cs) i l’abstenció de Construïm.

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

Josep Miret i Mestre

ABANS TOTS ELS RIBETANS 
TENIEN UN MOT?
(SEGONA PART)

El mes de novembre passat em vaig entretenir a explicar 
alguns motius de la gent de Ribes d’abans. Vaig fer una 
llista amb personatges de la generació dels meus avis 
però em va sortir massa llarga i no m’hi va cabre tothom. 
Per això ara continuo la llista amb altres persones que 
van ser força conegudes en el seu temps, començant per

La Paula, Paula Esteve Serrat, nascuda a Pallejà l’any 
1871. Amb el seu marit Fulgenci Miret Mata va muntar 
una taverna vers 1890, primer a la plaça de la Font i 
després a la plaça del Centre. Va ser durant molts anys el 
bar més conegut de tot el poble. Malgrat que oficialment 
s’anomenava Fonda “La Camelia” o “Bar Lenci”, tothom 
el coneixia com Ca la Paula.

La Mestressa de Can Puig, Mercè Miret i Cerdà, va quedar 
viuda de Josep Puig i Mestre amb canalla petita. Com 
que en aquella època hi havia unes normes de gènere 
molt estrictes quan una mestressa enviudava havia de 
buscar un administrador per portar la hisenda. Però a la 
mestressa de Can Puig li agradava controlar la hisenda 
personalment i per això s’havia de valdre d’un ardit. Fa 
anys em van explicar que quan els corredors de vins eren 
al celler de Can Puig, l’encarregat anava comptant en veu 
alta les cargues de vi que s’emportaven, i alguna vegada 
havien sentit la veu de la mestressa dient: “Crideu més 

fort, que no se sent!”. I és que no es deixava veure però 
tots sabien que era a l’habitació del costat parant l’orella.

El Noiet. De nom Josep Pons Ferret. Era sabater i empleat 
municipal. En Ramon Miret, en el seu llibre “La mirada 
del pardal” diu que era una persona pausada que no 
corria mai. Si un xicot n’havia fet alguna el Noiet deia: 
“Sense córrer, t’agafaré”. I efectivament “quan menys 

Fotografia de Mercè Miret i Cerdà, mestressa de can 
Puig, amb els seus fills Josep Puig i Miret (Pepet de can 
Puig), Ramon (mossèn Ramon de can Puig) i Mercè, vers 
1887 (Foto: Napoleón de Barcelona. Col·lecció de Can 
Miret de les Parellades).
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t’ho pensaves et sorprenia pel darrere i et clavava un 
bon clatellot”. 

Joan de la Torre: era el mot d’un ordinari anomenat 
Joan Poch, procedent de la Torre del Veguer, que va 
viure molts anys a la plaça del Centre. Va morir el 2 de 
març de 1899 i segons el dietari de Joan Milà i Giralt 
va ser “muy sentida su muerte por haber sido persona 

Anunci de Ca la Paula al Programa de la Festa Major de 
Sant Pau de 1916.

El Noiet sortint de l’església en ocasió d’un dels 
Homenatges a la Vellesa que es van fer als anys 1950 
(Foto: Jaume Gómez i Puig, treta de www.meteoribes.cat).

de buen carácter y haber gozado de grandes simpatías 
durante los años que estuvo en la plaza del Centro y en 
el ejercicio de ordinario que desempeñaba de aquí a 
Villanueva antes de irse a la Torra”.

Espetec, era el mot de Josep Cuadras i Soler, que 
portava les terres de la Casa Roja. Va ser tresorer de la 
Germandat de Sant Sebastià als anys 1930 fins la guerra 
civil. Antigament, quan es plantava una vinya, es posava 
una estaca de fusta untada amb quitrà per aguantar el 
cep jove. El quitrà bullia en una llauna on es submergien 
les estaques, que sovint espetegaven. Un dia en Josep 
Cuadras va anar a Ribes i va explicar que tot el dia havia 
estat sucant estaques en quitrà, i en dir que moltes 
estaques feien un espetec li va quedar el mot.

Matxo Vell. En Pere Bertran Milà “Matxo vell” va ser un 
actiu pagès de Ribes que va treballar en la construcció de 
la Societat d’Agricultors Obrers (El Local). L’any 1937, en 
plena guerra civil, va ser alcalde de Ribes del Penedès. A 
principis de 1939 fou detingut per la Guàrdia Civil, jutjat 
el 15 d’abril per rebel·lió i el 14 de maig fou executat al 
camp de la Bóta de Barcelona quan tenia 54 anys.

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



1.- Començarem trossejant tots els ingredients: el salmó, la ceba tendra, mig alvocat i les maduixes (reservarem una 
maduixa tallada a làmines per a decorar al final)

2.- Una vegada ho tinguem tot trossejat ho posarem en un bol juntament amb el rovell d’ou, 1 cullerada de mostassa, 2 
cullerades de salsa de soja, el suc de mitja llima i unes gotetes de Tabasco.

3.- Ho barrejarem bé amb l’ajuda d’una forquilla

Emplatat:

1.- En un plat col·locarem un motlle (rodó o quadrat). En el seu interior, com a base,  hi posarem l’altre meitat de l’alvocat 
trossejat i  a sobre la mescla feta anteriorment.

2.- Pressionarem lleugerament a fi de compactar-ho i posarem al damunt les làmines de maduixes. Traurem els motlles 
just abans de servir-ho.

CONSELL DEL GUERRER: Quant tallem el salmó ens hem d’assegurar que no deixi anar aigua. Si  és així el deixarem a sobre 
d’un paper absorbent abans de treballar-lo.
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Ingredients:
250 gr. salmó

50 gr. ceba tendra

80 gr. maduixes

1 rovell d’ou

15 gr. mostassa Dijon

1 alvocat

Salsa de soja

Tabasco

Llima

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Elaboració

BON PROFIT

SALMÓ AMB ALVOCAT I MADUIXES

Bon profit



·

I badar...

Fa gairebé cinquanta dies (quan escric això) que vivim 
confinats. Aquesta remaleïda paraula, confinament, ha 
aparegut de sobte a les nostres vides i s’ha imposat a tot 
arreu; ràdio, diaris, televisió, xarxes socials, com una mena 
de macabra cantarella, com aquelles llefiscoses cançons de 
l’estiu de les quals no aconsegueixes desempallegar-te. 

Com soc tafaner de mena, vaig decidir buscar al Diccionari 
de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans la 
parauleta dels nassos.

L’entrada diu així:

 Confinament

 1 m. [LC] [DR] [DE] Acció de confinar o de confinar-se 
en un lloc.

Val. L’acció ja la sabíem prou bé, però què més, què més?

 2 1 m. [DR] [DE] Pena restrictiva de la llibertat, 
aplicada generalment a delictes polítics.  

Van decretar el confinament d’aquell exministre tan corrupte.

A veure, un moment, no ens posem nerviosos... Nosaltres... 
vostè i jo, que estem en confinament, què dimonis tenim a 
veure amb un exministre corrupte? Que pagui la pena ell i no 
nosaltres. Quina broma és aquesta? Precisament la setmana 
que el lladre d’en Rodrigo Rato ha sortit de la presó! 

No me’n puc estar i consulto el vell Diccionari General de la 
Llengua Catalana per veure què diu en Pompeu Fabra i busco:

 Confinament

 m. Acció de confinar o de confinar-se en un lloc; 
aïllament del qui està confinat. Decretar el  confinament de 
l’exministre X.

El mestre Fabra va més de cara al gra, però, punyeta! és veu 
que això dels ministres corruptes és una tradició de molts anys 
enrere.

Com ja he confessat que m’agrada molt tafanejar, i tenint en 
compte que l’ordre de confinar-nos, tard i malament, ens la va 
donar el “Gobierno de España”, trec de l’estanteria el Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia Española i busco: 

 Confinamiento

 1. m. Acción y efecto de confinar.

Tornem-hi! Que sí, que ja ho sabem! Seguim... 

 2. m. Der. Pena por la que se obliga al condenado a 
vivir temporalmente, en libertad, en un  lugar distinto al de 
su domicilio.

Quina mania amb la pena! Bé, però aquesta és més suportable. 
Et condemna a viure a casa del veí, del cunyat, de la sogra o, 
si totes et ponen, a la segona residència. Això sí, sol però en 
llibertat...

P.D. Quines ganes tinc de confinar-me a una taula de la plaça 
Marcer i prendre alguna cosa, saludar, xerrar, llegir un llibre, 
saludar, llegir el diari, saludar, sentir la canalla, saludar i badar, 
i badar, i badar... 
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