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uny és un mes de Festes Majors al nostre municipi. Sant Joan, a Les Roquetes 
i Sant Pere, a Ribes. Aquest any restarà a les nostres memòries com l’any que 
no vam tenir una Festa Major com cal a causa de la COVID-19. L’any en què 
fèiem cues a fora de les botigues per comprar amb distància entre nosaltres, 
l’any que passejàvem quan vam poder sortir amb horaris convinguts, i no 

ens abraçàvem ni ens petonejàvem amb amics i coneguts; l’any en què tants avis ens 
varen deixar sense poder-los acompanyar; l’any en què el dol es barrejava amb la por, 
i els que van perdre feina o negoci van haver de començar de nou. L’any en què ningú, 
absolutament ningú pensava que això podia estar passant… Tant de bo, ben aviat sigui un 
record, un mal record que ens va fer aprendre alguna cosa de profit.

Però no ens quedarem sense un pessic de Festes Majors, perquè hi ha molta gent 
treballant perquè, per poc o molt que sigui, alguna cosa ens faci sentir que no passaran 
les dates sense més.

Com es farà? Doncs a tancar d’aquesta edició encara quedaven possibilitats per esgotar. 
Motiu pel qual no en tenim les programacions definitives. S’estan estudiant totes les 
possibilitats per oferir el màxim, prioritzant, evidentment, la seguretat dels assistents i 
participants: la salut per davant de tot. 

Les xarxes faran la resta, un desplegament d’idees s’han dut a terme per donar caire 
festiu i fer possible la participació dels ciutadans i el record de les festes majors. Podeu 
cercar la informació actualitzada a: www.viusantperederibes.cat i a les xarxes socials de 
l’Assemblea de Balls Populars de Ribes, l’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes i 
l’Associació de Festes de les Roquetes. 

Des de L’Altaveu volem agrair a tots els anunciants que heu fet possible aquest gruixut 
número. Els mateixos que feu possible any rere any les edicions dels programes de Festa 
Major i que de ben segur que ho continuareu fent a les properes. 

Perquè l’esperit de Festa Major hi és, fins i tot quan l’excepcionalitat capgira les nostres 
vides, aquesta flama no es mor, es transforma i permet gaudir de la Festa Major com 
sigui, i des d’on sigui. Perquè el que realment és important és fer-ho prou bé, com per no 
haver-ho de lamentar, i que les que vinguin les puguem agafar amb més ganes. 

Fins aviat.
Cristina Perelló
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El color, les músiques i l’olor de pólvora als 
carrers i les places no seran les protagonistes 
d’unes festes majors de Sant Joan i Sant Pere, que 
seran inaudites. Preparades des del confinament 
per part de l’Ajuntament, l’Assemblea de Balls 
de Ribes i l’Agrupació de Balls Populars de les 
Roquetes, les colles i les entitats, aquest 2020 
passarà a formar part de l’Arxiu local, com un 
any de massa canvis, forçats per la nova realitat. 
Aquest mes de juny no sonen les panderetes, ni 
castanyoles ni timbals assajant. Les restriccions 
i les precaucions ho impedeixen. Una Festa Major 
diferent. Entrevistem els regidors de Cultura 
de Ribes, Josep Moya i de les Roquetes, Adrià 
Solà; en Xavier Coll, Peco de la coordinadora de 
l’Assemblea de Balls de Ribes, en Jonathan Ruiz, 
de l’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes 
i Natàlia Urruchi de l’Associació de Festes de les 
Roquetes.

Gràcies per fer-nos confiança,
sempre amb vosaltres

Per Bàrbara Scuderi

Les festes majors
des del confinament
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La primera cita és la Festa Major de Sant Joan a les 
Roquetes i nit de revetlla. Tot seguit, la Festa Major 
de Sant Pere a Ribes. La Covid-19 ha trasbalsat 
tots els plans, tant per a les festes majors com 
probablement per a moltes revetlles particulars i de 
barri, arreu del país i també a Ribes i les Roquetes. 
Les incerteses i també les pors es vencen amb 
propostes noves. 

La Festa Major no pot canviar de data. La Festa 
Major són tradicions arrelades, consolidades i 
transformades amb el pas del temps i amb la 
implicació de cada generació que s’ha fet seva la 
festa. Ara però, el nou coronavirus ha suposat un 
canvi radical. En la preparació, en la programació i en 
la celebració. L’evolució de la pandèmia ha marcat, 
des del mes de març, un calendari de reunions més 

intens que mai. Les imatges que deixaran aquest 
Sant Joan i Sant Pere formaran part, en el millor 
dels casos, d’un moment inaudit, i no desitjat per 
ningú, que omplirà més endavant alguna separata. 

Els programes s’estan tancant i adaptant a la nova 
normalitat, oberts a què amb una evolució positiva de 
la pandèmia es podran afegir algunes novetats. Així i 
tot, les dates del calendari estan ben assenyalades, 
la Festa Major, és la Festa Major i més enllà de la 
xerinola, sempre és un temps de germanor.  

Entre el 22 i el 29 de juny, de Sant Joan a Sant Pere, 
les cites amb les festes majors marcaran una agenda  
de celebracions, viscudes des d’una pantalla o a la 
terrassa d’un bar, o en el pati de casa o les seus de 
les entitats. 
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L’Altaveu.- Com es planteja una Festa Major 
des del confinament?

Josep Moya.- Primer amb desencís. Tot el que 
envolta la Festa Major és alegria, són balls, és 
trobar-se amb la gent... i això, des del mes de 
març i sobretot a l’abril ja apuntava impossible 
poder-se fer. Calia començar a fer passos en altres 
direccions. Reinventar-se. 

L’A.- Quan es comencen a fer les noves 
propostes?

J.M.- En el mes de març normalment ja es 
comencen contractes i es treballa sobre un 
programa que tothom ja coneix. Aquesta vegada 
primer es va aturar tot. No es volia renunciar a res 
i s’esperava com evolucionava la situació respecte 
del coronavirus. En quinze dies, però, ja les dades 
de la virulència de la pandèmia van ser un toc 
d’atenció. Calia anar pensant en nous escenaris. 

L’A.- Aleshores es decideix que no es pot 
traslladar la data?

Josep Moya,
Regidor de Cultura de Ribes
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P. Cabello P. Cabello

J.M.- Vam començar reunions i crec que en això 
tothom vam estar d’acord. La data de la Festa Major 
no es pot traslladar. Nosaltres a més, no tindria sentit 
anar al setembre o al mes d’octubre tenint Sant Pau, 
a tocar, en el mes de gener. 

L’A.- Reunions telemàtiques? 

J.M.- Sí, tot amb Zoom! I ben estrany que ha sigut!

L’A.- I quina proposta es fa inicialment?

J.M.- Com a Ajuntament vam començar a dissenyar 
una Festa Major confinada. Encara tampoc es parlava 
de fases. I en això ens hem coordinat molt amb el 
regidor Adrià Solà, de Roquetes. Pensant en un 
model assumible, sense riscos. Posant per endavant 
la salut. 

L’A.- Quin és el model? 

J.M.- Una Festa Major en escenaris virtuals. Des dels 
canals de You Tube de l’Ajuntament, les xarxes, l’espai 
del web viusantperederibes.cat i la col·laboració 
de Canal Blau que podrà fer alguns directes, en 
streaming. 

L’A.- I què es farà i què no es farà? 

J.M.- Hi haurà un recull audiovisual de cercaviles 
i de les músiques de Festa Major, un concert líric i 
diferents propostes. Les que ens han permès tenint 
en compte les instruccions del PROCICAT.  És a dir, 
que no es pot fer res que suposi aglomeracions, ni 
actes de carrer. No hi ha cercaviles ni Castell de Focs. 

L’A.- Ens pots avançar alguna de les propostes?

J.M.- Sí! És clar! Hi haurà Traca, i la separata, que 
és de l’Esteve Molero sobre el mestre Udaeta i 
s’acompanya de la visita virtual de l’exposició de 
la col·lecció de castanyoles d’Udaeta, gràcies a la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. També 
es farà un concert líric amb músics i cantants locals 
sobre un repertori de Festa Major.  
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L’Altaveu.- Un Sant Joan molt diferent, oi?

Adrià Solà.- Molt. Amb un debat molt intens, 
reflexions i moltes reunions per valorar opcions, 
escoltar propostes i elaborar un programa que fos 
un pas endavant que no suposés després fer tres 
passos enrere. Molta prudència. 

L’A.- Per què la Festa Major s’ha de celebrar?

A.S.- Sí. Però el moment és complicat. Perquè 
malgrat l’optimisme, hi ha una crisi sanitària que ha 
portat pèrdues en moltes famílies i també una crisi 
econòmica molt gran. Diguem que els ànims no són 
tampoc els de sempre.

L’A.- El model de Sant Joan serà una Festa 
Major en escenaris virtuals.

A.S.- Correcte. Ens hem coordinat amb les entitats i 
les colles de Festa Major i l’Associació de Festes per 
elaborar uns audiovisuals que seran els escenaris de 
la festa d’aquest any, però també quedaran a l’arxiu. 
S’ha volgut mantenir el màxim de l’esperit. Seran 
escenaris virtuals i balcons. 

Adrià Solà
Regidor de Cultura de les Roquetes
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L’A.- Balcons? 

A.S.- Sí. Es farà una Traca secreta. Una traca que 
es farà des de tres punts diferents perquè tothom la 
pugui veure i sentir des dels balcons. 

L’A.- Pel camí, a banda dels actes de Festa 
Major, aquesta primavera s’ha suspès l’aniversari 
de la Dragona i altres actes previstos.

A.S.- Cert. La Dragona celebrava els 25 anys a l’abril 
(i esperem que arribi el moment de celebrar com cal) 
i és la protagonista de la Separata. Un document 
també que recull el recorregut de la Dragona, els 
seus membres i l’evolució. 

L’A.- El programa és més important que mai 
per seguir l’agenda dels actes, encara que siguin 
virtual, no? 

A.S.- Sí. Fem un programa, amb separata, que 
tindrà versió limitada impresa i després versió també 
digital, amb tots els enllaços per seguir els actes en 
streaming i veure els audiovisuals.  

L’A.- Què ha estat el més difícil? 

A.S.- Les incerteses i reunir-se a través d’una 
pantalla s’ha fet molt estrany. El més difícil però és 
prendre decisions, crec que aquí tothom ha aportat 

una voluntat molt gran perquè es puguin fer coses i 
no hi hagi riscos, i encara que no agradi a tothom, 
tothom pugui gaudir de tot. No és una Festa Major 
com voldríem, com tu deies, és un Sant Joan diferent. 
I que no es torni a repetir! 

L’A.- Ens pots avançar alguna de les propostes?

A.S.- El Pregó, amb el Dr. Caballero es farà en 
directe per Canal Blau i després a través del web. 
A més, hem volgut recollir els millors moments dels 
Piromusicals des de 2016 i també es podrà veure 
un resum. Hi haurà versos parlats, que enregistraran 
gitanes i Diabòlics, i més propostes audiovisuals que 
s’aniran descobrint amb el programa. 
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L’Altaveu.- Una Festa Major sense cercavila?

Xavier Coll.- T’imagines? Nosaltres no. Tot i que 
sabem que no és possible viure una Festa Major 
com sempre, perquè no ens podem imaginar les 
aglomeracions ni balls com estem acostumats. Es 
fa difícil imaginar una Festa Major sense els balls 
populars. I hem treballat alternatives.

L’A.- Quan es va començar a treballar en 
alternatives?

X.C.- Home! Quan es va veure que caldria pensar 
propostes, perquè la situació ja es preveia complicada. 
I vam estar d’acord sobretot, que caldria consultar 
a les colles. Plantejar les propostes i com sempre, 
que el conjunt de les colles, que som l’Assemblea es 
votés. I així hem fet. 

L’A.- L’Assemblea sou 38 colles. 

X.C.- Sí, les 38 colles que inclou també els castellers 
ribetans i els grallers de Ribes. A més ens hem reunit 
moltes vegades els de la coordinadora, que som set 
representants, escollits per tota l’assemblea. 

Xavier Coll, Peco
Assemblea de Balls Populars de Ribes
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L’A.- Com heu treballat les propostes?

X.C.- Hem anat seguint també l’evolució de la situació. 
L’escenari de l’abril no és el d’ara, acabant el mes de 
maig. I confiant que tot vagi bé, ens agrada, com a 
tothom, la idea que per Sant Pere encara estiguem 
millor. Per això primer es van posar damunt la taula 
diferents propostes, que hem compartit tant des de 
les colles com amb l’Ajuntament. 

L’A.- Zoom, whatsapp... 

X.C.- Horrorós, però sí. Totes les reunions 
telemàtiques i al final vam fer una enquesta, per 
conèixer tothom què pensava. Calia saber cada colla 
la seva disposició, la seva voluntat. I les colles han 
fet un treball important de reunions, comunicar-se i 
així es va decidir que tothom participés.  

L’A.- I el resultat? 

X.C.- El resultat és que un 95 per cent de les colles 
vol fer carrer. Amb totes les mesures, amb totes les 
proteccions i sempre que sigui possible sense riscos. 
També que l’opció de celebració virtual no convenç. 

L’A.- No desistir? 

X.C.- Mai! Volem mantenir viva la festa. Totes les 

colles si han de sortir estarien preparades, però 
no es pot fer cap pas endavant sense veure com 
evoluciona tot. Tenim una data límit, el 22 de juny, 
però també molt recorregut per tirar endavant 
diferents propostes

L’A.- Ens pots avançar alguna de les propostes?

X.C.- La proposta és treure els balls al carrer, de 
forma descentralitzada per evitar aglomeracions o 
fer diferents exhibicions, complint amb la normativa 
de distanciament i aforaments en l’espai públic. 
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L’Altaveu.- Com s’ha preparat la Festa Major 
des de confinament?

Jonathan Ruiz.- Ha estat intens. Sobretot perquè ens 
ha canviat la vida, no només la Festa Major. La reflexió 
la vam compartir entre totes les entitats i colles amb 
l’Ajuntament i l’Associació de Festes. Calia prendre 
consciència i la Festa Major tindria un format molt 
diferent. 

L’A.- En l’escenari virtual hi teniu un paper 
important?

J.R.- Tots els balls i les colles, també la Dragona, el 
Duc, Diabòlics, Petits Diabòlics i els Diables de les 
Roquetes ens hem centrat en recollir tota la informació 
i materials audiovisuals dispersos, alguns dels orígens 
d’algunes colles, altres més actuals per documentar 
tota la Festa Major. Una tasca que amb assajos, 
preparació d’actes era més difícil i ara aprofitem per 
reunir.

Jonathan Ruiz
Representant de l’Agrupació de
Balls Populars de les Roquetes
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L’A.- Es farà un documental amb tot? 

J.R.- Es faran audiovisuals per tenir tot documentat, 
s’exhibirà per Sant Joan i després servirà de material 
divulgatiu de la història de la Festa Major a les 
Roquetes. 

L’A.- A banda dels escenaris virtuals us heu 
posat al costat del comerç local.

J.R.- Hem creat una col·lecció de tasses amb 
imatges de la Festa Major i els balls que es podran 
aconseguir comprant en el comerç local. És una 
manera de tornar al comerç el que sempre ens han 
donat i difondre els elements de la nostra tradició. 
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L’Altaveu.- Sense Castell de Focs, els 
concerts i les orquestres... com es presenta 
aquest Sant Joan?  

Natàlia Urruchi.- Ja veus. Aquest any efectivament 
no podem gaudir de la Festa Major igual que altres 
anys, però no oblidem la data del 23 de juny i des de 
la nostra entitat hem creat un motiu per no oblidar: La 
Festa Major al cor. 

L’A.- Ens presentes el pregoner, el Dr. 
Caballero?  

N.U.- El doctor Joan Carles Caballero és metge 
de família a l’ambulatori de les Roquetes. És una 
persona molt estimada, i banda d’explicar com es 
viurà aquesta Festa Major diferent, és una manera 
de retre homenatge a tots els sanitaris que han estat 
peces fonamentals durant la pandèmia.

L’A.- Com es podrà seguir l’actualitat de les 
propostes que vagin sortint? 

Natàlia Urruchi
Presidenta de l’Associació de Festes de 
les Roquetes
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N.U.- En el programa s’ha inclòs la separata i 
els actes virtuals que es podran seguir, a més 
d’informació sobre les colles i l’associació. Nosaltres 
esperem incloure, segons les possibilitats, algun petit 
acte més i anirem informant a través de les xarxes 
socials. (@associaciofestesroquetes). 
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CARTES A LA JUANi“No, no estic bé”
Hola, L’activitat sembla que es recupera i a poc a poc obren 
les botigues; han obert fins i tot les escoles i les terrasses 
dels bars són gairebé plenes cada tarda. Si no fos per les 
mascaretes, diria que la nova normalitat és com la de 
sempre: consumir i divertir-se. L’altra cara menys visible 
són les persones que ens falten als carrers. Unes perquè ja 
no hi són, altres perquè no aconsegueixen sortir de casa. 
Les pors i les crisis d’ansietat també sembla que hagin 
vingut per quedar-se i en canvi no se’n parla gaire. […] 
Fem prou per tractar aquests temes? Hi ha qui parla de 
salut mental, però potser no prou o no amb la suficient 
contundència i honestedat. Jo crec que tinc dret a dir, que 
no, que no estic bé. Creus que serem capaces d’afrontar 
aquesta crisi? (Alícia A. Porra, 29 de maig de 2020)

AEl soroll ho diu tot. El silenci del confinament ha quedat 
enrere. Els matins han tornat a la seva banda sonora, 
potser amb un volum més baix, però el xiuxiueig dels 
ocells que ens despertava cada matí, ara torna a ser de 
cotxes circulant i més camions. Persianes amunt i avall. I 
encara que sigui de fons, la canalla surt més al carrer. No 
es veuen pilotes, però se senten els patinets. 

I enmig d’aquesta recuperada sonoritat nostra de cada 
dia, s’amaga el silenci del patiment. No estem bé. I tenim 
dret a expressar el dolor, les angoixes, les ansietats i les 
pors. I no volem necessitar ningú, però tota ajuda sempre 
és benvinguda. El confinament ha estat i és un fenomen 
social però neix en cada persona. És, en essència un estat 
individual que esdevé confinament físic i també mental. 
Sortir de casa és la metàfora de sortir del buit. Del no-res 
que ens ha mantingut entre quatre parets sense entendre 
exactament perquè, de la nit al dia, es poden obrir portes 
i finestres. 

La salut mental és salut emocional també. Però és més 
senzill parlar de malalties que d’emocions. Almenys 
ho sembla. Hem perdut molt o poc. Però sobretot hem 
perdut un temps que no es recupera. Persones i moments 

que no tornarem a viure. Oportunitats fallides. Canvis 
involuntaris. Hem perdut la feina o hem perdut el desig. 
La vida ha esdevingut una gàbia sense reixes, per on 
s’escolen els somnis. 

Tenim dret a compartir, honestament, el nostre estat 
d’ànim. I a qui no li agradi... ja ho saps. Quan som infants 
ens ensenyen a cridar, i plorem i tothom ho percep com 
un gest natural. Cridar i plorar davant les angoixes, les 
adversitats i les injustícies. La sensació és que créixer ens 
deixa sense veu i les llàgrimes es veuen com una debilitat. 

Plorem. Plorem plegades si vols. Compartir el plor potser 
sigui una de les experiències compartides que uneix més 
les persones. Una mica com si el mateix dolor, entre dos o 
tres o més persones, toca a una mica menys de patiment 
a cada una, t’imagines? 

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. 
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En aquests moments tant complicats que ens està 
tocant viure, sempre ens quedarà l’esport, i sempre 
ens quedarà l’Handbol. O almenys aquest és un dels 
principals anhels de totes les nenes i els nens dels 32 
equips que conformen l’entitat, i aquest és el desig de 
totes i tots de cara al proper setembre, quan esperem 
i confiem, que la maquinaria torni a moure totes les 
peces d’aquest engranatge de la gran família de 
l’Handbol Ribes.

La principal novetat del Club d’aquest prematur final de 
temporada, ha estat l’ascens dels dos primers equips. 
El sènior femení ha aconseguit el meritori objectiu 
d’assolir l’ascens a la màxima categoria de l’handbol 
femení de Catalunya, Lliga Catalana. Molta il·lusió hi 
ha depositada amb aquest grup tant jove de noies, que 
en tan sols tres anys, s’han col·locat entre les millors 
del país. Tanmateix, el primer equip masculí, s’ha 
col·locat entre els llocs que donaven accés al playoff 
per l’ascens a segona catalana, i que a causa també de 

EL CLUB HANDBOL RIBES CONTINÚA IMPARABLE
l’inesperat desenllaç d’aquesta campanya, ha acabat 
sent suficient per assolir de forma directa aquesta fita. 
Tot un repte el de consolidar aquest projecte i poder 
absorbir de manera ferma i consistent tots els jugadors 
de la base que treuen el cap amb moltíssima força.

L’altra gran notícia, confirmada per fonts oficials del 
consistori, és que aquest proper mes de setembre, per 
fi es podrà fer ús del nou pavelló municipal annex. La 
família de l’Handbol Ribes està d’enhorabona, doncs 
PER FI els seus esportistes podran presumir de practicar 
el seu esport en unes bones condicions d’entrenament, 
que els equiparin a la gran majoria dels clubs catalans. 
Cal doncs, contextualitzar l’handbol com un esport 
col·lectiu de contacte (i d’impacte) molt potent des de 
la vessant física i que fins ara  s’ha fet certament difícil 
de compatibilitzar en certes edats tractant-se de pistes 
de formigó descobertes, fet que tradicionalment  s’ha 
traduït en forma de lesions traumàtiques i/o musculars 
dels seus associats.
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L’OAC, SERVEIS SOCIALS I L’OFICINA D’HABITATGE HAN 
REPRÈS L’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA
Altres equipaments i instal·lacions es van obrint progressivament amb mesures de prevenció i seguretat.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha reobert el passat 
dilluns 1 de juny, coincidint amb l’entrada del municipi 
a la fase 2 de desconfinament, les Oficines d’Atenció 
Ciutadana, l’atenció presencial de Serveis Socials i l’oficina 
d’Habitatge exclusivament amb cita prèvia. Es reprenen 
així els serveis d’atenció personalitzada municipals, que 
han estat reforçats, per atendre les necessitats del moment 
i donar sortir als tràmits més indispensables que no es 
poden fer telemàticament i que requereixen de la presència 
física de les persones que els han sol·licitat per verificar i/o 
acreditar la seva identitat o per altres motius justificats. El 
sistema de cita prèvia, doncs, permetrà reforçar, garantir 
i facilitar l’atenció ciutadana concertant dia i hora per 
telèfon. El personal tècnic i administratiu atendrà qualsevol 
consulta, tràmit o gestió telefònicament o telemàticament. 
Aquesta mesura té un caràcter d’obertura parcial i es pren 
en el marc del procés progressiu de desconfinament per 
fases. 

La reobertura dels serveis de l’Ajuntament, així com 
d’altres equipaments i instal·lacions municipals,  serà 
esglaonada per assegurar en tot moment la salut i seguretat 
de la ciutadania i dels treballadors i treballadores. Ja s’han 
condicionat els espais perquè es respectin les distàncies 

de seguretat i les mesures higièniques, amb la col·locació 
d’una senyalització específica, mampares de metacrilat, 
dispensadors de gel hidroalcohòlic i reduint el nombre 
de cadires i capacitat de les sales d’espera, entre d’altres. 
S’evitarà així la concentració de persones i les condicions 
preventives per a les que s’hi hagin d’adreçar.

Tot això, es demana a la ciutadania que no es desplaci 
sense cita concertada a l’ajuntament i  continuï utilitzant 
en primer terme la tramitació telemàtica, a través de 
la Seu Electrònica (seuelectronica.santperederibes.cat/
seuelectronica) del web municipal (www.santperederibes.
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cat) i que es truqui davant de qualsevol dubte al telèfon 
d’atenció ciutadana de l’ajuntament (tel. 93 896 73 00 
– OAC), com a servei centralitzador de consultes, per 
informar-se sobre les gestions que necessitin realitzar. 
La cita prèvia també es pot demanar a través dels correus 
electrònics de les OAC:  oaclesroquetes@santperederibes.
cat o oacribes@santperederibes.cat. Els serveis 
presencials s’hauran de sol·licitar SEMPRE amb cita 
prèvia obligatòria, i prèvia valoració per part del personal 
municipal que atengui la petició.

L’objectiu és garantir la seguretat i salut de les persones 
i per aquest motiu el nou sistema permetrà evitar 
l’acumulació d’usuaris i usaries a les dependències 
municipals. El compliment de les indicacions donades 
permetrà millorar l’eficiència i eficàcia dels tràmits a fer i 
guanyar en comoditat, ja que els ciutadans i les ciutadanes 
podran concertar la cita quan els hi vagi bé d’entre les 
diferents opcions disponibles que se’ls hi oferirà.

L’horari de les OAC és els matins de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores i per  les tardes, de 16 a 19h, els dilluns i 
dimecres a Ribes i els dimarts i dijous a les Roquetes.

A banda de les OAC altres serveis i instal·lacions 
municipals també s’estan preparant per reprendre la seva 
activitat, si bé no es posaran en marxa fins que es puguin 
garantir el compliment dels protocols i les condicions 
necessàries perquè es puguin utilitzar amb seguretat per a 
la salut de les persones.

En relació a l’Oficina d’habitatge, serveis que es presenta 
amb la col·laboració del Consell Comarcal del Garraf, 
es manté l’atenció telefònica (93 810 04 00) i telemàtica 
(oth@ccgarraf.cat) i a partir de la setmana vinent també 
s’obrirà l’atenció presencial amb cita prèvia concertada 
a l’ajuntament a través de les OAC. La gestió de les 
convocatòries obertes, com l’ajut per al pagament del 
lloguer per a persones afectades per l’impacte de la 
Covid-19, es fa de forma telemàtica al web de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya http://agenciahabitatge.
gencat.cat/ajutcovid19. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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NO DEIXEU DE VISITAR LA ZONA OUTLET

c/ Nou, 17   Sant Pere de Ribes

SABATES PER A DONA 34 a 42
HOME 38 a 50 i NEN/A

 Peu delicat
   Amples especials

     Plantilles extraíbles

villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247

Volem agrair als nostres clients
la confiança rebuda en la nostra

reobertura
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Del 14 al 24 de juny

Exposició fotogràfica de la Festa Major

A través del perfil d’Instagram
www.instagram.com/globalizategarraf

Organitza: Globalitza’t-e Garraf

Des del 15 de juny

Jo, amb el comerç local

Organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes 
del Garraf.

20, 23 i 24 de juny

Històrics d’altres diades dels Castellers de les 
Roquetes

A través del perfil d’Instagram

www.instagram.com/castellersdelesroquetes

Organitza: Castellers de les Roquetes

Dissabte 20 juny

12 h

Vídeo resum de les activitats de la Casa Andalucia

A través del canal de Youtube VIUSANTPEREDERIBES

Organitza: Casa Andalucia

a partir de les 17 h

Conte de Festa Major a càrrec de la Biblioteca 
Josep Pla per a tots els nens i nenes i les seves 
famílies 

A través del perfil  d’Instagram @bibliotequesspr  i 
Facebook @bibliotequesstpereribes 

Organitza: Biblioteques de Sant  Pere de Ribes

Diumenge 21 juny

17 h

DreamWorldKids a casa teva 

A través del perfil de Facebook 

www.facebook.com/albertarribasdream/

Organitza: Servei de Cultura

19.30 h

Vídeo MOMENTS

A través del canal de Youtube VIUSANTPEREDERIBES

Organitza: Associació Cultural Contratiempo

PROGRAMACIÓ - Sant Joan 2020
Dimarts 23 juny

13 h

Pregó de Festa Major a càrrec de Joan Carles 
Caballero Doménech i Maria Lluïsa Calvet Valera

En directe pel Canal Blau TV

al finalitzar

Toc de gralles

En directe pel Canal Blau TV

a continuació 

Traca Secreta de Festa Major sincronitzada des de 
diferents punts dels municipi

Des dels balcons

Organitza: Servei de Cultura

18 h

Vídeo del concert de Gralles de la Colla de Grallers 
Calamús de Festa Major de Sant Joan

Emès pel Canal Blau TV

Ho organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes

19 h

Vídeo “25 anys fent Foc a les Roquetes”

A través del canal de Youtube VIUSANTPEREDERIBES 

Organitza: La Dragona de les Roquetes

19.30 h

Vídeo reportatge de la Colla Dansaire

A través del canal de Youtube VIUSANTPEREDERIBES

Organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes

Coordina l’acte: Colla Dansaire de les Roquetes

23 h

Video “Piromusicals de Festa Major de les Roquetes”

A través del canal de Youtube VIUSANTPEREDERIBES

Organitza: Servei de Cultura

Dimecres24 de  juny

17.00 h

Vídeo reportatge de la Festa Major de les Roquetes

A través del canal de Youtube VIUSANTPEREDERIBES 
Organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes
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Col·laboren: Colles de l’Agrupació de Balls Populars de 
les Roquetes, Associació de Festes de les Roquetes, 
Ball de Diables Els Diabòlics, Ball de Diables de les 
Roquetes, Ball de Diables 

Petits de les Roquetes, el Duc, la Dragona i els 
Castellers de les Roquetes

18 h

Retransmissió de la Cercavila de Vigília de Sant Joan 
de l’any 2009 (la més antiga de l’arxiu de Canal Blau TV)

Al Canal Blau TV

19.30h

Vídeo Exhibició dels versos satírics de les colles dels 
Balls de Gitanes i del Ball de Diables Els Diabòlics

Emès pel Canal Blau TV

Organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes i 
Ball de Diables Els Diabòlics

Aquest programa està subjecte a possibles modificacions i/o canvis.

Consulteu la versió actualitzada a

https://www.santperederibes.cat/municipi/culturaifestes/festes-populars/festa-major-de-sant-joan

o bé seguiu-nos a les xarxes socials
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Dissabte 27 de juny

12 h, des de la sala Josep-Lluís Palacios i en directe pel 
Canal Blau TV

Presentació de la Festa Major de Sant Pere 2020

Amb la participació d’Esteve Molero, autor de la separata, 
Miguel León, autor de la portada del programa, i represen-
tants de l’Ajuntament, la Comissió de Balls Populars i el 
col·lectiu de Barraques.

Organitza: Servei de Cultura

A continuació, en directe pel Canal Blau TV (i al dia 
següent al canal de Youtube viusantperederibes)

Concert El gran Cugat i els petits Chihuahues, amb 
Esteve Molero (trombó i presentacions), Jorge Varela 
(piano elèctric) i Luis Chacón (percussions llatines)

Organitza: Servei de Cultura

16 h, a través del canal de Youtube viusantperederibes

Presentació de l’exposició en línia UDAETA, de l’Institut 
del Teatre

Organitza: Servei de Cultura

17 h, a l’Instagram de les biblioteques

(www.instagram.com/bibliotequesspr/)

Hora del conte elaborat pel personal de la Biblioteca 

Organitza: Servei de Cultura

19 h, a El Pati del Centre Parroquial

Concert de Sardanes amb la Cobla Maricel de Sitges. 
Entrada gratuïta. Recollida de tiquets de control 
d’aforament per internet a www.centreparroquial.com o 1 
hora abans a l’entrada del recinte. 

Organitza: Rotllana Ribetana – secció sardanista del 
Centre Parroquial

A partir de les 20 h,

Programació de Barraques de Ribes

Organitza: col· Barraques de Ribes

23 h, a través del canal de Youtube viusantperederibes

Sessió DJ CHES

Organitza: Servei de Cultura

Diumenge 28 de juny

12 h, al Teatre del Centre Parroquial i en directe a través 
del canal de Youtube viusantprerederibes

Espectacle d’ombres No toques mis manos, de Valeria 

Guglietti. Públic general. Entrada gratuïta anticipada 
per a control d’aforament. Més informació al web www.
santperederibes.cat 

Organitza: Servei de Cultura.

Col·labora: Centre Parroquial

13 h des de diferents punts del municipi

Disparada de traca aèria i repic general de campanes 

Organitza: Servei de Cultura

17 h, a través del canal de Youtube viusantprerederibes 

Reportatge Quins arxius secrets de Festa Major guarda 
l’Arxiu Municipal? amb Laura Tomàs, responsable de 
l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

Organitza: Servei de Cultura

18.30 h, espai per definir, retransmès en directe pel 
Canal Blau TV

Exhibició dels balls infantils. Entrada gratuïta anticipada 
per a control d’aforament. Més informació al web www.
santperederibes.cat

20.00 h, pel Canal Blau TV

Retransmissió de la cercavila de vigília de Sant Pere 
de l’any 2008 (la més antiga de l’arxiu del Canal Blau TV)

Organitza: Servei de Cultura

22 h, a través del canal de Youtube viusantprerederibes

Música de Vigília, DJ Rulu en streaming

Organitza: Servei de Cultura

Dilluns 29 de juny

07.15 h, als campanars de l’Església

Toc d’Alba

10.30 h, a l’Església Parroquial de Sant Pere

Ofici de Festa Major

Presidit per mossèn Fermín Martín, rector de la parròquia 
de Sant Pere amb la presència dels capellans de 
l’Arxiprestat del Garraf. 

12.30h, al Teatre del Centre Parroquial i en directe a 
través del canal de Youtube viusantprerederibes 

Petit concert de Festa Major amb Andreu Miret (tenor), 
Itziar Espinar (soprano) i Héctor Valls (pianista). Entrada 
gratuïta anticipada per a control d’aforament. Més 
informació al web www.santperederibes.cat

Organitza: Servei de Cultura
Col·labora: Centre Parroquial

PROGRAMACIÓ - Sant Pere 2020



24                                    L’Altaveu nº 154 any 2020

18 h, a través del canal Youtube viusantperederibes

Les músiques de la Festa Major. Xerrada-audició a 
càrrec de David Puertas

Organitza: Servei de Cultura

20 h, espai per definir, retransmès en directe per Canal Blau TV

Exhibició dels Balls Populars. Entrada gratuïta 
anticipada per a control d’aforament. Més informació al 
web www.santperederibes.cat

Organitza: Servei de Cultura

Dijous 2 de juliol

(consulteu cartellera per confirmar horari i pel·lícula) al 
Cinema Ribes

Aquest programa està subjecte a possibles modificacions i/o canvis.
Consulteu la versió actualitzada a:

www.santperederibes.cat/municipi/culturaifestes/festes-populars/festa-major-de-sant-pere

O bé seguiu-nos a les xarxes socials

Reobertura del Cinema Ribes. Projecció d’una pel·lícula 
amb entrada gratuïta. Recollida de tiquets de control 
d’aforament per internet a www.centreparroquial.com o el 
dia 31 de juny a taquilla d’11 a 13 h i de 17 a 19 h.

Organitza: Cinema Ribes

Divendres 3 de juliol

22h, a El Pati del Centre Parroquial

Inauguració del Cinema a la Fresca. Venta 
d’entrades per internet a www.cinemaribes.com 
o a taquilla a partir del 2 de juliol en horari de 
cinema. 

Organitza: Cinema Ribes
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Com descriuria què serà l’Autòdrom quan obri per 
primera vegada les portes el 2021?

La nostra missió és crear un espai de trobada entre 
persones a l’Autòdrom. De diferents procedències i 
històries, al voltant del món eqüestre i automobilístic i 
amb l’Autòdrom com a icona d’un emplaçament únic per 
preservar, afavorit per l’entorn natural i obert al món i la 
comunitat que l’acull. 

Matthieu Liard és el director de l’Autòdrom de Terramar 
des de fa quatre anys. En aquest temps ha treballat amb 
diferents col·laboradors per crear la proposta de recuperació 
de l’Autòdrom. El projecte, senyala, és el resultat d’un 
treball molt rigorós, amb una estreta col·laboració amb 
els equips tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, a 
més de l’equip d’ambientòlegs de la consultora OUA 
(www.ouagroup.com), i paisatgistes (www.batlleiroig.com).

En què consistiran, més àmpliament cada una de les 
diferents activitats que s’hi realitzaran? 

En els mesos d’hivern, d’octubre a abril, acollirem 
concursos internacionals eqüestres de salt. Seran concursos 
sempre d’accés lliure i gratuït pel públic (els que paguen 
són els participants per a competir). Són esdeveniments de 
dia, amb un escàs impacte acústic a l’entorn. 

Entrevista amb Matthieu Liard, director del projecte de 
l’Autòdrom Terramar
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Aquests esdeveniments permetran a la gent de la comarca 
venir a passejar lliurement per l’Autòdrom, que està tancat 
al públic des de la dècada dels anys 50. 

Al llarg de l’any hi farem esdeveniments relacionats 
amb el món del motor. Avui dia ja acollim rodatges i 
esdeveniments corporatius, com el llançament de noves 
marques. La proposta és reformar l’antiga grada i l’àrea 
del voltant per acollir aquests mateixos actes, però en 
millors condicions. 

Ens agradaria també celebrar alguns esdeveniments privats 
vinculats al motor, sobretot en el motor clàssic. Ja hem 
col·laborat amb el Ral·li Barcelona-Sitges, per exemple i 
tindria sentit que l’Autòdrom formés part del programa del 
ral·li de cada any. 

Més enllà dels esdeveniments eqüestres i de motor, volem 
que l’Autòdrom sigui, en general, un espai que aculli tota 
mena d’actes, sempre que es respectin els valors naturals, 

paisatgístics i patrimonials de l’espai. Un lloc ideal per a 
trobades i benestar, d’on neixin històries i experiències úniques. 

Respecte del patrimoni arquitectònic, hi ha elements 
que seran restaurats, ens els pot exposar? 

L’Autòdrom té un patrimoni històric molt ric, però que s’ha 
anat degradant al llarg dels anys. Masies antigues, com 
el Clot dels Frares o Can Sidós es troben en condicions 
pèssimes. El compromís que tenim és restaurar tots els 
edificis que són de l’època de la construcció del circuit 
(1922) o anteriors: les masies, l’antiga fàbrica Champion, 
les boxes, les grades i la mateixa pista. La Masia de Can 
Sidós, per exemple, serà restaurada dins la zona hotelera. 
La fàbrica s’utilitzarà com a restaurant. 

La restauració d’aquests edificis és una feina important i 
costosa, però necessària.  

A més es mantindran elements arquitectònics de l’època 

 Estat actual de les instal·lacions de l’Autòdrom Terramar
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de la granja de l’Autòdrom, dels anys 70 i 80. L’Autòdrom 
és una construcció que ha tingut moltes vides i hem de 
construir el nostre projecte homenatjant cada una de les 
seves etapes històriques. 

El projecte és ambiciós en tenir cura de l’entorn rural. 
Quina superfície representa l’espai natural dins de tot 
el projecte? Quines seran les accions de restauració i 
revegetació?

L’àmbit total són 65 hectàrees. D’aquests 650.000 metres 
quadrats només el 8% (màxim de 53.000 m²) pot destinar-
se a edificacions, incloent-hi les existents que seran 
restaurades. 

Les zones de bosc es mantindran i es reforestaran. A més 
de les accions en relació a la connectivitat ecològica que 
es realitzarà, amb el pla de restauració de la riera de Ribes. 

A la zona de Can Baró s’ubicaran els estables (fixes 
i desmuntables), a més de la zona reservada per a quan 

sigui necessari l’aparcament. Les vinyes es replantaran i 
es compensaran la pèrdua amb la plantació d’un 50% més 
de superfície agrícola. 

A més del seu valor històric, l’Autòdrom té l’encant de ser 
un espai natural, gairebé tot salvatge. El repte és conservar 
el seu aspecte natural i conservar el paisatge de terrasses, 
murs de pedra seca, a més de recuperar una vegetació 
autòctona.  

En l’apartat de restauració i gastronomia proposen una 
oferta de quilòmetre zero, amb producte de proximitat. 
Serà de collita pròpia? 

Correcte, tindrem una horta de cultiu propi per abastir 
els nostres punts de restauració, encara que també 
necessitarem proveïdors locals. Oferir productes locals i 
de temporada limita la petjada carbònica i contribueix a 
reforçar l’activitat econòmica local. Tenim tants productes 
bons i ecològics aquí que ens sembla natural sumar en 
aquesta direcció!
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Hi ha sectors preocupats per l’impacte dels estables 
i dels accessos al recinte. Quines són les mesures 
previstes per evitar-ho? 

Entenem molt bé la preocupació, però repeteixo que no 
es tocarà cap dels elements del bosc. Conservarem els 
murs de pedra seca i aprofitarem el desnivell natural per 
mantenir un paisatge de terrasses naturals, potenciant, 
sobretot la vegetació autòctona. Serà l’entrada principal 
a l’Autòdrom i els primers interessats en preservar la 
vegetació i la seva bellesa som nosaltres. 

Què li agradaria que fos el primer que pensi algú quan 
li parlen del projecte de l’Autòdrom? 

Que per fi es pot salvaguardar aquest espai històric, que fa 
dècades que està abandonat, amb un projecte dinamitzador 
i respectuós amb el valor patrimonial i natural de tot 
l’àmbit i del seu voltant. 

Moltes gràcies! 

Moltes gràcies a tu també!

Imatges virtuals del projecte de l’Autòdrom Terramar
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Com aconseguir l’èxit professional i personal

Aconseguir l’èxit professional i alinear-lo amb els teus valors 
personals pot ser fàcil sempre que no comencis la casa per la 
teulada.

Fa uns mesos va sortir una enquesta que deia que 1 de a 4 
persones se sent infrautilitzada laboralment. No tenir un projecte 
motivador, poder conciliar i seguir aprenent, són les causes més 
importants de desmotivació. 

Has decidit que, d’ara endavant, en aquesta nova realitat que 
s’imposa treballaràs per tu. No és una idea peregrina que hagis 
pres així, de sobte. Portes temps pensant-hi. I, com tens el cap 
ben moblat, has pres les teves precaucions fins que arribés el 
moment. I sembla que ja ha arribat. És ara o mai.

Així que et poses fil a l’agulla amb aquest projecte que tens al 
cap. 

Però compte!. Passar de ser assalariada a auto-empleada, 
empresària, autònoma o com vulguis dir-li (encara que no són 
conceptes precisament sinònims) necessita d’una sèrie de passos 
que no et pots saltar.

No n’hi ha prou amb tenir una idea, encara que sigui la més 
fantàstica del món.

No n’hi ha prou amb haver fet els deures i saber si la teva idea 
funcionarà en el mercat.

Tampoc amb passar-te hores treballant en el teu projecte i 
contactant amb clients.

Tard o d’hora, si no has treballat alguns dels teus monstres 
inconscients, aquests saltaran per dir-te que res va bé.

Perquè arribarà un moment al qual sentiràs que treballes moltes 
hores i no hi veus resultats.

Fins i tot tindràs por a donar certs passos per la inseguretat de no 
saber si funcionaran.

I és que, per aconseguir l’èxit professional has d’haver treballat 
temes personals molt relacionats tant amb tu mateixa com amb 
el teu canvi professional.

Evidentment, l’èxit té tants significats com persones hi ha al 

planeta Terra. Però estaràs d’acord amb mi que, aconseguir l’èxit 
professional, comporta arribar a poder viure de la teva professió, 
com a mínim.

I per això has de proposar-te uns objectius a assolir i fer una 
planificació per arribar-hi.

I si no tens els resultats que esperaves o et sents malament, la 
raó és simple: potser t’estàs auto-sabotejant sense adonar-te’n.

Necessites treballar temes tan importants com les creences 
inconscients que tens sobre la inseguretat emprenedora, els 
diners i la teva capacitat, entre d’altres.

A més, hi ha temes que són fonamentals si vols aconseguir l’èxit 
professional de veritat, com la relació entre treballar, gaudir fent-
ho i guanyar diners amb això.

Així que, si en aquesta nova realitat, et proposes ser una 
persona nova amb un projecte propi, para atenció a aquestes 
recomanacions i treballa primer en tu mateixa. I, desprès, en 
allò que vols per al teu projecte de futur. Alinea els teus valors 
personals i professionals i tingues ben clar quin és el teu propòsit. 

Si ho fas bé, aconseguiràs tenir un projecte ferm amb bases 
sòlides que obtingui resultats. 

O vols començar la casa per la teulada?
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Des del dia 8 de juny, les Biblioteques de Sant Pere de 
Ribes han tornat a obrir portes de nou per al servei de 
préstec i devolució, així com per consultes bibliogràfiques. 

Per fer ús del servei cal demanar cita prèvia, ja sigui 
mitjançant telèfon, correu electrònic o a través d’un 
formulari que trobareu a la Biblioteca Virtual. Cal indicar 
els llibres, revistes o audiovisuals que es volen, i el personal 
de la biblioteca es posarà en contacte amb les persones 
sol·licitants per a concertar dia i hora de recollida. Els 
menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult, 
i excepte en aquests casos, o amb persones dependents, 
atendran a les persones usuàries de manera individual. 
Així mateix, caldrà obligatòriament l’ús de mascareta.

Les biblioteques recomanen que abans de trucar o escriure 
un correu per demanar algun llibre o altre material en 
préstec consulteu el catàleg Aladí (http://aladi.diba.cat/) 
per assegurar-vos que el document que interessi estigui 
disponible. Aquelles persones que tinguin documents 
encara en préstec a casa els tenen renovats fins al 31 de 
juliol i es mantenen les reserves fins al 22 de juny. A més, 
es pot seguir fent ús del servei de préstec de documents 
electrònics eBiblio. 

Tot i aquests mesos de tancament, han mantingut la tasca 
de foment de la lectura i han realitzat diverses activitats en 
línia amb aquesta finalitat: hores del conte, xerrades, clubs 
de lectura, etc. Les podeu continuar seguint a les xarxes 
socials Instagram, Twitter i Facebook, així com als blogs.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

REOBERTURA DEL SERVEI DE LES 
BIBLIOTEQUES DE SANT PERE DE RIBES
Atendran amb cita prèvia per fer préstec i devolució 
de documents.

Biblioteca Manuel de Pedrolo
Horari d’obertura: de dilluns a dijous de 16 a 20h;
divendres de 10 a 14h
938964020 / b.st.pereribes.mp@diba.cat
Biblioteca Josep Pla
Horari d’obertura: de dilluns a dijous de 16.30 a 20h;
divendres de 10 a 13.30h
938115782 / b.st.pereribes.jp@diba.cat
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El Sons Solers s’ajorna fins al 2021
El festival de Finca Mas Solers, que enguany complia la seva 7a edició, se celebrarà el 9 de 
juliol del 2021 amb SUU com artista confirmada

L’organització del Sons Solers, el festival de Finca Mas Solers, 
lamenta comunicar el seu ajornament fins el 9 de juliol del 2021. 

Tot estava preparat perquè l’edició d’enguany tornés a 
esdevenir una nit d’estiu màgica, però s’ha pres aquesta decisió 
davant la situació d’excepcionalitat que s’està vivint a escala 
mundial i d’acord amb la filosofia del festival (“be slow”).

En aquest sentit, l’anunci del pla de desescalada del govern 
espanyol ha deixat palesa la impossibilitat de celebrar el festival 
tal i com havia estat projectat, pel que des de l’organització 
s’ha optat per l’ajornament de la seva setena edició, prevista 
pel 10 de juliol d’enguany, fins al 2021.

Ha estat una decisió difícil i trista després de tants mesos de 
treball, il·lusió i esforç, però l’adopció d’aquesta mesura és 
necessària per garantir la seguretat i el benestar del públic, 
dels artistes i dels treballadors del festival. 

Des de la seva primera edició, el festival de Finca Mas Solers 
ha apostat per la qualitat per davant de la quantitat, pel 
format reduït i íntim que genera una connexió única entre 
el públic i els artistes, per la proximitat, etc. Condicions que, 
malauradament, a dia d’avui no es poden garantir.

Així doncs, el Sons Solers tornarà el 9 de juliol del 2021 
mantenint a SUU com a primera artista confirmada i un cartell 
que enguany no s’ha pogut desvetllar. Comença el compte 
enrere per a que la música en directe torni a sonar als jardins 
de Finca Mas Solers, per tornar a ballar amb els millors artistes 
dels països catalans a escassos metres de distància, per gaudir 
de la posta de sol asseguts a la gespa, per tornar-se a emocionar 
amb la màgia del Sons Solers. 

Mentrestant, i per fer l’espera més amena, es poden reviure 
totes les edicions del Sons Solers a través del seu perfil 
d’Spotify. 

Entrades

En relació a la validesa i/o retorn de l’import de les entrades, 
l’organització oferirà diverses opcions per a que el públic triï 
la que més s’adapti a les seves necessitats. En aquest sentit, 
les entrades adquirides al llarg d’aquests mesos seran vàlides 
per a la nova data de celebració, mentre que qui ho desitgi 
obtindrà el seu reintegrament. A més, les entrades per a 
l’edició del 2021 ja es poden adquirir al web sonssolers.cat a 
un preu de 35€.



Un Slow Festival únic al territori

Des dels seus inicis, el Sons Solers ha estat sempre un festival 
diferent a la resta. Celebrat en l’impressionant entorn natural 
de Finca Mas Solers, el Sons Solers aposta per la qualitat per 
davant de la quantitat, una nit sense cues, ni massificacions, 
ni actuacions solapades... A més, la seva programació basada 
en la música de qualitat feta als països catalans unida al format 
i espais del festival permeten que els assistents connectin i 
interactuïn amb totes les bandes.

La seva àmplia i variada oferta complementària és un altre 
tret diferencial del festival, ja que als espectaculars jardins de 
la Finca s’hi pot gaudir d’una zona chill out, espai gastronòmic 
i una zona de cocteleria. A més, com és habitual, el festival 
tornarà a comptar amb aparcament gratuït (aforament 
limitat) i la moneda oficial serà el Sonso, que es bescanviarà 
a l’interior del recinte.

Finca Mas Solers

Aquest palauet d’estil renaixentista català de finals del segle XIX 
va acollir l’Antic Gran Casino de Barcelona en una època daurada 
en la que el glamur era el protagonista. Aquest espai continua 
sent, actualment, seu de diversos esdeveniments com concerts 
a l’aire lliure, actes d’empresa, rodatges d’anuncis i pel·lícules, 
celebracions i festes especials. 

El Sons Solers compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes.

Facebook: 
https://www.facebook.com/SONSSOLERS 
Instagram: 
https://www.instagram.com/sonssolers/ 
Twitter: 
https://twitter.com/sonssolers 
Youtube: 
https://www.youtube.com/user/SONSSOLERS 
Spotify: 
https://open.spotify.com/user
hj6lfqji7xezb3e63wejh4yy9
Vídeo Ajornament - 
https://www.youtube.com/watch?v=XTlsnxGknfQ
Aftermovie 2019 -  
https://www.youtube.com/watch?v=lVH2F_38Fyc
Què en pensen els artistes del 2019? - 
https://www.youtube.com/watch?v=q65KJzfz3is

Social Media Sons Solers 
Es poden seguir totes les novetats sobre el festival a les
seves xarxes socials oficials:
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

PROP DE LES ROQUETES HI HA LA 
PLANA DELS CINC PINS I EL CAMÍ 
DE LES MINYONES?

El sector occidental del terme de Sant Pere de Ribes el 
formen les planes de les Roquetes, de Vilanoveta i de 
Solers. Aquestes fèrtils planes havien estat ocupades per 
conreus de vinya i garrofers, que en part van convertir-se 
en terres de regadiu amb aigües portades des del pantà de 
Foix a partir de l’any 1943. A tota la plana hi ha nombroses 
barraques de pedra seca, algunes d’elles amb nom, com la 
barraca dels Lliris, a la Serra (codi Wikipedra: WP_7068). 
A la plana de Montgròs trobem les barraques d’en Pepeta 
(WP_158) i d’en Martellet (WP_161) i a Xoriguera les 
barraques del Totxet (WP_155) i del Mandriga (WP_156).

També hi ha alguna barraca d’obra, com la barraca d’en 
Rosalia, a tocar del bosc de la Serra, amb teulada de 
teules, arruïnada de fa bastants anys (coordenades del 
GPS: 395221, 4567600). Al davant hi té un xup amb un 
safareig que porta la data de 1899 i un pou per la bassa.

Prop de Vilanoveta hi havia la barraca d’en Taran, on vivia 
un pidolaire, que va desaparèixer ja fa anys. També hi 
havia la Pallissa (395670, 4565425), ara en ruïnes, al bosc 
de Vilanoveta, prop d’on ara hi ha una àrea de picnic. 

Al sector dels Colls però ja en terme de Sitges hi ha la 
barraca dels Bons Aires (WP_383), que a les Roquetes 
anomenen barraca de Buenos Aires i expliquen que allà hi 
va viure un americano de Vilanova que va tornar pobre i se 
la va arreglar per poder-hi viure. De fet, aquesta barraca 

es troba dalt de la serra dels Bons Aires i segurament deu 
el seu nom a la serra on es troba més que no pas a la 
ciutat de Buenos Aires.

Dins les terres de la masia de la Serra hi ha algunes partides 
com el fondo de la Creu amb la barraca WP_60, sufragani 
del fondo de la Coma (centre a 395636, 4567557) o el 
Portal d’en Rafeques (395511, 4567239), que correspon a 
un antic portal ara derruït que es trobava just en el punt 
més alt de la carretera BV-2112. 

L’hort d’en Xeràpit és un tancat que hi ha a ponent de la 
masia de Montgròs (394636, 4568228). Dins del tancat 
hi ha un pou naixent amb una bomba manual que té 
un broc de metall que posa “Rica Font dels Tarongers”, 
segons explica l’excursionista vilanoví Joan Virella. A tocar 
de l’hort d’en Xeràpit hi ha el fondo dels Tarongers, que 
correspon als camps que hi ha al seu darrere (centre a 
394583, 4568357).

Mapa de la plana del sector occidental del terme de 
Sant  Pere de Ribes (Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya)
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La plana dels Cinc Pins és la plana que hi ha a migdia 
de Vilanoveta, i que amb el creixement de les Roquetes 
ha acabat com a zona urbanitzada (centre a 395306, 
4565192). Els cinc pins que donaven nom a la plana han 
desaparegut, però n’han quedat d’altres.

El camí dels Xiprers travessa tota la plana de Vilanoveta 
i comunica Solers amb la carretera C-246. El feia servir 
l’Eduard Maristany per anar a buscar el tren.

La barraca del Mandriga, a tocar de l’autopista C-32, en 
terres de Xoriguera.

El camí de les Minyones o rambla dels Ametllers és un 
camí tot recte i plantat d’ametllers que va de Solers a 
Santa Magdalena (394214, 4566639). Es diu el camí de les 
Minyones perquè les minyones que treballaven al palauet 
de Solers anaven a passejar per aquest camí. Tingueu en 
compte que quan la família Maristany s’instal·lava a Solers 
disposava d’unes trenta persones de servei.

+INFO: barraques de pedra seca http://wikipedra.
catpaisatge.net/

El camí de les Minyones o rambla dels Ametllers el passat 
febrer, amb els rengles d’ametllers banda i banda.
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Trossejarem les 8 gambes, els 6 palets de cranc i les 2 rodanxes de pinya tot ben petit i ho posarem en un bol. 
Reservarem.

Tallarem els 2 alvocats per la meitat, traurem el pinyol i els buidarem amb l’ajuda d’una cullera. 

Tot seguit també tallarem a trossets la polpa d’un dels alvocats i la barrejarem amb el que havíem reservat en el bol. La 
polpa de l’alvocat sobrant la guardarem a la nevera per una altra recepta.

Ara anirem a fer la salsa rosa. En un got posarem la maionesa, el quètxup i el whisky. Ho mesclarem ben bé i ja tindrem 
la salsa que afegirem al bol amb els altres ingredients.

Barrejarem tot i farcirem les quatre meitats buides dels alvocats. En posarem dues a cada plat.

CONSELL DEL GUERRER: Per decorar els alvocats farcits posarem a sobre unes nous o una gamba. 

Ingredients:
2 alvocats
8 gambes
6 palets de cranc
2 rodanxes de pinya

Per a la salsa rosa:
75 gr. maionesa
25 gr. quètxup
20 ml whisky

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació

BON PROFIT

Bon profit

A l v o c a t s  f a r c i t s



·
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Pilotada 
Ja de petit m’agradava en Capri. Gran actor i monologuista 
pioner, de qui han mamat molts còmics catalans. Per casa del 
pares corrien els discs amb els seus divertits soliloquis, “El 
nàufrag”, “El desmemoriat”, “El maniàtic”, “Mengem massa!”, 
“Acabarem ximples” i tants i tants d’altres, tots ells ben divertits. 

La Núria Gili, la persona que més m’ha ensenyat de teatre, va 
treballar unes temporades a la companyia d’en Capri i, al llarg 
dels anys, em va explicar moltes anècdotes de l’actor que, a més, 
era tot un personatge.

Una vegada, després d’un àpat a un restaurant del què va quedar 
molt insatisfet, tant pel que feia al servei com a la qualitat dels 
plats, i essent, com molts altres actors, un home discret, no 
va voler queixar-se ni cridar l’atenció, però en el moment de 
marxar es va dirigir al maître i li va dir molt seriós: “Abraci’m, 
jove, perquè no ens tornarem a veure mai més!” 

Ara, si em permeteu, faré allò que en deien: un cambio a la 
vizcaina (pilotada llarga a l’altra punta del camp que acostumaven 
a fer els equips bascos). Allí va!

El president del govern d’Espanya ha anunciat que a finals 
d’aquest més, entrarem en l’etapa de “la nueva normalidad” i 
s’ha quedat tan ample. La nova normalitat. Quins nassos! 

Segons això, aquest paio està convençut de què, abans de la 
maleïda pandèmia del coronavirus, el país que presideix, vivia 
en la normalitat. Sí, és clar... 

Sembla ser que, per aquest individu, un país amb els índexs 
més alts de corrupció política (amb els dos partits que es van 
alternant el govern, empastifats), és normal.

Un país amb la major taxa d’atur d’Europa, després de Grècia, 
malgrat que el 15% de les persones ocupades es troben en risc 
de pobresa, és normal.

Un país amb una bretxa salarial del 22% entre homes i dones, amb 

milers de desnonaments any rere any, amb una “llei mordassa” 
que hauria d’avergonyir qualsevol demòcrata, és normal.

Un país amb presos polítics (uns per exercir els seus drets de 
manifestació i votació i altres per una simple baralla de bar), 
exiliats i represaliats, és normal.

Un país on es prohibeix salvar vides al mar i es rebutja ajudar els 
perseguits, és normal. 

Un país, amb una casta reial imposada per un assassí, on encara 
perdura el franquisme (mai condemnat) a les forces de seguretat, 
a la justícia i a les classes dominants, és normal.

Un país (el segon del món) amb més víctimes enterrades 
(encara!) a les cunetes, resulta que viu una fantàstica normalitat. 
Espaterrant!

Ara, si em permeteu, corro la banda i recullo la pilotada.

Quines ganes tinc de dir-li al país veí: “Abraça’m, Espanya 
(virtualment que estem en desconfinament). Abraça’m perquè 
no ens tornarem a veure mai més! Ai!

P.D. Perdoneu, però jo també tinc dret a tenir somnis humits...



Administració
Comunitats
CIA & CO
Ctra. dels Cards, 56 local-d
93 896 45 83

Administració
Loteries
Loteria Lucas
Torreta, 36
93 896 48 26
Loteria La Dragona
Av. Cid Campeador, 29
93 814 36 20

Adrogueries Pintures
Versailles Pintures
Lluís Companys, 54
93 896 01 69
Versailles Adrogueria
Pl. Centre, 8 - Nou, 4
93 896 14 22
Pintures Garraf
Av. de la Terrosa, 14
93 814 33 54

Advocats i
Consultors
Antoni Fàbregas
c/ Jaume Balmes, 70 - Baixos
93 896 18 65
B-Advocats
Lluís Companys, 69 - 3er 1a
Tel.93 896 36 55
Fax.93 896 15 00

Alimentació
Queviures i Cansaladeria
Can Manel
c. del Pi, 1
93 896 02 96

Supermercats
Bon Area
Ctra. de Sitges, 77
93 676 76 52 

BonÀrea
Av. Mas d’en Serra, 14
93 688 57 99
Vitem&Co
Ctra. dels Cards, s/n
93 896 30 78

Alumini-Vidres- Ferro
Alum-Metall
C.Cial. Oasis local 65
93 894 07 58  - Sitges
Aluribes
Dr. Marañón, 19
93 896 11 81-677 575 258
Pere.com
Carles Buïgas, 60 - L-5
93 810 21 84 / 629 794 900
Alu-art
Cristòfol Mestre, 33
93 896 11 47/620 961 304

Animals de
companya
Mascotes Ribes
Lluís Companys, 87
93 896 56 50

Arquitectura
Estudi Tau
Av. Mas d’en Serra, 3
656 581 865

Assessories
Assegurances
Solgem Empresistes
Balmes, 83 1er
93 896 49 04
Ass. Farreras
Crta. de Sitges, 
53-63 Local 8
93 896 17 06
Ass. St. Pere de 
Ribes
Crta. dels Cards, 56
93 896 16 46

O. Tècnica Ass. Ribes
c. Ildefons Cerdà, 9 baix.
93 896 27 19
Bresco Marin Ass.
Sant Jordi, 19-21
93 814 45 78
Autoescoles
Vilafell
Plaça Llobregat, 6
93 893 42 48

Carnisseria
Xarcuteria
Xarcuteria Pilar To-
más
Ildefons Cerdà
Ctra. dels Cards
93 896 07 07
Xarcuteria Can Piqué
Lluís Companys, 69
93 896 36 85
Fontanals Delicates-
sen
93 894 13 88

Cellers
Celler de Ribes
Nou, 19
93 814 64 38
Celler de Can Pagès
Les Torres, 11
93 894 24 43

Centres mèdics
Centre Recuperació 
Funcional
c/ Onze de Setembre, 4-ba.
93896 35 33

Centres de dansa,
Gimnàs i
Arts marcials
Gimnàs Sport Ribes
Ctra. de Sitges, 85
606 403 225-606 405 583

M&G Cuerpo y Mente
Ildefons Cerdà, 58-60
93 896 29 43-678 702 100
Jopil
c/ Torreta, 25 
93 896 03 94

Centre de Reeducació,
Logopeda i Psicologia
Dolors Zapater
C/ Major, 75
93 896 19 40

Clinica Dental
Ribes Dental
Jaume Balmes, 74-76 Bx
93 896 43 87

Coach Personal
Eli Castell
648 693 759

Construccions i
Reformes
Hermanos Jorquera
c/Cervantes, 21 Local
93 896 12 79
Constr. 
Vidal Alsina S.L.
Av. Josep i Pere Jacas, 44
93 896 31 43
636 054 254
Construccions Ral
Jesús, 12
93 896 27 05
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Rovira
639 839 412
Reformes Xpress
639 219 135
Alvid
Lluís Companys, 96 B-1ª
93 816 58 48
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COL·LABORADORS
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Consher Mata
Pare Claret, 15
93 896 48 55

Coworking Centre
Hub Ribes
c/ Pep Ventura, 55
baixos local 4
93 896 23 84 - 638 220 699

Desballestament i 
Ferralla
Juan Ramírez e hijos
Av. Les Roquetes, 4
93 893 45 57

Electricitat – Aigua - 
Gas i Climatització
Jaume Font
c. Pep Ventura, 59-61
c. Torreta, 46-48
93 896 01 96
Toninstal
c. Lluís Companys, 45 B
93 896 09 53
Instal.lacions 
A.Huete
C. Cervantes, 23-26 local c
93 896 30 55
Frederic Sánchez
677 225 313
Torve C.B.
Crta. Sitges, 85 local 5
93 896 02 42
Jordi Mollà
689 177 694
David Coll
Comas i Solà, 14
679 294 253
Jordi Puig Font
Ctra, de Sitges, 23
93 896 01 47

Electrònica i
Electrodomèstics
Electrònica Rius
Carrer Nou, 34
93 896 07 43
Tecninova
Ildefons Cerdà, 17
93 896 59 57 - 680 262 555

Escoles - Bressol - 
Idiomes
L’Acadèmia
c.Cervantes, 26 B
93 896 25 48
Bon Aire
Crta. Sitges, 83
93 896 32 81
Bel Air
Crta. C246 km. 42
Vilanoveta
93 896 22 67

Estètica i
Perruqueries
Hidalgo
Calderón de la Barca, 6
93 896 32 75
M&G Cuerpo y Mente
Ildefons Cerdà, 58-60
93 896 29 43-678 702 100
Corte&Cambio
c/ Torreta, 37
93 158 45 96-656 850 942

Farmàcies
Gonzalvo
Crta. Sitges, 53
93 896 19 17
Arizcun
c/ Idefons Cerdà, 54
93 896 40 00
Miret Mestre
Plaça Marcer, 1
93 896 35 79
Busquets
Lluís Companys, 72
93 896 38 25
Farmàcia Pascual
Av. Catalunya, 10
93 893 24 87
Farmàcia del Mercat
Roger de Flor, 100-104
93 814 39 33

Ferreteries
Ferreteria de Ribes
Jaume Balmes, 74
93 896 27 98 / 680 967 612

Optimus
Ferreteria Aleix
Lluís Companys, 120
Ildefons Cerdà, 38-44
93 896 22 74

Finques
Immobiliàries
Ribes Pisos
c/ Lluís Companys, 78
93 896 18 38
Kasa & Home
Torreta, 36
93 896 34 44
Finques Terramar
Carretera de Sitges, 23
93 896 21 58
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Finques La Fita
C/ Sant Pere, 14
93 896 28 11

Floristeries i
Jardineries
Gonflor
c. Ajuntament, 3
93 896 05 76

Fotografia
Ninfa
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41

Fusteria
Fusteria Roma
Cristòfol Mestre, 37
93 896 37 71

Herbolari i
Productes
Naturals
Natura
c. Lluís Companys, 54
602 222 523

Impremta Digital, 
Arts Gràfiques
i Retolació
Libel.lula
679 674 247

Informàtica
Newton’s
Pep Ventura, 55
93 896 38 20
Hort Gran, 16 – Sitges
93 811 09 79

Enginyeria Técnica
Teo Muniategui
c/ Sant Pere, 14
626 948 109

Joieries-Rellotgeries
M. Fortuny
Crta. de Sitges, 41
93 896 34 94

Llibreries 
Papereries
Ninfa
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41
Gabaldà
Pl. de la Vila, 8
93 896 02 51

Mercat Municipal
La Sínia
Mercadona
Bar del Mercat
93 893 76 22
Carnisseria Encarna
626 946 844
Xarcuteria Soto
669 363 210
Aviram Pit o Cuixa
670 890 836
Peix i Marisc J. Car-
les
646 645 537
Superalimentos Bio
93 896 09 90
Parafarmàcia La 
Sínia
93 797 76 16
Sushi
Local-2
Forn de pa El bastó
689 52 62 49
Moda y
Complementos
Bimba



Matalasseria
Busquets
Dr. Marañon, 13-15
93 896 02 47

Mobles de Cuina
Creartribes
Torreta, 31
93 896 42 24

Mudances
Mudanzas M.M
619 642 896

Nutricionista i
Dietista
Eva Borràs
683 57 37 13

Òptiques
Ribes Òptics
c/ Nou, 18
93 896 30 61

Pastisseries 
Fleques
SN Serarols Nin
Lluís Companys, 53
93 896 07 09
San Onofre
c/ Torreta, 33
664 520 583
Ctra. de Sitges, 47
93 896 25 74
Horno San Onofre
c/ Mas d’en Serra, 13
Tel. 664 520 706
c/ Cid Campeador, 18
Tel. 664 520 711
c/ Brenguer IV, 1
Tel. 664 520 528
c/ Barcelona, 56
Tel. 93 814 13 11

Peixateria
Núria
c/ Balmes, 29 -
93 896 04 51
Ildefons Cerdà, 56 
689 801 368
Chelo&Jess
Ctra. de Sitges, 8
93 896 02 11- 672 654 993

Persianes i
Tancaments
Grup-7, Persianes
i Automatismes
Av. Josep i Pere Jacas, 38
93 896 38 54
607 248 350
Grup-7, 
Ramon Torné
Carrer de Sitges, 88
93 896 25 47
617 420 246

Planxa/Pintura
d’automòbils
Taller H2M
Eduard Maristany, 39
93 896 22 20

Plats preparats
La Meva Cuina
c. Sant Pere, 18
93 896 31 08
Especial Pollastre
Ildefons Cerdà, 26
93 896 28 23
Els fogons d’en Senén
C/ Torreta, 30 - local C
(Ctra. dels Cards)
93 896 15 41

Podologia
C. Podol. i Ortopèdia
Anna Simó
Pl. del Centre, 2
93 896 24 06

Publicació local
L’Altaveu
laltaveu@laltaveu.com
93 128 41 14

Publicitat
Pin.Ups Publicitat s.l
93 128 41 14

Restaurants
Can Lloses
C/ Milà s/n - 
Urb. Can Lloses
93 896 07 46
Shanghai
Cervantes, 37
Reservas: 93 896 43 26

Roba Dona,
Home i Nens
Nou Style
C/ Nou, 19
679 496 247

Sabateries
Nou Style
C/ Nou, 17
679 496 247 

Serralleries
Serralleria Ros
653 947 984

Serveis
Oh Desaigües
649 52 12 63

Prad Garraf
631 195 371
652 675 356
Serveis d’Enginyeria
Teo Muniategui
C/ Sant Pere,14
93 896 28 11 - 626 948 109

Tallers reparació
d’automòbils
J.M.R. 2000
Av. Josep Pere Jacas,36
93 896 22 36
Ramon Milà
c. Major, 33
93 896 08 80
Taller Baldrich
c/ Cervantes, 20
93 118 93 66
Taller Sant Pere
Automoció
c/ Pep Ventura, 57
93 115 03 10
Rapid Cars
c/ Murcia, 87-89
93 814 97 01

Tarot 
Lectures de Tarot
Vallpineda - 636 173 737

Tendals
Busquets
Dr. Marañon, 13-15
93 896 02 47
Toldos Melgosa 
c/ Miguel Angel, 45-47
93 814 19 60

Veterinaris
Centre Veterinari 
Sandy
Crta. de Sitges, 75
93 896 21 86
Ribes Vet
Jaume Balme. 87
93 896 10 03
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