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Editorial

D

e ple a l’estiu amb temperatures força caldejadetes, i es que de vegades no
només el clima caldeja l’ambient. Així de cop i obrint aquesta editorial, vull
dir una sola cosa. Les persones que varen organitzar, instigar, participar,
amb més, menys o cap premeditació als actes no autoritzats per la Festa
Major a Ribes, no estimen més la Festa Major que els que ens vam quedar a
casa, per prudència, respecte i solidaritat amb la resta de ciutadans del nostre municipi.
Sant Joan a les Roquetes és va celebrar de manera pactada, amb seny i gaudint de les
opcions establertes. Una edició que de ben segur que quedarà a la memòria de totes les
persones que han guardat les seves ganes per la propera.
Sant Pere a Ribes de la mateixa manera i sense tenir en compte els incidents ha estat
sota els mateixos paràmetres, una Festa Major que ha deixat guardades les ganes de la
majoria de ciutadans de sortir al carrer a gaudir de la Festa Major com estem acostumats.
Per tots hi hauran altres oportunitats de tornar a fer les coses tal i com eren. Haurem
d’esperar a Sant Pau i Santa Eulàlia a veure si aleshores podem compartir al carrer l’esperit
de Festa Major.
Dit això, donem pas a un Altaveu que entrevista de la ma de la Bàrbara Scuderi als
organitzadors del Monocicle. Ens expliquen el seu recorregut i com han estat capaços de
reconvertir, ampliar i reestructurar per mantenir viu un Festival que ja fa 10 anys.
Demanem a l’alcaldessa la valoració a tres qüestions recents, el primer any de govern,
l’estat d’emergència i les Festes Majors. Breu i contundent com els temps que estem
vivint. Respon i es projecta a un futur immediat amb determinació i esperança.
Punt R treballa tot l’any per què tantes persones puguin tenir informació, assessorament,
recolzament i puguin compartir la seva experiència dins un col·lectiu tant divers com real.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

La Rua Summer, Puigmolto i la Festa Major de Sant Jaume, diferents actes i Festivals,
locals comarcals que properament es celebraran, afectats per una pandèmia que ens
ha sacsejat a tots i cadascun de nosaltres, comerços, restauració, turisme, tot, res no és
normal ni ho serà en un temps. Temps i fets en els que hauríem de deixar de aprofitar
per polititzar, buscar bons i dolents, i malmetre els esforços dels altres. Pot ser aquesta
és una estona que més llarga o més curta hauria d’unir sense miraments de cap mena.
Fins aviat.
Cristina Perelló
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SANT JOAN i SANT PERE 2020
Un Sant Joan viu a la memòria
La Festa de Sant Joan a les Roquetes s’ha viscut aquest
any des de casa i amb la revisió de cercaviles històriques.
Quedarà en la memòria una Festa Major marcada per la
Covid-19, amb un pregó a càrrec dels protagonistes de la
primera línia de lluita contra la pandèmia des del CAP de
les Roquetes.

amb motius dels balls populars roquetencs, en diferents
establiments de les Roquetes. Un impuls al comerç vestit
de tradició.

Joan Carles Caballero Domènech i Maria Lluïsa Calvet
Valera van obrir els actes oficials de la vigília de Sant Joan,
al toc de les gralles, a través d’un pregó que es va poder
seguir en directe per Canal Blau TV i reviure l’endemà des
del canal de You Tube, Viure Sant Pere de Ribes, que ha
estat l’escenari d’una Festa Major diferent.
El record de la retransmissió de les primeres cercaviles
per Canal Blau (de 2009) així com el Piromusical d’altres
edicions, es van programar per mantenir l’esperit viu en la
memòria dels roquetencs i roquetenques.
A més, les colles han participat en diferents audiovisuals
a través del mateix canal de l’Ajuntament i de les xarxes
socials, amb una mostra de la seva història. Un material que
ha aconseguit reunir imatges inèdites, que ara formaran
part del patrimoni immaterial local.
El programa ha tingut especial atenció en la Dragona i el
seu 25è aniversari. Una història plegada d’anècdotes i fruit
de la implicació i la participació de tots els seus portants
a través de 25 anys, els seus timbalers, i tots els membres
i els diferents caps de Colla que hi ha hagut. La Dragona
que va viure un espectacular naixement el 25 d’abril de
1995, apadrinada pel Drac de Tres Caps de Ribes i el Drac
de la Geltrú.
I especial protagonisme han pres els balls populars, a
través de la campanya realitzada al costat del comerç
local. L’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes i la
UCER, van engegar la campanya Jo amb el comerç local,
per la qual es poden col·leccionar fins a 23 tasses diferents
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Una Festa Major diferent
Les banderoles de Festa Major i els domassos del Ball de
Diables de Ribes Colla Jove han estat el decorat d’una
Festa Major de Ribes diferent, viscuda des de casa i amb
un regust agredolç.
La Festa Major de Sant Pere arrancava amb la tradicional
presentació del programa, el dissabte 27 de juny, que

es va viure a través de Canal Blau. La música era la
protagonista, tant de la separata, a càrrec d’Esteve Molero
sobre el mestre José de Udaeta, el senyor del Castell, com
de la jornada, ja que va estar seguida d’un concert. El
gran Cugat i els petits Chihuahues, amb el mateix Esteve
Molero, acompanyat de Jorge Varela i Luis Chacón, que
van posar la banda sonora a una Festa Major diferent,
que s’ha viscut a través de Canal Blau, el canal de You
Tube Viure Sant Pere de Ribes i les xarxes socials, més
de tres concerts programats a les entitats, amb limitacions
d’aforament. En un altre aspecte, es va viure un episodi
que ha portat Ribes als mitjans nacionals i estatals, arran
de la sortida espontània de balls de la vigília.

polèmiques, que també formarà part d’una experiència
que no es vivia des de la Guerra Civil, en què tampoc hi va
haver cercaviles ni balls populars al carrer. I ha estat diferent
perquè la Covid-19 ha limitat les activitats i ha entristit
el paisatge. La crisi sanitària, amb la pèrdua de persones
estimades i la crisi econòmica que l’ha acompanyat, han
deixat pocs espais a la festa, però l’esperit s’ha mantingut
viu.

La Traca Aèria de Vigília va ser seguida des de diferents
punts de Ribes. A banda de la gent aplegada a la plaça
Marcer, hi va haver qui va anar fins a Sant Pau per gaudir en
la distància de l’efecte d’una traca que era disparada des de
diferents localitzacions. La recuperació de la retransmissió
de la cercavila de 2008 es va seguir per la televisió i moltes
colles van aprofitar per a recuperar imatges i audiovisuals
inèdits a través de les seves xarxes.
Ha estat una Festa Major diferent, i no exempta de
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Tres preguntes a l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes
Intens, moments dificils i diferents
Quina valoració en fa de l’any de govern?
El primer any de govern ha estat intens. A més de posar en
marxa projectes i compromisos de millora adquirits amb
els veïns i veïnes, hem hagut d’afrontar la pandèmia de la
Covid-19 i reaccionar ràpid a les necessitats sobrevingudes
dels nostres veïns i veïnes, comerços, autònoms, petites
empreses... i en definitiva de moltes famílies que en
depenen, aplicant mesures per combatre’n els afectes.
Sempre he dit que per a mi primer són les persones i hem de
vetllar pel seu benestar, per la seva salut, per la seva feina,
pels seus drets bàsics per damunt de tot. Moltes persones
s’han vist afectades d’una o altra manera per la crisi actual
i l’Ajuntament està per ajudar-les i acompanyar-les.
Cert és que ens hem hagut d’adaptar i prendre decisions
per posar en marxar les mesures socials i econòmiques
necessàries per fer costat a la ciutadania en aquest procés
mai vist, assegurant-nos que les persones més vulnerables
tinguessin les necessitats bàsiques cobertes. Principalment
el nostre capteniment és, i continua sent, assegurar els
drets bàsics en els diferents àmbits dels serveis socials,
l’educació i l’habitatge. És precisament on hi estem dedicat
més esforços, dotant-los de més recursos, i ja suposen
econòmicament una quarta part del total del pressupost
municipal. I també, ser al costat del comerç local i les
petites empreses del municipi que van haver de tancar per
decret i ara, encara els està costant molt remuntar.
I dels mesos d’estat d’emergència?
Malgrat hem hagut de patir moments molt difícils, el
nostre principal objectiu ha estat ser-hi en tot moment allà
on féssim falta. No només prestant atenció i serveis, sinó
també preparant i tirant endavant decisions i mesures per
pal·liar els efectes de la covid-19. Hem ampliat la dotació
econòmica dels ajuts al lloguer fins a 500.000 euros per
donar resposta a la dificultat que tenen molts veïns i veïnes
de poder pagar el lloguer de l’habitatge. I ho hem fet a través
d’ajuts directes urgents per fer-ho més àgil i ràpid. També
les partides de serveis socials les hem ampliat per afrontar
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Abigail Garrido, alcaldessa de Sant Pere de Ribes
les primeres necessitats de les persones més vulnerables
dedicant-hi 1.721.140 euros. Perquè ara són més les
famílies amb menys recursos que s’han vist obligades
a recórrer a diferents ajuts i serveis, i ho hem notat amb
la major demanda d’ajuts en els pagaments urgents, les
targetes moneders, material informàtic escolar o el banc
d’aliments. Amb més raó que mai, seguirem treballant
per garantir els drets bàsics a la ciutadania i la igualtat
d’oportunitats, i consolidarem les polítiques socials que
ajudin a pal·liar els efectes de la crisi econòmica a totes
les famílies afectades.
Un altre dels fronts que hem hagut d’encarar ha estat
l’aturada de l’activitat econòmica. Per això hem prestat
especial atenció en el suport al sector econòmic local perquè
s’ha vist obligat a cessar la seva activitat, i en depenen
moltes famílies. Per ajudar-los a tirar endavant quan han
hagut de tancar o cessar la seva activitat temporalment,
amb tot el que això comporta (falta d’ingressos, pagaments
pendents, ERTOS, etc.), hem disposat 360.000 euros
destinats a les petites empreses, el comerç i a les persones
emprenedores.
Aquestes són les mesures més urgents que hem aplicat,
juntament amb d’altres com diverses moratòries i
exempcions de pagament de rebuts, quotes, taxes i
impostos, per alleugerir la falta d’ingressos de les famílies
i dels negocis.

Ara bé, entenent que les dificultats poden no ser puntuals
i es poden prolongar, hem aprovat un pla de xoc i de
reactivació municipal que hem hagut d’adaptar a la nova
realitat per afrontar-la, dedicant més de 8’5 milions d’euros
per lluitar contra la situació provocada per la covid-19
i amb un pla d’inversions pensat per executar-lo amb la
contractació d’empreses locals i persones en situació de
desocupació del municipi a través de plans d’ocupació de
l’ajuntament. I també els Pressupostos Participatius 2020
que acabem de posar en marxa tenen aquest any un accent
marcadament social.
Quina valoració en fa de les Festes Majors?
Hem tingut unes festes majors diferents, adaptades a la
realitat que estem vivint i valoro molt la feina de diàleg
i acord que en general ha hagut. Vull valorar l’esforç i
compromís d’aquelles persones i entitats que han respectat
els acords i la contenció que el moment ens demanava. Ens
hem hagut de reinventar i ha hagut molt treball i dedicació
per poder-ho fer amb actes imaginatius a través de les
xarxes o televisió.
Malauradament, hem de lamentar els incidents que van
tenir lloc la vigília de Sant Pere. Immediatament vam
condemnar els fets a través dels nostres canals oficials
per aclarir que la sortida d’alguns membres de les colles
no havia estat autoritzada i per procurar que no es tornés
repetir en les següents hores i el dia següent.

Hem expressat el nostre total desacord amb les sortides
no autoritzades que van provocar concentracions de
persones totalment improcedents en la situació actual
de risc de contagi per la COVID-19 i hem deixat clar
que l’Ajuntament en cap cas havia organitzat aquestes
activitats, doncs només cal veure el programa oficial
d’actes. Per això lamentem aquesta actitud irresponsable
i imprudent de les persones que hi han participat i de la
manera com s’ha produït. Esperem que no haguem de
lamentar conseqüències per a la salut pública.
Per molt que es vulgui desviar l’atenció o manipular el
discurs, els fets han estat els que han passat i no tenen
excusa. Per molt que alguns diguin que des del govern
volem assenyalar a persones o col·lectius, l’única realitat
és que algunes persones i col·lectius ja havien expressat
públicament que podria haver-hi “sorpreses”, com
també es cert que les propostes que vam fer d’organitzar
exhibicions de balls populars en un recinte a l’aire lliure
amb control d’accés i mesures covid-19 tampoc les van
acceptar perquè no volien acceptar res que no tingués
lloc al carrer. Per molt que diguin que hem estat incapaços
d’arribar a acords, hem escoltat, hem fet propostes i hem
presentat alternatives.... Però en cap cas podíem permetre
que es fessin actes al carrer que posessin en perill la salut
personal i col·lectiva dels ciutadans i ciutadanes. Hem
fet el que ha calgut fer. Ara, caldria que les persones i les
entitats on pertanyen demanessin disculpes públiques per
poder restablir una entesa i restauració col·lectiva.

L ’A

P. Cabello

P. Cabello
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LA DEIXALLERIA MÒBIL TORNA A ESTAR EN FUNCIONAMENT
Les instal·lacions es traslladaran a diferents ubicacions del municipi seguint el calendari
previst inicialment per a 2020.
El servei de la deixalleria mòbil torna a estar actiu
a Sant Pere de Ribes a partir d’aquest dimecres, 1
de juliol, després del parèntesi dels darrers mesos
motivat per la crisi sanitària de la Covid-19. D’aquesta
manera, les persones usuàries es podran estalviar
desplaçaments a la deixalleria municipal per llançar
petites quantitats de residus.
La deixalleria mòbil s’anirà reubicant segons el
calendari previst inicialment per a aquest 2020.
Durant els mesos de juliol i agost, estarà actiu de
8h a 11h, tots els dies de la setmana. Els dilluns,
es traslladarà a la plaça de l’Església de Ribes; els
dimarts, al carrer del Carç; els dimecres, a la plaça
Llobregat, i els dijous, a la plaça de la Vinya d’en
Petaca. Cada cap de setmana (inclòs divendres),
tindrà una ubicació diferent. El primer cap de
setmana de mes, estarà al carrer Santíssima Trinitat,
de Vallpineda. Els tres caps de setmana restants,
successivament, es desplaçarà al carrer Veneçuela
de Rocamar, a Can Lloses i a l’avinguda Sant Pere
de Ribes de Mas Alba.
La resta de mesos de l’any, la deixalleria mòbil
començarà a les 9h i variarà d’ubicació seguint les
mateixes previsions, amb variacions puntuals. En
els mesos amb cinc setmanes (com juliol i agost) la
localització en el cinquè cap de setmana es decidirà
en funció de les necessitats del servei. També es
podrà localitzar, puntualment, en els esdeveniments
que ho requereixin.
Un servei complementari a la deixalleria municipal
La deixalleria mòbil està equipada amb un servei
de recollida de residus domèstics que evita a les
persones usuàries desplaçaments a la deixalleria
municipal (ubicada al carrer Boters, sense número, del
polígon industrial Vilanoveta) per a petites quantitats
de residus. Es tracta d’un servei complementari al
principal, pensat per acostar la recollida selectiva
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de residus (especialment quan no hi hagi sistema
de recollida domiciliària) a les urbanitzacions i a la
ciutadania en general.
La ciutadania pot dur a la deixalleria mòbil, en petites
quantitats, els següents tipus de fraccions/residus:

-Olis domèstics vegetals usats (oli de fregir, oli de
tonyina...).
- Cables elèctrics, petits aparells elèctrics i
electrodomèstics (ràdios, batedores, ventiladors,
ordinadors, microones...).
- Roba i sabates.
- Fluorescents.
- Bombetes (dues tipologies).
- Bateries i piles.
- Radiografies.
- CDs i DVDs.
- Cartutxos d’impressores i tòners.
- Telèfons i carregadors de telèfons mòbils.
- Aerosols/esprais.
- Càpsules de cafè.
- Ferralla (bicicletes, paelles, tisores...).
- Fustes (petits mobles, estris de fusta...).
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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LA RUA SUMMER TRASLLADA LA FESTA A LES LLARS PER LA COVID-19
El Carnaval d’estiu de les Roquetes es reinventa amb propostes amb fort protagonisme a les xarxes socials
com una gala a l’estil Eurovisió.
La Comissió organitzadora de la Rua Summer
Carnaval (integrada per representants de les
entitats Roquefestes i UCER i per l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes) ha posposat per l’any vinent
la celebració del carnaval d’estiu de les Roquetes,
No obstant, com van anunciar el mes de maig en un
comunicat, “per mantenir viva la seva flama” i no
deixar a participants i públic “sense plomes ni clor”
ha proposat enguany algunes iniciatives pensades
per celebrar des de casa, amb l’objectiu de garantir
la salut de les persones davant la pandèmia de la
Covid-19. Per aquest motiu, s’ha optat per “una
edició alternativa, diferent i excepcional”, que
tindrà lloc dissabte, 11 de juliol, amb un protagonisme
important a les xarxes socials. Els organitzadors han
descartat qualsevol altre format o canvi de dates,
entenent que “desvirtuaria l’essència d’aquesta
celebració”.
L’esdeveniment central de la jornada serà la primera
edició de la Ruasummervision, una gala amb els
playbacks dels que s’hi vulguin presentar emesa a
través del Youtube i el Facebook de la Rua Summer
a partir de les 22h. En els vídeos, els participants,
convenientment disfressats, hauran de fer un
playback de la cançó que escullin, preferentment de
temàtica carnavalesca i evitant temes amb missatges
violents o sexistes. Hi poden participar un màxim de
deu persones per enregistrament, que haurà de tenir
una durada màxima de tres minuts. Els vídeos, en
format horitzontal, s’han d’enviar al correu electrònic
de la Rua Summer (ruasummercarnaval@gmail.
com) abans del 5 de juliol.
La Ruasummervision tindrà l’estructura d’una gala a
l’estil Eurovisió, presentada per Mateo Vergara i Pupi
Puisson. Hi haurà jurat, guanyadors, connexions en
directe i dj’s. Se seleccionaran 15 performances
finalistes, que optaran als tres primers premis, xecs
de diferent valor (300€, 200€ i 100€) per bescanviar
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per productes de comerços associats de la UCER.
D’altra banda, Canal Blau TV emetrà la Rua Summer
Kids 2019 el dissabte, 11 de juliol, a les 21h. L’endemà
diumenge, a les 21h, la televisió comarcal oferirà la
retransmissió de la Rua Summer 2019.
Concurs de façanes, finestres, balcons i carrers
L’organització de la Rua Summer també ha
convocat el primer Concurs de Façanes, Finestres,
Balcons i Carrers Rua Summer Carnaval, que
s’hauran de guarnir amb motius carnavalescos del
10 al 12 de juliol. Els participants s’han d’inscriure
a través del correu electrònic de l’esdeveniment
(ruasummercarnaval@gmail.com) fins al 3 de juliol.
Els tres primers classificats rebran, respectivament,
premis de 200€, 150€ i 50€.
Per últim, s’instal·larà un photocall amb motiu de la
Rua Summer 2020 el dissabte, 11 de juliol, de les 17h
a les 20h. Tots aquells que s’hi facin la foto rebran
un xec descompte per bescanviar per productes dels
comerços de la UCER.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

El respecte i el menfotisme
“El 17 d’agost de 2017 es va produir un atropellament
massiu deliberat a la Rambla de Barcelona, fent servir
la tècnica de vehicle-ariet. En l’atemptat van morir 15
persones...”

però si pensem què només a la nostra comarca, gairebé
170 veïns han mort; imagineu la gravetat de la tragèdia,
la destrossa de llars i el dolor de tantes famílies.

Aquesta és l’entrada de la terrible notícia de l’atemptat
terrorista a Barcelona que podeu llegir a la Viquipèdia.

A poc a poc, anem sortint d’aquesta pandèmia i ara toca
cuidar-nos, no només per por a emmalaltir, sinó per no
posar en risc a d’altres.

Aquell dia, amb la família, estàvem celebrant la Festa
Major de Gràcia, i així que la noticia va córrer per carrers
i places, es va fer el silenci més absolut. La Festa, com
és lògic, va quedar suspesa. Estàvem tots corpresos.

Doncs, precisament ara, no calia el lamentable espectacle
del passat dia 28 pels carrers de Ribes. Tant important
és un so de gralla, un cop de bastó, una ballada? No
podem esperar al proper any?

Tanta feina preparant els guarniments dels carrers i
tots els actes de la Festa... però el més important era
demostrar la solidaritat amb les víctimes i les seves
famílies. No era el moment de pensar en balls, xerinoles
i rues. I si l’enyor de tot aquell gaudi se’ns venia al cap,
ens dèiem que, anys a venir, ja ho trobaríem. En aquells
moments calia mostrar respecte.

Per posar un exemple entre mil: si els participants de la
Patum, una Festa declarada Patrimoni Oral i Immaterial
de la Humanitat per la UNESCO, aquest any s’han
menjat les ganes... aquí no ho podíem fer?

Tres anys després, estem passant per una situació
infernal. De moment, mig milió de persones han mort
arreu del món, a causa del Covid. A Catalunya 12.600.

¿Algú pot pensar què, en nom d’una llibertat mal entesa
o d’una rebel·lia de marrec, una caricatura de festa és
més important que la vida dels ribetans?
Ho sento per totes aquelles persones que han perdut un
ésser estimat. Malauradament en conec algunes.

Joan Rosquellas

Són quantitats, que per la seva magnitud costa d’avaluar,
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Per Bàrbara Scuderi

El Monocicle és una proposta, sense ànim de lucre, que
va néixer fa deu anys a Ribes, per potenciar la música
en viu en un format íntim. L’equip del Monocicle ha
crescut en una dècada. Jordi Guillaumes, Gerard
Gómez i Toni Jordan han estat des del primer
dia i moltes altres persones s’hi han anat afegint,
com Alejandro Conde, que des de fa dues edicions
col·labora i coordina el nou concurs del Monoclip de
premis als millors videoclips musicals. La passada
primavera el Monocicle havia programat un cicle
de concerts i tallers que es van haver de suspendre
per la Covid-19. Ara, en temps de represa l’equip ha
engegat els concursos i perfila el Festivalet per al mes
de setembre, amb novetats, sempre que sigui possible,
i adaptat al nou context i a les mesures de seguretat
que corresponguin.

Una conversa amb l’equip del Monocicle

Gerard Gómez i Alejandro Conde, durant la passada edició
del Festivalet, setembre 2019. (foto: Laura Bregante)

L’Altaveu.- La cita era el 28 de març, amb l’inici

dels Clínics i concerts de primavera del Monocicle, per
celebrar el 10è aniversari. Com heu viscut la suspensió?

Monocicle.- Imagina’t! Mesos de feina i tot aturat, amb

les tensions i el que s’estava vivint era impossible plantejar
alternatives i vam suspendre tot. A més un context amarg,
trist, si m’apures. L’Estat d’Alarma va ser el 14 de març i crec
que el mateix dia o l’endemà ja vam cancel·lar els primers
actes i el 20 de març tot el cicle. Aleshores, com tothom,
vam estar unes setmanes expectants. Moltes setmanes!

10
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Jordi Guillaumes, sempre rere la taula de so o damunt els
escenaris o entre cables. (Foto: Bàrbara Scuderi)
L’A.- Una dècada de música en viu haurà deixat
anècdotes per a molts llibres? Quina és la primera
valoració que en feu?
M.- La família Monocicle. L’equip que s’ha anat creant
i el caliu dels artistes que han anat creant lligams amb el

Monocicle, des del primer moment. Un exemple és Mazoni,
que sempre ens ha deixat bons records i té el Monocicle
i el Festivalet com a concerts que sempre recorda. Però
molts altres també. La familiaritat i créixer amb humilitat
creiem que ens han permès arribar a consolidar una cita
que aplega un públic divers i melòmans, apassionats per
tots els gèneres musicals.
L’A.- El Monocicle de la primavera incloïa activitats
per a un públic jove, quin era el vostre principal
objectiu?
M.- Era el programa del desè aniversari. Sobretot potenciar
la música en viu, que és l’eix del Monocicle des dels
inicis. Però aquesta vegada -i ho mantenim- buscàvem
potenciar dues coses més. Primer una major interacció
entre artistes i públics. Per això vam crear els Clínics,
que són macroconcerts acústics i sobretot una experiència
d’aprenentatge i intercanvi entre artistes i públic. A més,
hem potenciat també un públic jove.
L’A.- Heu pensat tornar a programar les activitats?
M.- Mil vegades! Però sempre hem estat conscients que
hi ha plans que no es poden mantenir o que cal modificar.
I les agendes dels artistes, que tot i haver patit una de
les cares més tristes de la crisi econòmica, a causa de la
Covid-19, encara no està clar com s’organitzaran totes les
activitats ajornades. El que tenim clar és mantenir l’esperit
de programar activitats d’interacció i potenciar els espais
familiars i els del jovent, amb la música com a eix d’un
programa que serà el que es pugui fer, segons els espais,
la disponibilitat. Però això, ja serà en el mes de setembre.
L’A.- Ara els concursos de cantautors i cantautores i
de videoclips sí estan vigents. Quines són les principals
novetats?
M.- Anem per parts. Del Concurs de cançó arribem a la
setena edició. Les bases són les de sempre, tot i que en
cada edició hem matisat detalls, gràcies a la valoració
que fem quan acaba certamen. Ara, a més amb les noves
normatives, hem incorporat que per a la defensa en directe
dels i de les finalistes, màxim podran ser dues persones a
l’escenari (sigui el que sigui), i segueix sent una proposta
de cançó original, en qualsevol estil i gènere musical, però

defensable en acústic i sense bateria. Estem molt contents
perquè continuen arribant propostes d’arreu del país i de
fora també. A més esperem que s’animin artistes locals!
L’A.- El guanyador de l’any passat era veí de Ribes!
M.- Sí! (riuen) En Frank Yates feina uns mesos que vivia
aquí, amb els seus oncles que són veïns de Ribes i va
triomfar!
L’A.- Hem parlat del concurs de música i l’estrella
és el Monoclip, que ja supera les inscripcions de la
primera edició i queden tres setmanes encara per
apuntar-se. Com valoreu l’èxit?
M.- La veritat és que l’any passat ens va sorprendre.
Era la primera edició i vam arribar amb 44 participant.
I ara portem 56 i queden tres setmanes per a rebre més
propostes. Estem més que contents!
L’A.- Quin creieu és o quins poden ser els factors de
l’èxit?
M.- D’entrada tenim un element que no ofereix cap altra
certamen i és la projecció dels 10 treballs seleccionats
pel jurat al cinema. Els participants de l’any passat
assenyalaven aquesta oportunitat ja com un premi.
L’A.- Gràcies a la participació de Cinema de Ribes?
M.- Sí! I precisament aquesta sinergia amb el Cinema
Ribes, com amb Fem Ribes i altres entitats o col·lectius
locals ens ha aportat molt al Monocicle i s’ha consolidat
com part del projecte: potenciar el teixit cultural i fer
xarxa. Des de l’acollida a Xulius des del primer dia! Pensa
que som gent diversa la que se suma edició rere edició i
sempre estem amb les portes obertes a tothom! I hem anat
ampliant espais, com el cinema i esperem ampliar altres,
perquè sigui encara més oberta la participació. e
L’A.- Anem una mica al gra. Per presentar els
treballs, musicals i audiovisuals, què cal fer?
M.- Al nostre web hi ha les bases completes i també els
formularis per a les inscripcions. És molt senzill. En el cas
del concurs de cantautors i cantautores, han de ser mínim
dos originals, amb les condicions que dèiem abans i que no
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es tingui cap contracte amb discogràfiques.
L’A.- És clar, és que els premis van per aquesta línia, oi?
M.- Sí. Hi ha un premi econòmic de 500 euros, però també
la possibilitat d’enregistrar i treure un disc. A més els
finalistes cobren l’actuació dins el Festivalet. Ah! I els del
Monoclip també tenen premi, eh!
L’A.- Tot al web i el seguiment a les xarxes socials?
M.- Sí. En això tenim també un equip que s’encarrega,
un cop tenim tots els projectes d’anar presentant als
participants i aquest any pel Festivalet, amb tots els
canvis i les modificacions que podran succeir-se serà
més important que mai seguir les xarxes per actualitzar la
informació.
L’A.- Un altre dels secrets més guardats de moment
són els jurats.
M.- “Estamos en ello!” (riuen) Aviat ho presentarem.
I tenim la sort que hem ampliat la xarxa i l’equip de
col·laboracions i treballem amb un jurat de professionals
del sector de la música i dels audiovisuals. Professionals de
la producció, la gestió cultural, la programació. D’aquesta
manera participar ja és una oportunitat.
L’A.- Darrere del Monocicle manteniu aquest
objectiu de promoure els artistes novells?
M.- Sí, sí. Artistes i la música en viu. Un Festivalet com
el nostre i el Monocicle, que són petits certàmens, de
proximitat, però amb una qualitat que sempre supera fins
i tot les nostres expectatives, té una finalitat molt clara
en aquesta direcció: cal potenciar la música i l’art com a
motor, cultural i també de tota la indústria que hi ha darrere:
des de personal tècnic fins a artistes i també promotores.
L’A.- Ens podeu avançar com serà el Festivalet?

La preparació dels escenaris amb els voluntaris sempre
a punt
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M.- No (riuen). Bé, el cert és que ens encantaria i podem
avançar que ampliar activitats, perquè recupera bona part
de la programació de la primavera a més de novetats,
tant perquè ens hem proposat potenciar artistes locals
com perquè potenciarem el Festivalet pròpiament dit i el
Monoclip.

Els organitzadors amb l’Alcaldessa, Abigail Garrido, durant l’entrega dels premis del Monoclip 2019, al costat dels
guanyadors, al Cinema Ribes
L’A.- Però?
M.- Això, però la realitat convida a ser prudents i tot i
programar i som un bon grapat de persones treballant-hi
al costat de l’Ajuntament, per obrir nous espais, és massa
aviat per confirmar què es podrà fer i què no. El programa
hi és, la voluntat no manca, però la realitat convida a la
prudència i esperar que s’acosti el mes de setembre per
definir les activitats, què i com es podrà fer.
L’A.- Ens quedem amb el que hi ha encara oberta la
inscripció?
M.- I tant! Podeu presentar els projectes dels concursos de
cançó i de videoclips fins el 24 de juliol! I abans esperem
presentar els jurats i continuarem preparant més sorpreses.
Ja saps, seguiu-nos a les xarxes i al web:

(www.monocicle.org).

La cua de cotxes durant el taller de música per a nadons
de la passada edició del Festivalet, el setembre de 2019
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El Punt R

Som diverses, l’Orgull de tot l’any
Vivim una realitat del tot estranya. Cada any el 28 de Juny
era una data assenyalada. Una jornada internacional en
què les principals ciutats del món s’omplien d’arcs de Sant
Martí i altres banderes dissidents, de colors, de carrosses,
manifestacions, de música i d’alegria per cridar al món
sencer, i sense complexos, que el col·lectiu LGTBIQ+
continua la lluita pels seus drets. Perquè, malauradament, cal
seguir lluitant per infinitats de drets i per a la normalització
d’aquests. Aquí i arreu.
Ja fa un any que, des de l’associació El Punt R, estem
treballant pels drets LGTBIQ+ amb una mirada local i
comunitària. Intentant reivindicar la igualtat des del nostre
entorn més proper per intentar fer un poble més obert,
tolerant, plural, inclusiu i compromès.
Enguany les circumstàncies -tan excepcionals- ens han
portat a fer una reivindicació diferent. L’any passat vam
organitzar una petonejada popular i aquest any està gairebé
prohibit el contacte físic.
Per això, des de l’entitat, vam creure convenient fer una
campanya que arribés a tothom i impliqués a la màxima
gent possible. Perquè, al cap i a la fi, la defensa dels
drets LGTBIQ+ són de totes les persones: la defensa de
la igualtat, la lluita contra el patriarcat, el masclisme, la
xenofòbia, el feixisme, la reivindicació de la llibertat a ser
i sentir com cadascú individualment vulgui, entre milers de
reivindicacions més.
Amb el #somdiverses28J es va llançar una campanya a les
xarxes socials amb la idea que les persones s’hi afegissin fentse una fotografia amb un cartell i un missatge reivindicatiu
dels drets LGTBIQ+. Els cartells es podien descarregar
per les xarxes socials o bé crear-ne un de propi. Tot seguit
s’havien de fer una fotografia amb el cartell i compartir-ho
a les xarxes socials etiquetant el Punt R i sota el hashtag
#somdiverses28J. Finalment, amb les fotografies es va fer
un mosaic amb totes aquestes imatges sobreposades sobre
una bandera de l’arc iris.
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La campanya ha estat un èxit rotund, en què més d’un
centenar de persones han donat la cara pels drets LGTBIQ+.
Un ORGULL! Però el veritable orgull, és que tres de les
entitats més importants del nostre municipi van penjar
la bandera irisada als seus balcons. Orgull és que tot el
consistori municipal va donar suport al fet que es pengés
la bandera LGTBIQ+ al balcó de l’Ajuntament, tot i que el
Tribunal Suprem ho qüestionés. Orgull és la implicació de
tantes persones per donar la cara pels drets de les persones a
viure i sentir lliurement.
Aprofitem per donar les gràcies a totes aquelles persones
que han fet possible que la campanya sigui un èxit i ens
emplacem a continuar treballant pels drets LGTBIQ+ els
365 dies de l’any.

El Punt R

CORTINA TÈCNICA

DESCANS

REBAIXES

ROBA DE LLIT

TUMBONES

MOBLES DE JARDÍ
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CARTES A LA JUANi

Bon viatge i bona sort
“Benvolguda Juani, he fet un viatge gairebé sense saberho. Gairebé immòbil. I ha estat un viatge intens, que
m’agradaria compartir, perquè estic segura que és un
viatge que tothom podria fer. En realitat, crec que moltes
persones l’han fet durant aquests mesos. I si potser no l’han
fet, podria ser ara un bon moment.
Després de fer pastissets, fer armaris, per allò que després
de la primavera arribava l’estiu i perquè el confinament
convidava a distreure’ns a casa, Una tarda vaig obrir una
d’aquelles capses que després d’una mudança queden
arraconades sense que ningú els hi faci cas. Capses
ignorades sense que es conegui el motiu pel qual ningú les
ha obert.
En un primer moment vaig sentir que se m’obria tot un món.
I de seguida em vaig adonar que el viatge seria llarg. Una
tassa de cafè, una cigarreta (sí, de vegades fumo) i tot ja
era llest per emprendre el camí de la memòria. Més d’una
desena d’àlbums de fotografies familiars de gairebé cent
anys d’història.
El primer va ser posar ordre, com qui traça el mapa abans
d’una excursió. La besàvia, en una fotografia pintada sobre
cartró, va ser la primera aturada. Em van distreure els
marges.
Tot seguit una guerra, l’avi vestit de militar al costat dels
seus companys, en una fotografia que semblava quasi
un fotograma de pel·lícula. I casaments i persones que
identificava només perquè potser trenta anys enrere algú
es va entretenir posant rere cada fotografia el nom dels
seus protagonistes.
Com si mirés per la finestra d’un tren que avança a poc a
poc i s’atura en cada estació, cada imatge evocava el record
de quan l’havia vist per primera vegada, qui sap fa quants
anys! Amb altres no recordava si mai les havia tingut a les
mans. Quan ja el sol s’amagava i tenia la nit a sobre, ja
estava envoltada d’un mar de fotografies, que havia tret de
l’àlbum per descobrir els noms de la part del darrere. Com
si portés uns rems sota el braç, vaig començar a navegar
pels paisatges humans, casolans i també desconeguts que
representava cada imatge. La nit avançava i no hi havia
camí de retorn.
Faltaria a la veritat si no confesso que vaig plorar i també
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riure, i que en més d’una ocasió vaig posar una música
especial per a cada aturada en el meu viatge. Posant una
banda sonora al trajecte de les vides d’una família que no
va conviure mai sota el mateix sostre. Cada generació ha
viscut en una ciutat diferent i ha superat episodis històrics
diversos.
La matinada em va sorprendre ja amb una bona ampolla
de vi. I seguia el viatge. No ho he dit, però cada àlbum
superava amb escreix centenars de fotografies. I quan es
va aturar el viatge?
De sobte em vaig trobar que tot havia tornat al seu lloc i
la capsa al mateix racó on l’havia descobert quinze hores
abans. I el retorn va ser com tots: deixant enrere un temps
que semblava haver passat massa ràpid. Creus que el
temps perdut es recupera?
Jo ara sí.” [Eva Maria]

I avui he volgut deixar la carta sencera de l’Eva
Maria, que ens ha compartit un viatge, que ara
mateix penso fer si trobo el racó que amaga la meva
capsa. Bon viatge i bon estiu.
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.

SALUT

Sabies
què...
L’ORQUESTRA ROSSELL VA SER
LA MÉS CONEGUDA DE LES
ORQUESTRES RIBETANES?
Josep Miret i Mestre

Entre els anys 1901 i 1910 va ser regent de la parròquia
de Sant Pere de Ribes el Dr. Antoni Rota, home molt
afeccionat a la música, que tothom anomenava el Sr.
Regent. El Dr. Rota va fundar una banda de música amb
nens que assajaven a l’entrada de la rectoria Vella. Parlo,
és clar, dels anys en què s’estava construint l’església
nova. La banda s’anomenava “La Lira Católica” i va estar
en actiu entre els anys 1904 i 1910, dirigida per Cristòfol
Pujadas i Rossell de Sitges. Molts diumenges a la tarda
tocaven a la plaça del Castell i sortien a les processons i
d’acompanyament a les caramelles. Consta que el juliol
de 1906 van tocar a una processó de la parròquia de Sant
Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú i a una vetllada literària
d’Esplugues de Llobregat. En aquesta banda van aprendre
música molta canalla de Ribes, entre ells Josep Rossell,
Anton Font, Josep Santacana, Antoni Bosch, Pere Giralt,
Constantí Pascual, Dionís Soler, Ciril Raventós, etc. En
total eren tretze components.
L’any 1915 ja trobem fundada l’orquestra “Joventut
Ribetana” (“Fulla Social”, 28 d’octubre de 1915). A la
Festa Major de Sant Pau de 1916, segons el programa, la
“Joventut Ribetana” va tocar a la Baixada de Sant Pau i
al ball de l’ermita que es feia a la tarda. Els diumenges la
“Joventut Ribetana” tocava al Centre Recreatiu, fins l’any
1919, quan es va desfer. En aquest article presento dues
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Orquestra Rossell. Josep Planas (violí), Cristòfol Cuadras
(piano), Antoni Bosch (violí) i Joan Milà (contrabaix)
(Col·lecció de Can Janet d’en Zidro)
fotografies sense data que m’han arribat com a fotografies
de l’Orquestra Rossell, però en realitat penso que per
l’edat dels seus components podrien correspondre a la
“Joventut Ribetana”.
El 26 d’octubre de 1916 surt un anunci del Quintet
Germanor Artística a la “Veu de Ribas”. Per la vigília
de Nadal de 1916 el Quintet Germanor Artística toca
un ball al Centre Català, mentre que el dia de Nadal la
Joventut Ribetana balla al Casino. Hi ha una temporada
que “Germanor Artística” i “Joventut Ribetana” van anar
junts, com a la Festa Major de Sant Pere de 1917, sota
la direcció de Josep O. Jofré. Però poc temps després se
separen els grups i pren la batuta de la direcció en Josep
Rossell.
Uns anys més tard el quintet (o sextet) “Germanor Artística”
s’amplia i es forma l’”Orquestra Ribetana”, que actuarà
en festes majors i carnavals de Ribes i d’altres pobles del
Penedès els anys 1920 i 1930, a més dels diumenges a la
Societat d’Agricultors Obrers. La composaven onze músics:
4 violins, 2 clarinets, 2 trompetes (o cornetins), flauta,
fiscorn i contrabaix. En un article a la revista “Montgròs”
l’Eugeni Molero i Pujós explicava que era una “orquestrina
molt apta per a «saltar i fer el boig» i els seus components
interpretaven uns pasdobles molt airosos a la cercavila”.

Sextet Germanor Artística de Sant Pere de Ribes. Drets,
Anton Rossell (fiscorn), Anton Font (cornetí), Josep Jacas
(cornetí) i Josep Rossell (contrabaix i director). Asseguts,
Agustí Bertran (violoncel) i Benet Juhé (clarinet). Sembla
que s’ha de datar cap a 1917 (tret de www.meteoribes.cat)

Orquestra Rossell. D’esquerra a dreta, Josep Rossell
(violí), Josep Rafel “Murici” (violí), Josep Rafel
“Cabestrillos” (piano), Josep Santacana (clarinet), Antoni
Bosch (viola) i Joan Milà (contrabaix) (Col·lecció de Can
Janet d’en Zidro)

Passada la guerra civil espanyola, aproximadament cap
a 1950, l’orquestra prengué el nom d’Orquestra Rossell
i incorporà algun músic més: jazz band (actual bateria),
cantant (amb micròfon), etc. Finalment l’Orquestra es va
desfer cap a 1965 i poc més tard, el 1969, moria Josep
Rossell, l’ànima del grup, als 78 anys.

+INFO: Eugeni Molero i Pujós: “El Carnaval de Ribes dels
anys trenta”, Montgròs, 2, febrer 1984. Antoni Rossell:
“Inicis del primer conjunt musical a Ribes”, Montgròs, 3,
març 1984.
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La Festa Major de Puigmoltó serà un acte més íntim
Els organitzadors de la Festa Major de Puigmoltó debaten
les diferents possibilitats per al format i les activitats que
es podran realitzar. Fins a l’últim moment estan treballant
per oferir el màxim d’actes, “però amb tota la prudència i
garantia de seguretat que requereix la complicada situació
que estem vivint”, comenta en Francesc Muniategui,
portaveu de l’organització.
Sant Jaume (25 de juliol) que se celebra cada any a finals
del mes, coincidint en cap de setmana, s’està definint,
perquè actes tradicionals, com el Cross, el Campionat de
Truc, el Vermut de Festa Major, la missa i l’exposició es
puguin mantenir tot i que s’hauran de fer sota les noves
indicacions de les autoritats sanitàries com és lògic. Els
aforaments seran limitats per seguir les normatives.
L’espai per poder respectar les distàncies de seguretat és
un dels neguits que s’estan valorant per dur-se a terme de
la millor manera.
Altres actes a que estàvem acostumats com és la Cercavila,
l’actuació Castellera i el Ball de Nit, queden suspesos fins a

l’any vinent, doncs és prou evident per espai i per la manca
de gent per controlar l’acte i aforament la impossibilitat
de celebrar-los. La polèmica de Ribes encara ha fet que la
prudència s’hagi d’accentuar més. Els veïns de Puigmoltó
no volen en cap cas el risc innecessari de possibles contagis.
La informació l’aniran transmetent per xarxes, matisant i
determinant els actes que finalment podran celebrar i de
quina manera, doncs encara estant pendents de detalls amb
l’Ajuntament.
L’organització treballa per aconseguir que hi hagi un
mínim possible i viable d’activitats, que permeti als veïns
un acte de germanor i convivència com ha estat sempre la
Festa Major de Puigmoltó, enguany trasbalsada, com tots
els actes públics.
De ben segur que s’aconseguirà.

L ’A
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El genial Roald Dahl, va escriure l’any 1953 un conte molt
inquietant que, anys després, Alfred Hitchcock va convertir en un
dels capítols de la seva famosa sèrie Alfred Hitchcock presents,
encarregant-se ell mateix de dirigir-lo. Tenint en compte que la
sèrie va constar de 268 episodis i que el mestre del suspens en va
dirigir menys d’una vintena, això ens demostra que la història va
cridar la seva atenció. No n’hi havia per a menys. El conte es deia
Lamb to the Slaughter.
Com que molts anys després Televisió Espanyola va emetre la
sèrie, és possible que algú de vosaltres recordi aquest episodi:
l’esposa d’un policia, embarassada i molt enamorada del seu
home, treu del congelador una cuixa de xai per fer-la al forn. Quan
arriba l’espòs, amb alguna copa de més, li confessa a la seva dona,
de males maneres, que pensa deixar-la perquè ha trobat una altra
dona i li rebutja el sopar perquè pensa anar-se’n avui mateix de
casa. Mentre l’home mira per la finestra, l’esposa, en un rampell
de ràbia, li dona un cop mot fort al clatell amb la cuixa congelada.
L’home mor a l’acte. La dona posa la cuixa al forn amb tots els seus
condiments i truca a la policia sanglotant. Els companys del marit
certifiquen que algú ha atacat la víctima amb un objecte pesant,
segurament de ferro. I fien l’èxit de la investigació a trobar l’arma
del crim. Com ja és molt tard i hi ha confiança, la dona invita els
policies a menjar-se la cuixa de xai i aquests accepten. D’aquesta
manera els companys del mort assaboreixen aquella carn exquisida
sense saber que s’estan menjant l’arma del crim, o sigui, una prova
importantíssima.
Com a conte de ficció la història està molt bé. El problema és que
aquest assumpte de “menjar-se” les proves és una pràctica habitual
pel que fa a la justícia del país veí.
Si repassem el vergonyant judici als polítics independentistes
catalans per part del Tribunal Suprem, veurem que els van estar
servits, no una suculenta cuixa de xai, sinó uns saborosos vídeos on

Les proves

es veien els dos Jordis intentant tranquil·litzar la gent i col·laborant
amb les forces de l’ordre. El guarniment era una amanida variada
de proves que demostraven que s’havien deixat cotxes de la
Guàrdia Civil, contenint armament, oberts i sense vigilància, que
els manifestants havien expressat la seva protesta a l’ocupació de
la conselleria d’Economia, de forma lúdica i democràtica. I això
van ser els entrants, a mode de pica-pica. Després es va servir el
plat fort: les imatges terribles de la gent apallissada l’1 d’octubre
pel sol fet de voler votar. Els cops de porra, les puntades de peu, els
atacs a la gent gran, les bales de goma, les destrosses als col·legis,
el llistat de milers de persones ferides.
Doncs res, tot això s’ho van menjar en un tres i no res aquella
colla de gent que després vèiem dormitar, mentre feien la digestió,
amb una desimboltura esfereïdora. Quin fart de pesar figues amb
l’estómac ple.
P.D. Per desgràcia, de menja-proves n’hi ha un tou. I si alguns van
haver de prendre bicarbonat quan allò del Gürtel, el Bárcenas o el
Castor, ara d’altres deuen estar cruspint-se a cor què vols exquisides
proves de la corrupció monàrquica o del cas GAL.
Bon profit i tant de bo facin un pet com un aglà.

22

L’Altaveu nº 154 any 2020

