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a calor n’és protagonista a tancar d’aquesta edició. Cada dia van pujant 
les temperatures i grau a grau, les mascaretes cada cop són una molèstia, 
afegida a la xafogor, que ens fa més intolerants i més susceptibles  a 
convertir-nos en éssers amb un Déu ni do de mal caràcter.

Potser pot semblar una observació gratuïta, ximple, banal o absurda, però del cert que no 
ho és. Mirem-nos i valorem les reaccions perquè tant per xarxes com en el dia a dia n’hi 
han de ben reactives, i el que menys ens cal ara i a tots és el mal rotllo. Siguem curosos 
amb les mides de protecció sanitària, però a la vegada, que de ben segur que en serem 
capaços, no deixem de banda les consideracions i la gentilesa envers als altres, siguem 
amables.

L’Altaveu obre pàgines amb el record i l’agraïment. Record als que han marxat 
víctimes de la pandèmia i agraïment als voluntaris que han fet que sobretot pels més 
vulnerables hagi estat una mica més fàcil. Un actes que varen copsar d’emoció als 
assistents. A tots.

L’entrevista la fem amb el director del Parc del Garraf, Santi Llacuna. Aquest meravellós 
espai natural que compartim amb d’altres municipis i que ens fa sentir l’orgull de tenir-lo 
i gaudir-lo. No oblidem conservar-lo, que és imprescindible.

Els residus porten mal de caps a l’Ajuntament, que ha obert una campanya per mirar de 
pal·liar els efectes, als veïns que ho pateixen davant de casa i a la mateixa natura, que ha 
de suportar la brutícia incontrolada, de persones inconscients i de poques llums, que no 
saben diferenciar el correcte del que no ho és, fàcil eh?

La Bàrbara Scuderi ha tret disc, sí disc, de poesia que és el que escriu, acompanyada 
d’en Jordi Triquell al piano, gran músic de casa nostra, i als que el tenim i l’hem pogut 
gaudir ens ha deixat  ben trasbalsats. És un viatge a l’interior dels autors sense preservar 
intimitats, llueixen nus i es mostren, per a qui els vulgui escoltar, tal com són i amb tot 
el que millor saben fer, un regal per fer-se a un mateix o per lliurar-lo i oferir un bocinet 
d’emoció en estat pur. No et distreguis perquè et pots quedar sense.

Fins aviat.
Cristina Perelló
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Sant Pere de Ribes ha celebrat amb dos actes 
institucionals i laics, un a cada nucli principal de 
població, el memorial a les persones difuntes que hi ha 
hagut al municipi durant la pandèmia de la Covid-19. 
Les dues cerimònies, celebrades aquest dimarts, 28 
de juliol, primer a la plaça de la Vinya d’en Petaca (les 
Roquetes) i tot seguit a la plaça de la Vila (Ribes), han 
donat protagonisme a les persones difuntes en aquest 
període i als seus familiars. Han estat dos memorials 
íntims i de format reduït, amb presència destacada 
de famílies que han perdut éssers estimats en aquest 
període i en què s’han seguit els protocols establerts 
per a evitar el risc de contagi. 

Tots dos actes han comptat amb les intervencions 
de representants del sector sanitari i assistencial, 
del regidor Alejandro Conde i de l’alcaldessa, Abigail 
Garrido. A les Roquetes, a més, ha parlat la directora 
del CAP d’aquest nucli de població, Clàudia Pérez, 
mentre que a Ribes ho ha fet la directora adjunta 
del respectiu ambulatori, Rian Anguix. En nom del 
Redós de Sant Josep i Sant Pere, a les Roquetes 
ha parlat Meritxell Fernández, treballadora del servei 
d’administració, i a Ribes, la terapeuta ocupacional 
Olga Cerdans. La periodista local Bàrbara Scuderi 
ha assumit la conducció dels actes.

Accés amb mesures de seguretat i enlairament 
de globus biodegradables

L’entrada al recinte s’ha fet mitjançant control 
d’accés amb mesures de seguretat (mascareta 
obligatòria, dispensador de gel hidroalcohòlic i presa 
de temperatura). Abans de començar, s’han repartit 
clavells blancs a totes les persones assistents i s’ha 
fet sonar un repic de campanes en memòria de les 
difuntes. El tenor Andreu Miret i la violoncel·lista 
Carlota Corbella han complementat l’acte interpretant 
les cançons El cant dels ocells, Elegie i Un núvol 

RIBES I LES ROQUETES DEDIQUEN UN SENTIT HOMENATGE A LES 
PERSONES DIFUNTES EN LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 AL MUNICIPIPI

Les places de la Vinya d’en Petaca (les Roquetes) i de la Vila (Ribes) acullen els dos actes 
institucionals de comiat als veïns i veïnes que han perdut la vida durant aquest període.

blanc. Tots dos actes han finalitzat amb l’enlairament 
de globus blancs biodegradables en record a les 
víctimes.

Entre d’altres, els memorials han comptat amb la 
presència de regidores i regidors de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes i representants de la Regió 
Metropolitana Sud, el Consorci Sanitari Alt Penedès-
Garraf, el Servei d’Atenció Primària del Garraf i l’Alt 
Penedès, el Redós de Sant Josep i Sant Pere, els 
Mossos d’Esquadra i la Policia Local. També hi 
han assistit representants de les tres confessions 
establertes al municipi (catòlica, evangèlica i 
islàmica) i el jutge de pau de Sant Pere de Ribes, 
Aleix Montaner.

Les portaveus del Redós de Sant Josep i Sant Pere 
han destacat, a través de la lectura d’un manifest, que 
“per a tots plegats, famílies i cuidadors, han estat 
sens dubte uns moments molts durs i difícils, i 
ens calen actes com aquests, on poder aturar-
nos i, des de la serenitat, recordar les persones 
que ja no tornarem a veure més. Recordar, sens 
dubte, ens ajudarà a processar aquest dol, i 
sobretot a afrontar amb ulls oberts i amb menys 
por tot el que encara ens queda per viure”.

El gerent del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-
Garraf, Josep Lluís Ibáñez, ha assegurat que 
els professionals del sector de la salut “estem 
preparats pel que pugui sortir, però necessitem 
la vostra ajuda. La malaltia no es venç si no és 
amb l’ajuda de tothom, que vol dir la implicació 
de cadascú de nosaltres quan va a veure la seva 
família, quan es reuneix per fer una festa o quan 
utilitza o no la mascareta”.

El regidor Alejandro Conde, testimoniatge dels 
familiars
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El regidor de Fem Poble, Alejandro Conde, ha ofert 
el seu testimoniatge com a persona que ha perdut 
un familiar. “Avui és un dia molt especial per a mi. 
He perdut el meu pare, que tot just havia de fer 70 
anys, a l’Hospital de Sant Camil, i és especialment 
gratificant i emocionant parlar davant d’altres 
veïns i veïnes que han tingut una pèrdua similar, 
de la meva família i del personal sanitari, social i 
de treballadors i treballadores de les cures”.

L’alcaldessa, Abgail Garrido, ha demanat a la 
ciutadania “no abaixar la guàrdia. Això depèn del 
que facis tu i del que faci jo. Hem de transmetre 
aquest missatge als nostres entorns més 
immediats i a les persones més joves, que d’ells 
també depèn que la vida continuï en els nostres 
entorns més immediats. Avui us volem dir que 
estem amb vosaltres i que el que ha passat, no 
ha estat en va. Aprenguem i tinguem esperança, 
perquè entre tots i totes vencerem aquesta 
pandèmia”.    

Els vídeos amb l’enregistrament de les cerimònies 
es poden veure a través del canal de Youtube de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. A més, hi ha 
una galeria de fotografies dels dos esdeveniments 
disponible al perfil institucional de Facebook.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes Fotos: Joan Ars
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha dedicat 
aquest dimecres, 29 de juliol, dos actes consecutius 
d’agraïment i reconeixement al voluntariat del municipi 
per la seva tasca durant la crisi de la Covid-19. 
Membres de col·lectius com l’ADF, Creu Roja, el Banc 
d’Aliments, les cosidores i cosidors de mascaretes o  
la SEAT, així com d’altres empreses i particulars, han 
participat en les trobades que s’han fet a la sala Josep 
Lluís Palacios de Ribes i tot seguit a la sala polivalent 
de la Vinya d’en Petaca.

Tots dos actes, presentats per la periodista local 
Bàrbara Scuderi, han comptat amb les intervencions 
de representants de cadascun dels col·lectius i amb un 
parlament final de l’alcaldessa, Abigail Garrido. A més, 
s’ha passat un vídeo de reconeixement de la tasca duta 
a terme arran de l’aparició de la pandèmia i s’ha lliurat 
als assistents un document d’agraïment i un llapis USB 
amb l’audiovisual projectat.

L’entrada d’assistents ha estat mitjançant control 
d’accés amb mesures de seguretat (mascareta 
obligatòria, dispensador de gel hidroalcohòlic i presa 
de temperatura). En total, els dos actes han aplegat 
més d’un centenar de persones que també han estat 
obsequiades amb un clavell blanc.

L’ADF i la desinfecció de carrers

En representació de l’ADF 307 de Sant Pere de Ribes, 
Sandra Cuello ha explicat a l’acte de Ribes que en 
començar la crisi van assumir les tasques de desinfecció 
dels carrers i espais comuns perquè “no ens podíem 
quedar de braços plegats. En ser la primera ADF 
en fer-ho, els primers dies estàvem molt nerviosos, 
gairebé sense parlar entre nosaltres, per no dir 
que estàvem espantats, davant d’allò al que ens 
enfrontàvem, que no sabíem ben bé el que era. 
Nosaltres només sabíem que hi havíem de ser-hi”.

EL VOLUNTARIAT DEL MUNICIPI REP UN RECONEIXEMENT PER LA 
SEVA TASCA DURANT LA CRISI DE LA COVID-1919
L’ADF, Creu Roja, el Banc d’Aliments, les cosidores i cosidors de mascaretes i empreses i particulars són homenatjats 
en dos actes celebrats a Ribes i a les Roquetes.

Des del Banc d’Aliments del Voluntariat de Sant Camil, 
Enric Pérez ha tingut unes paraules per al petit grup, 
“de valentes sobretot”, que en ple confinament van 
decidir que s’havia de fer alguna cosa. “Els hi va 
agafar una mica de bogeria i van decidir que no 
es podia repartir aliments al magatzem, sinó que 
s’havia d’anar a les cases. Es va anar a les llars de 
604 famílies de Roquetes i Ribes i d’aquí el nostre 
agraïment”.

Una de les cosidores i cosidors, Irene Vidal, ha recordat 
l’experiència viscuda per aquest col·lectiu en uns 
moments en què “s’han recuperat valors com la 
solidaritat”. “Hem estat moltes persones que per 
diversos camins i motivacions ens hem trobat, 
en aquest cas per cosir, cadascú des de la seva 
casa, amb la seva màquina, com podíem, trencant 
agulles, faltant-nos fil, amb les robes que teníem... 
Ha estat així, però ha estat bonic”, ha ressaltat. 

Per la seva banda, Joan Carles Tortolero, de l’empresa 
SEAT, ha explicat que la malaltia “ens ha canviat i 
nosaltres ens hem transformat”. “He vist menjadors 
de casa transformant-se en tallers cosidors, i 
nosaltres a SEAT també ho hem fet. Vam començar 
amb els respiradors (200 unitats diàries), després el 
nostre departament de manteniment s’hi va posar 
amb les mascaretes (més de 2.000 diàries) i també 
vam posar a disposició de les autoritats flotes de 
cotxes per tal d’ajudar. Ara toca complir amb les 
tres M (mascaretes, metres i mans), perquè això no 
s’ha acabat”.

“El que s’ha viscut aquests dies parla molt d’un 
poble”

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha tingut paraules 
d’agraïment per a tot el voluntariat. “És impressionant 
veure la sala com està. Vosaltres sou representació 
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P. Cabello P. Cabello

de molta gent que no ha pogut venir. Per tant, 
quin gran equip! Quin gran poble que tenim! No 
pensàvem que ens vindria aquesta pandèmia ni 
que seria tan dura. Aquí ha estat, justament, la 
grandesa que s’ha viscut aquests dies. No m’he 
sentit mai sola i això parla molt d’un poble i de 
que les persones que vivim aquí sentim que no 
som individus aïllats, sinó que formem part d’una 
comunitat”.

Els vídeos amb l’enregistrament dels quatre 
esdeveniments es poden seguir a través del canal de 
Youtube de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. A més, 
hi ha una galeria de fotografies dels actes disponible al 
perfil institucional de Facebook.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Fotos: Joan Ars
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Una trentena de punts dels nuclis de les Roquetes, 
Mas d’en Serra, Els Cards, Can Pere i Mas Alba 
estan sent objecte de la campanya cívica contra 
els abocaments incontrolats de mobles, objectes 
voluminosos, runa i poda  endegada el mes de juny 
per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Agents cívics 
recorden a la ciutadania quins són els seus deures 
i obligacions en gestió de residus, segons el que 
recull l’Ordenança Municipal, i finalment informen a 
la Policia Local de la comesa de possibles infraccions 
perquè procedeixi a sancionar, si s’escau. Durant el 
mes de juliol, la campanya segueix a diferents indrets 
del nucli de Ribes.

En una primera setmana, els agents cívics fan 
bustiades amb una nota informativa a totes les llars 
situades al voltant dels punts on s’han detectat 
abocaments incontrolats de manera reiterada. Tot 
seguit, duen a terme tasques de vigilància dels 
esmentats punts, per fer visible la seva presència i 
per a evitar actes incívics. Per últim, a partir de la 
tercera setmana s’instal·len senyals recordatoris 
cridant a llançar els residus on correspon i, en els 
indrets on se segueixen detectant abocaments 
incontrolats de manera habitual, es torna a passar 
una nota informativa de caràcter formal i s’efectua 
trasllat a la Policia Local per procedir a sancionar en 
els casos que pertoqui fer-ho.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que “en 
els darrers sis mesos, hem recollit 1.300 tones 
d’aquest tipus de residus, tant a la deixalleria 
com al costat dels contenidors. Això vol dir que 
hem d’implementar un servei especial, que està 
costant molts diners a l’Ajuntament i que es 
podrien destinar a altres tipus de necessitats”. 
“Demanem consciència a les persones per fer les 
coses com toca. Tot això representa uns costos 

L’AJUNTAMENT PORTA A TERME UNA CAMPANYA CONTRA ELS 
ABOCAMENTS INCONTROLATS
Agents cívics recorden a la ciutadania els seus deures i obligacions en gestió de residus, en un 
procediment que pot acabar en sanció en cas d’infraccions.

molt elevats, que al final s’hauran de repercutir 
en un increment dels impostos i de les taxes per 
poder pagar un servei que a hores d’ara ja és 
deficitari”, ha recordat.

Una pràctica a l’alça des de fa mesos

Els abocaments incontrolats de mobles, objectes 
voluminosos, runa i poda han arribat a suposar 
un problema freqüent, tant als nuclis com a les 
urbanitzacions del municipi, en els darrers anys. De 
fet, tot i disposar d’un servei gratuït de recollida de 
mobles i voluminosos a domicili, en els darrers mesos 
s’ha detectat un increment del problema. A partir de 
març passat, coincidint amb l’inici del confinament 
per la Covid-19, l’augment d’abocaments ha estat 
superior encara. 

Els agents cívics han actuat en les darreres 
setmanes en punts crítics de les Roquetes com els 
carrers Andalusia amb Amadeu I, Antoni Gaudí amb 
Murillo i Eugeni d’Ors amb Federico García Lorca. 
A Mas d’en Serra, han informat i vigilat als carrers 
Agricultura amb Montseny, Doctor Ferran amb Pica 
d’Estats i Matagalls amb Encantats, entre d’altres. La 
seva actuació s’ha estès, a més, a dos punts dels 
Cards, tres de Can Pere i tres de Mas Alba.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes



L’Altaveu nº 156  any 2020                                    07



08                                  L’Altaveu nº 156  any 2020

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha reforçat 
el sistema de videovigilància a diferents indrets 
del municipi amb 24 càmeres, que se sumen a les 
ja existents, amb la finalitat de protegir espais i 
zones d’interès públic, fer-los més segurs i millorar 
el civisme. El nou dispositiu inclou dues càmeres 
específiques de lectura de matrícules a les entrades 
de les urbanitzacions de Can Lloses i Mas Alba, on 
també s’hi ha instal·lat dues més. Paral·lelament, 
s’ha renovat el centre de control a les dependències 
de la Policia Local. L’actuació ha tingut un cost de 
182.571,55€, una xifra que inclou el manteniment 
dels dispositius per als propers tres anys.

Les càmeres s’ubiquen al Parc Pompeu Fabra (2), a 
la pineda de la Vilanoveta (1), a la zona del mercat 
de les Roquetes (3), al sector de la pista poliesportiva 
de Sant Agustí (2), a la plaça de Sant Jordi (2), a la 
plaça de l’Ermita de Sant Pau (2), al voltant de la 
Casa de la Vila (3), a la plaça de Catalunya de Ribes 
(2), al mercat ambulant de Ribes (3), a Can Lloses 
(2, 1 d’elles de lectura de matrícules) i a Mas Alba (2, 
1 d’elles de lectura de matrícules).

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha destacat que 
aquesta actuació s’ha portat a terme “amb l’objectiu 
de controlar l’incivisme i de proporcionar més 
seguretat a les persones que viuen al municipi. 
El dispositiu ens permetrà dissuadir i controlar 
de manera més efectiva possibles actes de 
vandalisme i conductes poc respectuoses que 
acaben alterant la convivència en determinats 
llocs i de manera puntual, però on calia  
incrementar la vigilància”. En aquest sentit, les 
noves càmeres estan instal·lades a diferents punts 
on s’han detectat de manera reiterada actes incívics 
o d’inseguretat.

Efectivitat provada en més de 130 municipis

L’AJUNTAMENT REFORÇA LA SEGURETAT A L’ESPAI PÚBLIC  
AMB 24 NOVES CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
En total, el sistema integra 47 càmeres que permetrà protegir espais i zones d’interès públic com parcs, 
equipaments i urbanitzacions.

Una de les novetats del dispositiu és la instal·lació 
de càmeres de lectura a les entrades de les 
urbanitzacions de Can Lloses i Mas Alba. A partir 
de la informació captada per aquests sistemes, la 
Policia Local pot millorar la seva feina, utilitzant-la de 
forma proactiva per a investigacions, anàlisi i reacció 
davant potencials amenaces, entre d’altres. Les 
càmeres de lectura de matrícules han ofert resultats 
molt positius en la seva operativa diària a més de 
130 municipis.

El municipi disposava ja d’una vintena d’aquest tipus 
de dispositius exteriors en equipaments municipals 
com Can Puig, el Centre Cultural El Local i la Vinya 
d’en Petaca. En total, i amb la integració de les tres 
càmeres que ha instal·lat recentment el CAP de 
Ribes, el sistema estarà format actualment per 47 
càmeres. A més, en un futur se’n podrien instal·lar 
més, tant fixes com temporals, en aquells indrets 
on sigui necessari per qüestions puntuals com 
abocaments il·legals o altres. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes



L’Altaveu nº 156  any 2020                                      09

CORTINA TÈCNICA

DESCANS

MOBLES DE JARDÍ

ROBA DE LLIT

TUMBONES

REBAIXES

La poeta Bàrbara Scuderi, col·laboradora de L’Altaveu, i 
el músic Jordi Triquell han presentat el seu primer treball 
discogràfic. El disc #poesiabarbariana & #pianotriquell 
es va presentar el passat 12 de juliol al celler Can Pagès, 
amb una gran acollida del públic, que en tot moment va 
seguir les indicacions de l’organització respecte de les 
mesures de seguretat davant la Covid-19. 

L’acte va comptar amb la presentació a càrrec del músic 
ribetà David Puertas i la poeta sitgetana Vinyet Panyella 
que van elogiar el treball dels artistes locals. Puertas va 
destacar la versatilitat del piano i la fusió amb la poesia, 
traslladant el públic a diversos mestres de la música 
i la poesia, com Erik Satie o Maria Mercè Marçal. I 
Panyella, per la seva banda, a més mostrar la capacitat 
creativa d’Scuderi i Triquell, va escollir un dels poemes, 
Mobiliario, per recitar ella mateixa. 

Tot seguit es va donar inici al recital, en què es van sentir 
poemes inèdits, altres recuperats i alguns més que formen 
part del disc. “Així us convidem a endur-vos a casa un tast 
de poesia i piano”, va explicar Scuderi, dirigint-se al públic. 

En finalitzar l’acte, tothom va gaudir d’un tast de Malvasia 
de Sitges del celler de Can Pagès, així com una degustació 
de formatge de Can Valls i botifarra de Can Manel, en un 
entorn privilegiat, en la gran esplanada del pati interior del 
celler, entre les tines, que aviat començaran a omplir-se, 
amb l’inici de la verema. 

La presentació del disc de poesia i piano de Bàrbara Scuderi i 
Jordi Triquell aplega a un públic meravellat

El disc ha estat una producció del promotor i gestor 
cultural Andreu Parcerisas, i ha comptat en el llibret amb 
la participació de Laura Bregante i Roser Triquell en les 
fotografies i Marta Juez Riverola en la creació gràfica. 
L’enregistrament ha anat a càrrec d’Albert Alcázar i en 
el llibre apareix l’obra escultòrica de Raquel Huerin i les 
pintures de Maria Assumpció Raventós, Magda Querol i 
Pilar Mena. 

El contingut, la fusió de poesia i piano, trasllada a l’univers 
més íntim de la poeta, a través de la genialitat pianística 
de Jordi Triquell. L’exili, el maltractament masclista i el 
maltractament a les utopies són alguns dels temes que 
apareixen, amb intensitat i tota una declaració d’intencions 
dels artistes, perquè el disc convida a sentir més i de més a 
prop, i es pot adquirir directament en els recitals o bé a la 
papereria Ninfa de Ribes. 

L’A
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L’Altaveu- Quin ha estat el principal impacte de 
la Covid-19 al Parc? 

Santi Llacuna.- L’impacte més gran va ser arran d’haver 
de tancar. El 14 de març, amb el decret d’Estat d’Alarma, 
es van clausurar tots els espais d’aparcament i van quedar 
els accessos per als veïns i els guardes i el personal de 
manteniment. I és clar, l’absència de la presència humana 

Santi Llacuna és biòleg i està vinculat professionalment al Parc 
del Garraf des de 1995, primer com a tècnic i des de 2004 n’és 
el director. Apassionat de la natura i gran coneixedor i defensor 
del Parc, convida a conèixer amb més profunditat el privilegiat 
paratge que Ribes comparteix amb altres municipis que també 
pertanyen al Parc, que gestiona la Diputació de Barcelona. Les 
conseqüències de la Covid-19 al Parc també s’han fet notar, i Santi 
Llacuna explica els detalls i tot el que ha suposat el confinament 
i la represa. 

s’ha notat en un aspecte positiu per a la natura, però també 
s’ha acompanyat d’aspectes més negatius. 

L’A.- Quins són els aspectes positius? 

S.LL.- El més positiu és que no s’altera el medi. I tot i 
que la gent acostuma a mantenir nets els espais, de tant 
en tant hi ha qui deixa residus arreu. Però fins i tot això 

Per Bàrbara ScuderiUna conversa amb
Santi Llacuna, 
director del Parc del Garraf

Fotos: Parc de Garraf
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que podia ser positiu, durant unes setmanes, segurament 
perquè les deixalleries van estar tancades, ens vam trobar 
amb la sorpresa de diferents abocaments incontrolats. I no 
ho esperàvem. Però es va anar netejant. 

L’A.- A més de la neteja, respecte al manteniment 
com s’ha anat fent? 

S.LL.- Els guardes del Parc i el personal de manteniment 
no ha deixat de treballar, però es va haver d’organitzar 
per torns, evitant riscos de contagi amb el personal i 
minimitzant l’impacte del que suposava el confinament. 

L’A.- S’ha vist fauna durant el confinament, com 
mai, als nuclis urbans. Fins i tot uns porcs senglars a 
baix a mar, al passeig de Sitges. 

S.LL.- És clar! Els animals salvatges, com els porcs 
senglars i també guineus, són depredadors en el seu entorn. 
L’absència de presència humana els ha permès recolonitzar 
espais, ampliar la seva recerca d’aliment i s’han acostat a 
la xarxa viària principal i camins que amb activitat humana 
no utilitzen. I això, potser al contrari d’allò que pot pensar 
la gent, no és bo. A banda de tombar contenidors, hi ha 
aspectes negatius del seu acostament al nucli urbà.

L’A.- És dolent? 

S.LL.- Sí! Dolent per a ells i per a les persones és un risc 

–a banda de l’ensurt– perquè no deixen de ser animals 
salvatges i poden fer mal. I és dolent per ells i per l’entorn 
perquè si s’acostumen a cercar aliments als contenidors, 
trenquen la cadena alimentària, deixen de caçar en un 
hàbitat que compta amb la seva presència per a mantenir-se.

L’A.- Hi ha qui diu que hi ha massa porcs senglars i 
molts s’han deixat veure. 

S.LL.- Tenen raó, ni ha molts, però com a tota espècie 
tenen el seu mecanisme d’equilibri natural: les malalties. 
Són espècies que s’autoregulen a partir de malalties. Per 
això també són perillosos per a nosaltres. Poden transmetre 
diferents malalties amb una mossegada! Així que atenta! 

L’A.-Amb tot, però ara el parc ha reobert i les 
activitats s’estan realitzant, oi?

S.LL.- Sí, sí. Amb totes les mesures de seguretat i 
de prevenció, el parc ha recuperat les activitats de 
l’Observatori, les passejades, i es fan com sempre amb 
reserva prèvia. 

L’A.- En els darrers anys s’ha viscut un procés de 
recuperació amb una empremta molt sostenible, ens el 
pots explicar? 

S.LL.- Són diferents aspectes. Per un costat fa uns anys 
es va impulsar la recuperació del pasturatge i els cavalls, 

 Les passejades pel parc són una de les activitats del Parc.

El guia explica la singularitat de les pedres del massís 
del Garraf.
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que tot i que el Garraf no és generós en grans prats, s’han 
adaptat molt bé i fan una feina natural de sotabosc que és 
important. 

L’A.- Els incendis controlats? 

S.LL.- Cada estiu vivim alerta. Enguany per exemple 
ha plogut molt. Seria positiu. Però també ha crescut més 
sotabosc. I els anys de sequera, també cal una atenció 
especial. Així que sempre vigilants i es treballa abans de 
l’estiu amb els plans de prevenció i es realitzen tots els 
treballs de gestió forestal. 

L’A.- Precisament amb la gestió forestal impulseu la 
biomassa com a energia renovable?

S.LL.- Tenim una caldera amb biomassa, però sobretot 
és un recurs que gestionem amb coordinació amb els 
ajuntaments, com el de Sant Pere de Ribes, que fa anys es 
va implicar en fer un ús sostenible dels recursos forestals. 
També és una manera d’incentivar els propietaris dels 
boscos, amb un benefici, per a mantenir i conservar en bon 
estat els boscos. 

L’A.- De la fauna del parc hem parlat de porc 
senglars, de guineus i has esmentat el ramat actual i els 
cavalls, però hi ha una fauna protegida també.

S.LL.- I tant! Un dels nostres programes se centra en la 
protecció de la Tortuga Mediterrània. Era una espècie en 
extinció a Catalunya i es va escollir el Parc del Garraf per a 
la seva recuperació i protecció perquè presenta condicions 
propícies per a l’estabilització de la seva població i ja 
s’havien trobat prèviament alguns exemplars d’aquesta 
espècie. 

L’A.- Quin és l’aspecte més important respecte de la 
Tortuga Mediterrània?

S.LL.- Sobretot que se la deixi viure en llibertat al seu 
hàbitat. Algú pot pensar que és millor tenir-les al pati de 
casa. I no! No s’ha de fer mai. El seu hàbitat el conservem 
perquè s’hi desenvolupi i la seva naturalesa és viure en 
llibertat. 

L’A.- D’aquests mesos tancats què s’ha après? 

S.LL.- Crec que la reflexió és posar en valor el que tenim 
a prop. Espectacularment la gent ha retornat i amb seny, i 
s’han reprès les activitats. La visita amb el pastor és una de 
les que fa uns anys es fa i és una visita, com la resta, que a 
més de permetre gaudir del paisatge, t’ensenya. Conèixer 
allò que veus és una manera de tenir cura, respecte i tenim 
al parc del Garraf una gran riquesa d’espècies. 

L’A.- Què destacaries? 

Una de les coves on es practica espeleologia regulada.  Exemplar de la Tortuga Mediterrània en el seu hàbitat
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S.LL.- Sempre m’agrada destacar la singularitat del 
paisatge del Garraf. Des de ser un espai únic on hi ha molta 
palmera autòctona com enlloc, el margalló que és tot un 
símbol, fins a la roca blanca. La geologia és espectacular. 
I tota aquesta singularitat ha permès conservar espècies 
relictuals, perquè l’enclavatge els és totalment favorable. 
Tenim una vida a les masies que és dura i es manté i ajuda 
a conservar l’entorn. A més tenim un lligam de mar i terra 
que també és singular. 

L’A.- Però la denominació de Parc Natural no arriba. 

S.LL.- No encara. Tot i que la gestió que tenim actualment 
no canviaria en prioritats i conservació, si és declarés Parc 
Natural es guanya en reconeixement. Els Ajuntament 
i la Diputació van aprovar la sol·licitud fa uns anys. 
L’important és mantenir els programes que permeten la 
conservació i la divulgació del conjunt del parc. 

L’A.- Tot apunt pel mes d’agost i pel nou curs al 
setembre? 

S.LL.- Sí. Avancem. I ara amb dos reptes, com preservar 
el margalló davant la plaga de l’eruga barrinadora, que 
encara està present. I el saqueig de llentiscle, que ara 
sembla haver disminuït però no deixem de controlar. 

L’A.- Moltes gràcies.

S.LL.- A vosaltres, i ja sabeu que al web del Parc del 
Garraf trobareu tota la informació de les característiques, 
les espècies i les activitats que s’hi fan durant tot l’any.

Els cavalls van retornar fa cinc anys al Parc, ja que després dels incendis de 1994 no hi podien viure.

 El pastor sitgetà que permet també compartir passejades 
al Parc. 
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IKEA obrirà un nou punt de contacte amb els seus 
clients al municipi. La companyia sueca, que ja 
compta amb tres centres a Catalunya situats a 
l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Sabadell, 
ha triat Sant Pere de Ribes per situar-hi el primer 
IKEA Planning Studio d’Espanya, un nou concepte 
implantat amb èxit en ciutats com Londres, Estocolm 
o Copenhaguen, i que arriba a Espanya per primer 
cop.

Després d’aquesta primera obertura, IKEA preveu 
aixecar la persiana d’una segona botiga i, totes 
dues inauguracions, s’emmarquen dins d’un pla 
d’expansió d’IKEA amb nous formats al centre de les 
ciutats, que a Catalunya suposarà la creació de prop 
de quaranta nous llocs de treball i l’obertura d’entre 
quatre i vuit establiments al territori.

El nou concepte, que obrirà portes al setembre, 
estarà situat al Parc d’Oci de la Rambla del Garraf. 
L’establiment tindrà 750 m2, dels quals 620 m2 

IKEA OBRIRÀ AL SETEMBRE A LA RAMBLA DEL GARRAF EL SEU PRIMER 
PLANNING STUDIO A L’ESTAT.
Es tracta d’un nou concepte comercial implantat amb èxit en països com el Regne Unit, Suècia i 
Dinamarca on els clients poden trobar, amb cita prèvia, un assessorament totalment personalitzat per 
al disseny de cuines i armaris

seran dedicats a l’àrea comercial, i vol ser un punt 
de referència per tota la regió del Penedès, el nord 
de Tarragona i la Costa Daurada.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, 
destaca “la importància que una companyia com 
IKEA hagi triat el nostre municipi per obrir el seu 
quart centre a Catalunya en un moment com l’actual, 
que sens dubte contribuirà a dinamitzar el territori i 
crearà ocupació local i comarcal”.

IKEA Planning Studio és una botiga més petita 
que els IKEA habituals que ofereix assessorament 
totalment personalitzat, en aquest cas, pel disseny 
de cuines i armaris. L’establiment de Sant Pere de 
Ribes tindrà espais dedicats a exposició i venda 
assistida on es podran descobrir tota mena de cuines, 
de les més tradicionals a les més modernes passant 
per solucions d’emmagatzematge intel·ligent, 
armaris encastats i matalassos i, a diferència 
d’altres botigues, no hi haurà articles a la venda. Les 

Amb la intenció de donar-li un caire 
més humorístic i esbojarrat, el 
certamen d’aquest any acceptava 
relats que tinguessin com a tema 
“Alienígenes a Ribes. Et sents estrany 
al teu poble?”.

Cigrons

Per raons de tots conegudes, el lliurament dels premis 
del V Concurs Relats per al Cafetó, que estava previst 
per Sant Jordi, finalment es va fer el dimarts 21 de juliol, 
emmarcat també en la celebració del “Sant Jordi d’estiu”. 
La guanyadora d’aquesta cinquena edició va ser Sílvia 
Colás, que va presentar el relat Cigrons. El relat guanyador 
ens explica una peculiar invasió que té lloc en un conegut 
bar de Ribes...

La guanyadora del primer premi es va endur 100 euros en 
vals regal per gastar en els bars i restaurants i comerços 
associats a Fem Ribes. Els altres participants van obtenir 
uns obsequis del Servei de Català, Fem Ribes i l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes. L’acte va comptar amb la presència 
de l’actriu Teresa Roig, que va ser l’encarregada de llegir 
el relat guanyador.

Van assistir a l’acte de lliurament de premis la presidenta 
de Fem Ribes, Marta Magdaleno Jacas; les tècniques 
del Servei de Català de Sant Pere de Ribes, Anna Vidal 
i Amàlia Huete, i altres representants de les entitats 

“Cigrons”, de Sílvia Colás, guanya el V concurs “Relats per al Cafetó”
organitzadores, així com les dues de les persones que han 
format el jurat: Queti Vinyals, del CNL de l’Alt Penedès i 
del Garraf, i Teresa del Viso, representant de Fem Ribes; 
la Lídia Raventós, guanyadora de l’edició anterior va 
excusar-se. Per les restriccions sanitàries, només van 
poder assistir 25 persones a l’acte, entre participants i 
acompanyants.

16 relats

El concurs, organitzat per l’associació de comerciants 
Fem Ribes i el Servei Local de Català de Sant Pere de 
Ribes (CPNL),  uneix dos àmbits: la comunicació escrita 
en català i el sector socioeconòmic, amb la voluntat 
d’implicar aquest àmbit en la promoció i difusió de la 
llengua catalana.

Durant l’acte, els organitzadors van agrair a tots els 
concursants la participació al concurs i van mostrar la seva 
satisfacció per haver pogut celebrar l’acte de lliurament, 
encara  que malauradament no hi pogués assistir més 
públic i tampoc representants del consistori ribetà per 
qüestions d’aforament. Els 16 relats presentats en aquesta 
edició del 2020 han quedat recollits en una publicació, de 
moment només digital,  que es pot consultar al QR adjunt, 
i properament a establiments de Fem Ribes perquè els 
clients gaudeixin d’un moment de lectura; i també es pot 
trobar al web del CNL de l’Alt Penedès i el Garraf.

Fem Ribes sumem cultura!
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compres es faran preferiblement amb cita prèvia, a 
través d’encàrrec i amb l’ajuda dels col·laboradors 
d’IKEA Planning Studio.

L’arribada a Espanya d’aquest nou concepte a la 
comarca del Garraf respon a la important aposta 
d’IKEA per aquest país. Recentment, la companyia 
ha anunciat una inversió d’uns 150 milions d’euros 
pels pròxims tres anys amb els quals generarà prop 
de 750 llocs de treball directes al país. A més, la 
companyia està destinant part dels seus recursos a 
l’increment de la capacitat logística de les botigues 
per adaptar-les a la nova realitat, assegurant una 
xarxa més gran de punts de recollida i un impacte 
positiu al medi ambient.

“La posada en marxa a Catalunya d’un dels primers 
IKEA Planning Studio a Europa persegueix els 
objectius de fer d’IKEA una companyia més accessible 
i assequible que doni resposta a les noves necessitats 
dels consumidors, que també demanen espais més 
petits i amb atenció personalitzada -destaca Mosiri 
Cabezas, directora de desenvolupament de negoci 
i transformació d’IKEA a Espanya-; en aquest sentit, 
Espanya és un mercat amb un enorme potencial de 
creixement i expansió”.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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CARTES A LA JUANiSempre a prop de casa
Benvolguda Juani. Tu també t’has apuntat al gimnàs 
del costat de casa? Sigui perquè el confinament em va 
empènyer a fer la compra de cada setmana al costat de 
casa, o perquè he sortit a passejar amb el gos com mai, he 
descobert un món proper, amb diversitat d’oportunitats, 
que ara reivindico amb altres veïns i amistats. El poble 
ens ofereix de tot i és una penúria veure que hi ha 
persianes que no s’han aixecat. He tingut el diari tots 
els dies, amb quiosqueres que a més, m’han recomanat 
llibres de viatges i llibres del paisatge local i comarcal, 
que és tota una meravella. He descobert petits comerços 
que dels que ja no en sé prescindir, encara que sigui per 
admirar els seus aparadors (la crisi, és la crisi) i sí, m’he 
esborrat del gimnàs que promet tota una experiència a 
la ciutat del costat, per fer exercici aquí, començant per 
arribar tot caminant al gimnàs que tinc més proper de 
casa. I per cert, que n’hi ha uns quants! [...] Confio no 
ser l’única. Així, a més de recuperar la petita economia 
local, construïm un poble que sigui molt més que un lloc 
per anar a dormir. Ara bé, i la cultura? (Sònia M. 23 de 
juliol 2020).

Apreciada veïna!

Confesso, primer de tot que no sóc gaire amiga del gimnàs. 
Però potser m’has convençut. És cert que tenim gairebé 
un gimnàs en cada petit racó de Ribes, que convida a fer 
activitats diferents, per a fer exercici, ballar o practicar 
el ioga. De tot se n’aprèn. I també és cert que les cares 
de la injustícia d’aquesta pandèmia té noms propis, per 
aquelles persianes que no han tornat a aixecar-se i per 
aquelles persones que tornarem a veure. 

El que comentes –més àmpliament a la teva carta– m’ha 
recordat una conversa que compartien tres persones la 
passada tarda de dissabte a la terrassa d’un bar a la plaça 
Marcer. Una d’elles sentenciava que el confinament ens 
ha permès prendre més consciència de la diferència entre 
necessitat i consum. I sí, les principals necessitats (i també 
luxes) els tenim coberts amb el comerç i les empreses de 
casa. 

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. 

Un altre dels interlocutors va desenvolupar la 
mateixa teoria, afegint que comprar s’havia convertit 
(exageradament) en una activitat d’oci, més que una 
necessitat, i per aquest motiu una gran majoria de gent es 
desplaça a comprar fora del seu poble o ciutat. Quin món!

En la darrera part de la carta... Ai, Sònia! La cultura, com 
l’educació, ha quedat relegada a un miracle, ja més que a 
un luxe, quan en realitat és tan necessària com el pa. El 
gran Garcia Lorca ho va resumir en una gran frase, amb 
motiu de la inauguració d’una biblioteca al seu poble l’any 
1931: “Si fos desvalgut al carrer, no demanaria un pa, 
demanaria mig pa i un llibre”. Ferventment, recomano la 
recerca del discurs complet que és tota una lliçó. I després 
en parlem, d’acord?

 

La Juani
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

VA PASSAR EL 6 D’OCTUBRE 
DE 1934?

Us havia promès que en aquests articles d’història 
hi hauria judicis, desnonaments de terres, 
empresonaments, crema de garbes i, no us ho vaig 
dir, assassinats. Ara toca donar la trista notícia d’un 
assassinat el diumenge 7 d’octubre de 1934.

Però permeteu-me que us expliqui què va passar el dia 
abans, sis d’octubre de 1934, a Barcelona. El Parlament 
de Catalunya havia aprovat la llei dels contractes 
de conreu, que va provocar fortes reaccions de part 
dels propietaris de terres. A Espanya governava una 
coalició de dretes amb Alejandro Lerroux al capdavant. 
El president Companys tem que el govern de Madrid 
intenti retallar les competències de l’Estatut i proclama 
l’Estat Català dins de la República Federal Espanyola. A 
Barcelona l’exèrcit espanyol surt al carrer i hi ha trets 
entre els militars i els mossos d’esquadra al Palau de 
la Generalitat i en altres punts. Lluís Companys i el seu 
govern són detinguts a la matinada.

A Ribes durant tot el dia 6 d’octubre l’alcalde d’ERC 
Joan Cuadras es manté a l’Ajuntament amb alguns 
seguidors pendents de les notícies de la ràdio. A les 
vuit del vespre, quan sent per la ràdio que el president 
Companys ha proclamat l’Estat Català, surt al balcó 
i ell també proclama l’Estat Català, penjant una 
bandera estelada i demanant als veïns molt d’ordre i 

respecte per a tothom. Arriba la notícia que un grup 
d’incontrolats de Vilanova pretenien cremar l’església 
i alguns domicilis de gent de dretes. L’alcalde va donar 
l’ordre al Sometent que vigilessin tots aquests llocs.

L’endemà el propietari de can Bruguera, en Josep 
Oriol de Bruguera, que havia passat la nit a Sitges, va 
demanar al seu gendre que l’acompanyés a la masia 
a parlar amb el masover. Segons em van comentar, 
l’amo i el masover eren bastant eixelebrats i les seves  
relacions eren francament dolentes. Amo i masover es 
van barallar, el masover va ferir l’amo d’un tret al cap, 
els van retenir i els van tancar dins la casa. El gendre 
intentant fugir va saltar per una finestra i es va trencar 
les dues cames, mentre que el senyor Bruguera va 
aconseguir fugir cap a la carretera de Sitges. 

Una dona que va sentir els trets a can Bruguera va 
venir cap a Ribes, va demanar assistència al Sometent 
i va explicar que l’amo de can Bruguera volia matar el 
masover. Va sortir el sometent armat i en trobar el senyor 
Bruguera diuen que li van disparar uns trets que el van 
matar. Eren els volts de les 12 del migdia. El cadàver el va 
trobar el senyor Edgar Morawitz, un pilot de cotxes txec 
propietari de l’Autòdrom, a la carretera de Sitges, prop 
de la Creu. Va ser traslladat cap al cementiri de Ribes i 
fou enterrat discretament a l’endemà. 



El gendre de Josep O. de Bruguera va ser traslladat al 
Redós de Sant Josep i Sant Pere, amb les dues cames 
trencades. L’endemà el Sr. Morawitz va anar a visitar 
el ferit. La situació era molt tensa. Alguns ribetans 
d’esquerres, entre els quals n’hi havia un amb una 
pistola, el van anar a buscar. Quan el senyor Morawitz 
va saber que el buscaven es va escapar per la porta 
del darrere del Redós i no el van trobar. Conduïa un 
Bugatti.

El poble va estar a mercè del Sometent i de grups 
d’incontrolats fins que quatre dies més tard l’exèrcit 
i la Guàrdia Civil van entrar al poble per la carretera 
de Sitges i van disparar ràfegues de metralladora a 
l’arribar. La Guàrdia Civil va detenir en Joan Cuadras 
Marcer, alcalde, Joan Soler Vidal, subcaporal del 
sometent i Joan Colomer Carbonell, els quals van ser 
sotmesos a un consell de guerra, acusats d’auxili a la 
rebel·lió militar. El judici, celebrat el 3 de gener de 
1936, presidit pel general Pozas, els va absoldre. Els 
diaris de l’endemà se’n van fer ressò (“La Vanguardia”, 
p. 8.; “El Diluvio”, p. 11; “La Veu de Catalunya”, p. 2).

Les dades de l’assassinat són confuses ja que les 
actuacions judicials es van allargar i crec que al final 
no es va celebrar judici per aclarir els fets ja que la 
guerra civil va impedir el normal funcionament dels 
jutjats.

Postal de la masia de can Bruguera editada cap a 1914

L’Altaveu nº 156  any 2020                                    19

Plaça de la Vila quan s’anomenava plaça de la República 
(postal datada als anys 1930)
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A l’hospital 
No sé vosaltres, però jo sóc bastant aprensiu. Sense arribar 
a ser un hipocondríac militant, hi ha moltes coses que em 
fan certa angúnia. Per a mi, ja era habitual usar solucions 
hidroalcohòliques molt abans de la remaleïda pandèmia de la 
Covid-19. Imagineu-vos quan va aparèixer el virus invasor... 

Seguia, fil per randa, totes les indicacions sanitàries d’aquells 
temps de confinament dur i, pendent com estava d’una 
intervenció quirúrgica, resava cada nit a Apol·lo, fill de Zeus, 
déu de la llum, la música i la medicina, perquè m’il·luminés, 
em distragués, em protegís de les malures i, ja posats a fer, 
evités una trucada que em podria portar de pet a l’hospital, 
malgrat que amb la saturació que s’hi produïa allà, en aquells 
moments de tants infectats, que tinguessin temps per a mi era 
gairebé impossible... però un altre dia us en parlaré, de la meva 
sort.

El cas és que quan va passar el pitjor, o això creiem, i aprofitant 
que els hospitals s’havien anat  buidant, es va produir la trucada 
temuda i el regidor d’aquesta obra de teatre que és la vida, em 
va fer entrar a escena. I quina escena. 

Jo, que sempre he procurat allunyar-me dels hospitals tant com 
de les bombes atòmiques, els terratrèmols i el tofu, allà estava, 
penetrant, emmascarat, a un centre hospitalari on, no hi feia 
gaire, el virus pervers s’hi passejava com si fos a ca la sogra. 

Reclòs en una habitació d’hospital, abillat amb una bata 
dissenyada per un psicòpata i jurant-me que el tal Apol·lo, per 
mi, acabava de descendir a la segona categoria de la mitologia 
grega, vaig trobar el consol en el factor humà. 

Quan, durant tants dies de confinament, sortia al balcó a 
aplaudir els sanitaris, ho feia de cor per agrair la immensa 

feina que estaven fent aquests herois, posant-se en risc per 
acompanyar, cuidar i salvar a tants i tants malats, corrent el 
risc i acabant infectant-se molts d’ells. Després vam deixar 
d’aplaudir per no convertir-ho en una rutina, però la majoria 
érem molt conscients de que la seva tasca heroica continuava.

On vull anar a parar? Doncs que, de l’habitació estant, he 
pogut viure en primera persona el tracte humà, solidari i 
proper d’infermeres, infermers, camillers, metgesses, metges 
i personal de neteja del nostre hospital proper. Professionals, 
que malgrat tot, estant sent menystinguts pels polítics.

Per això quan cada tarda sentia, des de la finestra, les seves 
queixes cap a l’administració, se m’encenia la sang. Com 
és possible que encara no s’hagin millorat les condicions de 
treball, horaris i sous d’aquestes persones? Com és possible 
que altres cossos com policia o exèrcit hagin rebut augments 
de salari i als sanitaris se’ls doni de banda? 

P. D. Potser que els hauríem de continuar fent costat. No sé 
com... Potser aplaudint, però aquesta vegada algunes galtes? 
És una figura retòrica, no us espanteu. Però penseu-hi.

Foto: Laura Bregante
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