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Editorial

S

etembre ens hauria de donar, com sempre, aquella seguretat de posarho tot al seu lloc. Tal com era abans de la pandèmia, en què era el mes
que posava fi a les vacances, als horaris desfasats que l’estiu ens permet,
la tornada a l’escola de petits i mitjans i la sortida de l’armari de la roba
d’entretemps, tot i que aquest any setembre també serà diferent.
A les escoles, la idea és tirar endavant posant-hi tots els mitjans per intentar normalitzar
al màxim la situació amb la màxima prudència. Els contagis sembla que van en augment i
són moments, més que mai, de farcir de seny els nostres actes. Enrere han quedat festes
majors i per davant la Diada serà ben diferent, els sentiments els mateixos, però s’hauran
de compartir en petit comitè, com tantes altres celebracions.
A l’entrevista coneixerem a l’Isidre Also, director de Node Garraf, agència d’àmbit comarcal
que treballa pel desenvolupament econòmic i social del Garraf, on es creen i promouen
diferents programes i projectes per a cobrir necessitats i reptes del territori.
Aquest mes, recordeu, setembre, no ens permet gaudir de la Rosquellada, tenim en Joan
convalescent d’una operació que ha anat bé, però no li ha permès donar-nos la píndola
mensual de… cadascú que l’anomeni com vulgui. Posa’t bo aviat, que ens calen les teves
pensades!
Agraïm de cor l’esforç dels comerços i empreses que ens confien la seva promoció, la
publicitat d’una empresa i un comerç és important per donar a conèixer el producte o
servei que ofereix, però quan els temps són més complicats del normal i els anunciants
continuen anunciant-se perquè consideren i valoren aquest mitjà també com a part
d’aquesta infraestructura de comerç i empresa, només es pot agrair i mantenir la
confiança recíproca del nostre treball comú.
Tant de bo ben aviat aquesta situació resti a les nostres memòries amb la comprensió
absoluta de què ens ha passat i perquè ens ha passat, de com ho hem passat i on ens
portarà aquesta situació. Qui i què pretenen de nosaltres. Només ens cal temps per
posar-ho tot al seu lloc.
De moment, i cadascú en el seu àmbit, haurem d’anar adaptant-nos a les situacions per
no quedar-nos pel camí, tot mirant d’ajudar a qui s’hi ha quedat.
Fins aviat.
Cristina Perelló
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ELS CENTRES EDUCATIUS DE SANT PERE DE RIBES ES
PREPAREN PER A UN CURS MARCAT PER LA COVID-19
La llar d’infants El Cargol estrena ampliació, mentre el
Montgròs segueix a l’espera que la Generalitat activi les
obres de la segona fase de l’institut
Els equipaments educatius de Sant Pere de Ribes rebran uns
3.900 alumnes aquest inici de curs escolar 2020-2021, una
xifra que representa un lleuger increment respecte del curs
passat. D’aquest total, uns 3.700 estudiants corresponen
als ensenyaments del segon cicle d’infantil, primària i
secundària, i gairebé 200 a les llars d’infants municipals.
El nou curs està condicionat per les mesures establertes
per a la contenció de la Covid-19. En aquest sentit,
cada llar d’infants, escola i institut ha elaborat un pla de
reobertura adaptant al seu cas les instruccions donades pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
El pla d’actuació per a centres educatius en el marc de
la pandèmia per al conjunt del país preveu mesures com
l’entrada i sortida esglaonada de l’alumnat, la majoria a les
8.45h, 9h i 9.15h, i l’accés per diferents portes d’entrada.
Alguns centres han demanat a l’Ajuntament la utilització
d’espais municipals o l’ampliació dels ja utilitzats. D’altra
banda, a les llars d’infants els pares i mares hauran d’entrar
a les aules amb peücs per evitar el contagi. A més, s’ha
generat una borsa d’hores per incrementar la neteja a les
escoles i s’han mantingut les 80 tauletes que es van deixar
durant la pandèmia a alumnes sense recursos digitals.
La regidora d’Educació, Francisca Carrasquilla, ha
assenyalat que el d’enguany “serà un inici de curs
atípic a Sant Pere de Ribes, com passa a molts altres
municipis. Som conscients dels esforços que han hagut
de fer alumnes, famílies i professionals per adaptar-se
a la situació dictada per l’emergència sanitària i hem
treballat a contrarellotge perquè tot estigui a punt en
pocs dies i es generin les mínimes incomoditats possibles.
El nostre objectiu”, ha afegit, “és que el que es visqui als
centres sigui el més semblant a la normalitat, dins dels
marges que ens marquen els protocols per la Covid-19”.

02

L’Altaveu nº 157 any 2020

Francisca Carrasquilla regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Carrasquilla ha assegurat que “malgrat en aquests
moments l’atenció pública estigui centrada en els
condicionants de la pandèmia, des de l’Ajuntament
seguim destinant recursos a millorar els equipaments
educatius del municipi. Així, aquest curs podem celebrar
l’estrena de l’ampliació de la llar d’infants El Cargol i
paral·lelament seguim exigint a la Generalitat que iniciï
els treballs de la segona fase de l’institut Montgròs i que
doni el vistiplau a l’avantprojecte de l’institut Xaloc.
Tot això, sense oblidar les obres de manteniment,
algunes realitzades i d’altres de previstes, a les escoles i
llars d’infants del municipi”.
Un projecte sorgit dels pressupostos participatius
Amb l’ampliació ja finalitzada, la llar d’infants El Cargol
disposarà de 160m2 addicionals de noves instal·lacions
que complementaran les de l’antiga masia. L’actuació,
pressupostada en 315.000 euros, dotarà aquest centre d’un
menjador amb sala de descans annexa connectada a la sala
de canvi dels infants, un segon espai de magatzem i vestuari

del personal amb bany adaptat, zona porxada d’accés
i una aula multisensorial. A més, s’ha condicionat la
cuina.
L’actuació al Cargol suposa la culminació d’un projecte
que ha tirat endavant també com a proposta guanyadora
als pressupostos participatius de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes i que permetrà oferir espais més generosos i un
millor servei a la mainada, a les seves famílies i a l’equip
docent del centre. Les obres van començar a l’octubre de
2019 i han patit un petit retard a causa de les mesures de
confinament decretades contra la Covid-19.
Des del Cargol s’ha fet una crida a través de les xarxes
socials demanant a la ciutadania plantes per oferir un
aspecte més amable a la llar i evitar, així, que no es vegin
tant les tanques d’alumini del voltant. Ja hi ha hagut algunes
donacions, entre elles un taronger.
La situació de l’alumnat que s’ha quedat sense plaça a
l’institut Montgròs s’ha resolt reubicant-lo en centres
propers al seu lloc de residència. Així, els que viuen a
Ribes faran els seus estudis a l’institut Can Puig; els de les
Roquetes, a qualsevol dels dos instituts d’aquest nucli, i els
de fora, en d’altres municipis.

El nou Grau Mig de Cures Auxiliars d’Infermeria
Els cicles formatius s’amplien enguany al municipi amb
una oferta de Grau Mig de Cures Auxiliars d’Infermeria.
Aquests estudis capaciten els estudiants per a realitzar cures
auxiliars d’infermeria, controlar les condicions sanitàries
de l’entorn i del material o instrumental sanitari i dur a
terme tasques relacionades amb l’instrumental d’equips de
salut bucodental.
Els instituts mantenen per al curs 2020-2021 la resta
de cicles, dedicats a la gestió administrativa; l’atenció
a les persones en situació de dependència; l’animació
sociocultural i turística, i la integració social. A més,
l’Institut Can Puig seguirà oferint els Programes de
Formació i Inserció (PFI) de Comerç, Oficina i Atenció al
Públic, i els Itineraris Formatius Específics d’Espais Verds
i Cura d’Animals.
Per últim, l’Escola de Persones Adultes ha demanat que
l’homologuin per impartir formació en tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC). Aquest curs, s’oferirà
formació per ajudar la ciutadania en l’ús de les eines
digitals. També s’oferirà formació en castellà.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

El ple municipal va aprovar el mes de juliol passat una
moció del PSC exigint al departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya que posi definitivament els
recursos tècnics i econòmics necessaris per tal d’iniciar
el procediment administratiu i tècnic de construcció
de la segona fase de l’institut Montgròs. L’Ajuntament
també demana posar en marxa converses efectives amb
el departament per tal d’arribar a acords per a l’inici dels
treballs d’aquesta segona fase.
Pel que fa a la construcció de l’institut Xaloc, s’està a l’espera
que la Generalitat doni el seu vistiplau a l’avantprojecte per
tal de sotmetre’l a l’aprovació del ple municipal. Aquest
nou equipament educatiu s’ha d’aixecar al sector del
Parc Central, en uns terrenys situats al costat de l’escola
Mediterrània. L’Ajuntament s’ha compromès a aportar
el 20% del total de les obres amb la finalitat d’avançar la
construcció d’un centre que es troba en situació provisional
des de 2012.

Visita d’obres a la llar d’infants El Cargol de l’alcaldessa
i la regidora d’Educació a mitjans de juny.
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LA RECOLLIDA D’OLIS DOMÈSTICS
ESTABLIMENTS COMERCIALS

USATS

S’AMPLIA ALS

L’Ajuntament posa 500 envasos a disposició dels comerços que voluntàriament s’adhereixin a la iniciativa.

Els establiments comercials de Sant Pere de Ribes que s’hi
ofereixin voluntàriament actuaran a partir d’ara com a punts de
recollida d’oli vegetal usat per al seu reciclatge. Els ciutadans
podran adreçar-se als locals identificats com a col·laboradors
amb els recipients plens d’oli i recollir-ne de nous.
En total, l’Ajuntament ha adquirit 500 envasos, que posa a
disposició dels establiments que s’adhereixin a la iniciativa.
Tots aquells que vulguin actuar com a punts de recollida han
de posar-se en contacte amb el departament de Promoció
Econòmica.
En els recipients habilitats per a la recollida s’hi pot incloure tot
l’oli usat a les cases. No cal separar en diferents tipus, ni colar
les restes de menjar que hi pugui haver barrejades amb l’oli.
Segons ha explicat la regidora de Medi Ambient, Mobilitat
Sostenible i Transició Energètica, Montserrat Vico, “el que
volem aconseguir amb aquesta acció és sensibilitzar a la
gent. Creiem que el plàstic o el vidre contaminen molt,
que és cert, però no ens parem a pensar que cada cop que
fem el gest de tirar l’oli per la pica després de cuinar estem
contaminant molt més que si tirem una ampolla de vidre”.
El regidor de Comerç Local i Mercats, Juan García, ha
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justificat l’elecció dels comerços com a punts de recollida “per
la seva proximitat amb la ciutadania. D’aquesta manera,
garantim als usuaris que ho tinguin més fàcil a l’hora de
fer ús d’aquest servei. Faig una crida a tots els establiments
del municipi perquè se sumin a aquesta gran iniciativa”.

Una iniciativa que fomenta l’economia social
El transport i rentat dels recipients el porten a terme empreses
de l’economia social. La iniciativa fomenta, així, la creació de

llocs de treball per a persones amb problemes d’inserció social
o algun tipus de discapacitat, ja sigui física o mental, a qui se’ls
garanteix l’oportunitat de treballar i sentir-se útils i integrades
a la societat.
La recollida d’oli vegetal usat fa uns 12 anys que es duu a terme
a les escoles del municipi. També se’n recull a la deixalleria
municipal. En el cas dels centres educatius, s’ha impulsat un
programa d’educació ambiental, destinat als escolars i a les
seves famílies, que busca conscienciar del greu problema que
suposa per al medi ambient un residu altament contaminant
com ho és l’oli vegetal de cuina usat.

Reciclar com a biocombustible o biodièsel
Més enllà de la sensibilització, el programa ampliat ara
al comerç de proximitat busca la participació activa de la
ciutadania per col·laborar en la revaloració d’un residu cap
a una font d’energia alternativa i molt menys contaminant:
el biocombustible o biodièsel. A més, aposta pel foment de
l’economia social, creant feina i donant oportunitats a la
inserció laboral de persones amb discapacitat i risc d’exclusió
social.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes fomenta, d’aquesta
manera, la recollida d’olis usats domèstics aportant el material
necessari per a la seva realització, creient en la importància que
té la conscienciació i sensibilització en el reciclatge i donant
suport a un centre especial de treball que té com a objectiu

promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb
discapacitat.
L’oli suposa un contaminant extremadament nociu per a les
aigües, tractant-se d’un residu més perillós, difícil de separar
i reciclar que el vidre, el paper o el plàstic. Malgrat això, la
societat encara no ha incorporat un mètode generalitzat per
a evitar el vessament massiu d’aquesta substància a la xarxa
pública.

Algunes dades d’interès
- Més de 500.000 persones es beneficien d’aquest sistema de
reciclatge a diferents punts de l’Estat.
- El conegut com a Projecte Claki té una trajectòria de més de
12 anys, en els quals s’ha implantat a escoles, instituts,
centres cívics, punts verds i comerços de proximitat.
- Un litre d’oli contamina 40.000 litres d’aigua.
- Un litre d’oli té un cost de depuració d’1,6 euros/habitant a
l’any.
- El sistema de recollida d’olis usats d’us domèstic en què hi 		
participa Sant Pere de Ribes aconsegueix una ràtio mitjana 		
de 0,3 litres reciclats per família i mes.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

P. Cabello
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EL PLA LOCAL D’IGUALTAT SUMA 23 ACCIONS EN ELS PRIMERS
SET MESOS DE 2020

La consolidació del Departament d’Igualtat, Feminismes i LGTBI i la divulgació de la cultura
audiovisual amb perspectiva de gènere han estat dues de les iniciatives posades en marxa enguany.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja ha completat
un total de 23 accions del Pla per la igualtat de gènere
i els drets del col·lectiu LGTBIQ+ (2020-2025) de la
trentena previstes enguany. Aquest document, impulsat
pel Departament d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, inclou
diverses estratègies o àmbits de treball relacionades amb
diferents dimensions de la igualtat de gènere. Té vocació
de transversalitat, i per aquest motiu implica les diferents
regidories municipals.
L’objectiu del Pla Local d’Igualtat és incorporar el
principi d’igualtat d’oportunitats en totes les polítiques
públiques locals. Una de les accions destacades ha estat
la incorporació d’una tècnica d’igualtat a la Regidoria
d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, el que ha permès
consolidar aquest departament. A més, s’ha divulgat la
cultura audiovisual amb perspectiva de gènere i s’han
commemorat diades significatives per als drets de les
dones i el col·lectiu LGTBIQ+, com les celebrades els dies
8 de març, 17 de maig i 28 de juny.
La regidora d’Igualtat de Gènere, Feminismes i LGTBI,
Antònia Pulido, ha destacat que la voluntat del govern és
“conscienciar al màxim la població en aconseguir un
municipi més crític i actiu davant les desigualtats entre
dones i homes i les que generen discriminacions per
raó de l’orientació sexual. En aquesta tasca, apostem
per la vessant educativa com a eina de sensibilització
i treballem amb les entitats del municipi per tal de
portar a terme accions que puguin tenir impacte en el
conjunt de la ciutadania”.

Els antecedents

i els drets del col·lectiu LGTBIQ+ de Sant Pere de Ribes
(2020-2025) el desembre de 2019. Prèviament, es van
realitzar dues comissions, tècniques i ciutadanes, en les
quals es van debatre les línies i objectius a acomplir. A
més, es van determinar les accions que integren el pla,
adreçades a equiparar la situació de les dones i a avançar
cap a la transformació i el canvi social per raó de gènere i
d’orientació sexual.
El pla que s’està desenvolupant ara té un precedent en
el Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i
homes o Pla d’igualtat per a la ciutadania, que va estar
vigent de 2011 a 2016. Aquest document contenia una
proposta d’accions que abastaven més enllà del període de
vigència del mateix. Posteriorment, es van aprovar dues
pròrrogues, la darrera de les quals va finalitzar el desembre
de 2019.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

El ple municipal va aprovar el Pla per la igualtat de gènere
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ESTAR INSCRIT ABANS AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES
DE PROTECCIÓ OFICIAL, IMPRESCINDIBLE PER PARTICIPAR A LES
PROMOCIONS D’HABITATGE PÚBLIC
La inscripció té una vigència d’un any i ha d’estar actualitzada abans de l’inici de cada procediment
d’adjudicació.
Davant les properes convocatòries que es preveuen
d’oferta pública d’habitatge al municipi, l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes recorda que és requisit
imprescindible estar inscrit al Registre de Sol·licitants
d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya
abans de l’inici del procediment d’adjudicació en
qüestió. Una vegada inscrits, podran participar en
els processos d’adjudicació aquells que compleixin
la resta de requisits exigits i te una vigència d’un any.
L’Oficina de l’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf,
que presta servei presencial a l’ajuntament, en tramita la
inscripció. Al municipi, es pot fer amb cita prèvia a l’OAC
de les Roquetes, els dimecres, de 9h a 13h, o a l’OAC
de Ribes, els dilluns, de 9h a 13h. També es pot cursar
a l’Oficina comarcal d’habitatge a Vilanova i la Geltrú
(al Consell Comarcal del Garraf), de dilluns a divendres
de 10 h a 13 h (amb cita prèvia). Totes aquelles persones
demandants que vulguin estar registrades han d’aportar un
imprès de sol·licitud signat per la persona sol·licitant, una
declaració responsable de tots els membres de la unitat de
convivència, fotocòpies del DNI/NIE i del llibre de família
o certificat de convivència, un certificat d’empadronament
amb data d’alta i documentació acreditativa d’ingressos
econòmics (declaració de Renda, certificats de prestacions,
etcètera).
Les persones inscrites tenen dret a optar a l’adjudicació d’un
habitatge amb protecció oficial d’acord amb els requisits
d’accés i els procediments d’adjudicació establerts, que
poden ser diferents en cada convocatòria. La inscripció té
una validesa d’un any i s’han d’actualitzar les dades en cas
de variacions (si es tracta d’una variació d’ingressos que
representi un 10% del total, és imprescindible comunicarho).
Els requisits per formar part del Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb Protecció Oficial són ser major d’edat
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o estar emancipat, tenir necessitat d’habitatge segons el
que determina la legislació vigent i residir en un municipi
de Catalunya, que és on s’ha de fer la inscripció. A més,
s’han de complir uns requisits d’ingressos, superiors com
a màxim en 6,08 a l’Indicador de Renda de Suficiència
de Catalunya (IRSC). Si es vol optar a compra, s’han
d’acreditar uns ingressos mínims d’un 5% del preu de
venda.
Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar
informació sobre les necessitats reals i la distribució
territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com
les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació
i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la
màxima transparència de tots els processos.
Previsió de 200 nous habitatges
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té previst d’ampliar el
parc d’habitatge públic municipal amb 200 nous habitatges
entre el 2020 i el 2023. Recentment, s’ha signat un conveni
amb l’Incasol per a la construcció de 86 habitatges i s’estan
enllestint les obres de l’escala de l’edifici del Parc Central
que permetrà disposar de 16 pisos per a lloguer assequible.
Precisament aquests últims i 2 habitatges més de propietat
municipal seran el primers que sortiran a concurs. A més,

a través dels propers plans d’ocupació local es preveu
rehabilitar 12 pisos més de l’edifici que l’Ajuntament ha
adquirit amb l’Agència de l’Habitatge i s’està en converses
amb fundacions sense ànim de lucre perquè es puguin
executar dues promocions amb 86 habitatges més.
L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha assegurat que el
govern municipal “està tirant endavant tot un seguit
de polítiques per promoure l’accés a l’habitatge,
principalment en règim de lloguer. Per aquest motiu,
treballem per afavorir el lloguer social i l’accés a
l’habitatge, amb accions concretes i compromeses, a
través de convenis per la construcció d’habitatges”.
D’altra banda, s’han posat en marxa una sèrie d’accions i
mesures socials i econòmiques urgents per donar resposta
ràpida a les necessitats més bàsiques de la ciutadania
generades arran de la crisi sanitària provocada per la
Covid-19. Així, s’ha aplicat una moratòria en el pagament
dels lloguers d’immobles de propietat municipal per
donar facilitats a les famílies que hi viuen. Un total de
17 persones llogateres de les 122 existents s’han acollit
a aquesta mesura. Tanmateix, s’ha dotat una partida de
500.000€ per donar resposta a la dificultat apareguda per
fer el pagament del lloguer de l’habitatge a través d’ajuts
directes urgents. S’han rebut 354 sol·licituds d’ajuts, de
les quals ja se n’han concedit 200.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Una conversa amb,

Isidre Also

Director de Node Garraf

Per Bàrbara Scuderi

Isidre Also és un tortosí que amb vuit anys ja vivia al Garraf. Fa dos anys viu a Ribes i abans avia estat
a les Roquetes, Vilanova i la Geltrú i s’ha passat una vida en diferents municipis de la comarca, que
coneix i reconeix en la seva feina. Des de fa quatre anys és el director de Node Garraf, l’Agència de
Desenvolupament econòmic i social de la comarca. Les necessitats i els reptes del territori són la seva
tasca de cada dia. Des de la plaça Marcer ens explica com des del municipi i el conjunt del territori
s’afronta el desenvolupament econòmic i social, amb diferents projectes en funcionament .
L’Altaveu.- A què es dedica una agència de
desenvolupament?

L’A.- L’empresa privada, els petits empresaris o
autònoms i la població què en reben?

Isidre Also- Principalment és una agència de promoció
econòmica, en la que intervenen també agents socials i
bàsicament el sector públic.

I.A.- Els resultats. El nostre treball està centrat en crear
projectes i sinèrgies en què el sector públic promociona
activitats que desenvolupa el sector privat, que gaudeix la
gent i en què també hi participen els sectors socials.

L’A.- Qui forma Node Garraf?
I.A.- L’Agència la formen els sis Ajuntaments del Garraf,
més el Consell Comarcal, els sindicats UGT i CCOO, la
Cambra de Comerç de Barcelona i la UPC.
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L’A.- Ens poses alguns exemples?
I.A.- Doncs un exemple és Hèlix Garraf, en què fem
uns simposis anuals, on vam desenvolupar el Quadern

El Consell de Promoció Económica del Garraf, que es reuneix
el primer divendres de cada mes, convocat per NODE Garraf.

El col·lectiu Vins del Massís del Garraf, convocada per
NODE Garraf a Torre del Veguer.

Taronja, en el qual vam situar les possibilitats de l’activitat
cultural com a propulsora de l’economia a la comarca.
És un potencial important en què intervenen diferents
agents. De fet, els pilars de l’Agència són tres i tots tenen
relació amb la creació de la sinèrgia dels diferents agents,
i evidentment la gent hi té un paper fonamental, com a
empresaris, entitats o receptors dels resultats.

comarca i si bé Sitges ho ha potenciat molt, el cert és que
Ribes està cada vegada més sol·licitat, s’estan fent espots
i pel·lícules molt sovint.

L’A.- Quins són els tres pilars de Node Garraf?
I.A.- Principalment els suport a l’empresa i paral·lelament
hem desenvolupat els programes de Turisme i Orígens,
que tracta de potenciar les singularitats del territori.
L’A.- Quines són aquestes singularitats del territori?
I.A.- D’entrada tot el relacionat amb els productes de
proximitat, el vi, l’horta i l’agricultura i l’artesania. Però
també en orígens hi ha el patrimoni cultural propi de cada
municipi i com a escenaris, per posar-te un exemple, els
Festivals, un sector en què tenim cinema, música, art,
literatura. És molt el potencial perquè són moltes i molt
diverses les propostes que ja existeixen.
L’A.- La vostra és una tasca que sovint no és veu
gaire. El Node Film Clúster, per exemple?
I.A.- Sí, és un bon exemple. El cert és que gestiona totes
les filmacions de pel·lícules i anuncis que es fan a la

L’A.- Quines són les localitzacions més sol·licitats
de Ribes per a les gravacions?
I.A.- Tot i que fa anys, el cert és que a la Finca Mas Solers
per exemple s’han enregistrat i tenim peticions sempre
per a diferents pel·lícules. Després hi ha localitzacions
menys conegudes que també se sol·liciten, sobretot
d’espais naturals i del nucli antic, tant per llargmetratges
com per anuncis també. Ribes té molts racons com ja no
existeixen en altres localitats i això és un potencial. Una de
les darreres localitzacions contractades ha estat la Masia
dels Carç.
L’A.- La crisi econòmica actual, derivada de la
crisi sanitària, ha posat damunt la taula les febleses
de l’aposta pel turisme. Un aspecte que Ribes i les
Roquetes reben de rebot. Diuen que si tanca Sitges,
l’atur es nota aquí. Què pot aportar Node Garraf?
I.A.- Precisament acabem de rebre l’encàrrec del Consell
Comarcal per elaborar un Pla Estratègic que reforci altres
aspectes de la nostra activitat econòmica, que ja existeixen
i tenen un gran potencial, però cal reforçar. Ha quedat clar
que la pota del turisme té febleses alienes a les voluntats
dels seus agents. Hi ha aspectes molt positius però la
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Trobada a Neàpolis en les jornades del programa Hèlix
Garraf, el fórum de l’econosistema comarcal.
dependència ens ha fet mal.

mobilitat representa un obstacle, les inversions no arriben i
es manté una població més dormitori que dinàmica.

L’A.- Quins són aquests potencials estratègics?
I.A.- Bàsicament són el sector de la dependència i la gent
gran, el que en diem el sector sociosanitari i també el cultural.
L’A.- Per què?
I.A.- Primer per l’activitat d’aquests dos sectors que ja
tenim. Ribes és un exemple també. I segon perquè són
present sobretot futur.
L’A.- Tanmateix un altre dels programes vostres
gira entorn els polígons industrials. Quin paper hi juga
Ribes?
I.A.- Ribes i les Roquetes també hi juguen un paper
fonamental. Els municipis grans del voltant, com són
Sitges i Vilanova i la Geltrú estan al màxim o al límit del
seu desenvolupament. Aquí tenim, per sort, espais per a
créixer i crear una oferta que sigui atractiva.
L’A.- Com es
desenvolupament?

compatibilitza

sostenibilitat

Acte d’entrega dels reconeixements Biosphere, als municipis
del Garraf pel seu compromís amb la sostenibilitat.

i

L’A.- Això significa que hi ha un camí per a recórrer?
I.A.- I tant! I Ribes hi juga un paper important, perquè
encara pot créixer, i abans que m’ho diguis, t’ho diré,
créixer de forma sostenible. Són molts els projectes
com el polígon de Can Puig. I tot el que es potencia és
en relació al medi ambient, al producte de la terra o l’ús
d’energies sostenibles. Sempre es pot fer més i aquest és
un dels objectius que hi ha en relació al desenvolupament
econòmic, que és també social. Des de Node Garraf
intentem que sigui així en tots els programes.
L’A.- Isidre, fa dos anys vius a Ribes i has tombat
arreu de la comarca, potser per amor?
I.A.- (riu) Ben trobat! Potser sí. Vaig arribar al Garraf amb
vuit anys, a Vilanova i la Geltrú i també he viscut molts
anys a les Roquetes. El cert és que cada racó de la comarca
té les seves particularitats, el seu dinamisme o els seus
paisatges. M’agrada tot.
L’A.- Moltes gràcies!

I.A.- Hi ha molta demagògia i molt per fer i per conscienciar
també. Però deixa que et respongui amb una frase que no
és meva: “sovint hi ha massa interessos privats i escassa
direcció política”. L’exemple, que no és nostre, és el tema
de l’energia eòlica, com sorgeixen debats territorials quan
es tracta d’una energia més sostenible.

I.A.- Gràcies a vosaltres!

L’A.- Tornant a casa, el desenvolupament quins
reptes té?
I.A.- Si parles de Ribes i en general a la comarca, tenim
dos elements que estan relacionats amb les economies
familiars i les polítiques econòmiques. Es tracta del preu
de l’habitatge i la mobilitat. El greuge comparatiu que viu
la comarca en els preus del transport públic –i el peatge de
l’autopista– és important. I per a la inversió empresarial
són dos factors que tenen una singular importància. Tothom
quan inverteix pensa en els seus compradors però també
en els seus treballadors. Si el preu de l’habitatge és alt i la
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Isidre Also, en una sortida per la muntanya en família.

11

E
R
B
M
E
T
E
S

Per la seva banda, el GER farà una bicicletada popular el
dia 10, a les 18h, en substitució de la tradicional marxa de
torxes. Sortirà de l’esplanada del castell de Ribes, passant
per passeig de Circumval·lació, carretera dels Cards,
carretera de Sitges, carrer Nou i plaça Marcer. En aquest
acte no hi haurà parlaments.
L’endemà, a les 12.30h, el GER convoca a l’enlairament
de la senyera i el toc de gralles al cim del Montgròs.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Enguany, els dos actes institucionals de l’Onze de
Setembre seran amb accés restringit, seguint els protocols
de la Covid-19. Només hi assistiran l’alcaldessa i els
portaveus dels grups municipals, així com les entitats i
partits polítics, als quals s’ha convidat. Només hi podrà
assistir un representant per grup i per entitat. Seran dos
actes austers, sense discurs institucional i amb un minut de
silenci pels difunts i els familiars afectats per la malaltia.
Seguidament, l’alcaldessa i els portaveus faran una ofrena,
seguida dels representants de les entitats.
Horaris:
•

10.30h: Ribes (plaça de l’Ajuntament).

•

11.30h: Les Roquetes (plaça de la Vinya d’en
Petaca).

CORTINA TÈCNICA

ROBA DE LLIT

DESCANS

TUMBONES

MOBLES DE JARDÍ
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MÉS DE LA MEITAT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC ES RENOVA AMB 2.637
LLUMANERES DE TECNOLOGIA LED
La substitució dels punts de llum, que suposarà un 58,48% d’estalvi energètic, comportarà alhora una
disminució de 238,054 tones de C02 emeses a l’aire.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa
el projecte de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic, que contempla la renovació de més de
la meitat de les 5.095 llumeneres existents al municipi per
altres amb tecnologia LED. En total, se substituiran 2.637
punts de llum, en una operació que comportarà un estalvi
energètic del 58,48%. Es passarà d’una potència actual de
496,377 Kws a una potència futura de 296,377 Kws. Els
treballs inclouen el manteniment dels suports i tan sols es
contempla la renovació de les lluminàries en la mateixa
ubicació on són les existents.
La renovació de l’enllumenat públic permetrà eliminar
les fonts de llum existents, menys eficients, que són de
descàrrega, vapor de sodi i halogenurs metàl·lics. El canvi
serà beneficiós per al medi ambient, amb una disminució
de 238,054 tones de C02 emeses a l’aire.
L’operació té un cost total de 833.528€, finançada en un
50% gràcies a l’aportació obtinguda dins del Projecte
d’eficiència energètica, promoció i generació d’energies
renovables subvencionat pels fons europeus FEDER. Es
tracta dels mateixos ajuts que han donat suport a la caldera
de biomassa de l’Espai Blau i al Centre de Producció de
Biomassa.

Millor eficiència energètica i major durabilitat
Les lluminàries tenen una eficiència energètica superior
a les actuals (>80 lúmens/Watt). Destaquen per la seva
major durabilitat i perquè són d’encesa instantània. Tenen
sistema de reducció de flux (de 0 a 100%), que s’activa
en horari nocturn i en moments de poca afluència de
vianants i vehicles, amb l’objectiu d’aconseguir una
major reducció de l’energia consumida. El projecte final
ha tingut en compte una proposta del col·lectiu feminista,
que demanava millores en l’enllumenat a través dels
pressupostos participatius. El recanvi inclou, a més, la
instal·lació de sistemes de telegestió en la majoria de
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quadres de comandament, que permet conèixer en temps
real l’estat de cada instal·lació, i detectar els defectes per
tal de reduir el temps de reparació.
L’execució del projecte es duu a terme en dues fases. En
la primera, que és la que ha començat ara, s’està procedint
a la renovació de les llumeneres. En una fase posterior,
actualment en procés de contractació, es procedirà a
la instal·lació dels equips de telegestió als quadres de
comandament i mesura. El canvi dels punts de llum té
un cost total de 641.326,50€, mentre que la segona fase
comportarà una inversió de 192.201,17€.
L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que “tindrem
lluminàries molt més sostenibles i alhora s’incrementa
la sensació de llum”. En aquest sentit, ha destacat que
“aquesta era una de les peticions que havíem treballat
conjuntament amb la xarxa feminista del municipi,
que en els pressupostos participatius havia posat en
alerta que teníem alguns punts foscos al municipi i això
podia crear inseguretat als carrers”.
Per la seva banda, la regidora d’Espai Públic, Medi Ambient,

Mobilitat Sostenible i Transició Energètica, Montserrat
Vico, ha ressaltat que aquesta actuació representarà “no
només un estalvi energètic notable, sinó un estalvi
econòmic de 125.000€ l’any en el consum elèctric de
la il·luminació pública del nostre municipi”. “Esperem
que a finals d’any, si la situació ens ho permet, puguem
tenir el 100% del projecte finalitzat”, ha avançat.

Els antecedents
El projecte de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes és posterior a
l’auditoria energètica de l’enllumenat exterior al municipi
elaborat per la Diputació de Barcelona el 2012. Des del
2014 l’Ajuntament ha portat a terme diverses actuacions
recollides en el Pla director de l’enllumenat públic. Les
més significatives van ser la substitució dels balasts i
làmpades existents de vapor de mercuri per altres més
eficients (2016) i la renovació de 6 quadres de llum, els
que patien avaries amb més regularitat (2017). L’actual
renovació de l’enllumenat, però, és l’actuació més
important fins ara que s’ha fet, per volum i per cost, i un
cop finalitzada la major part de l’enllumenat del municipi
haurà estat renovat i posat al dia.

primer consisteix en la incorporació d’una nova central de
producció tèrmica mitjançant biomassa en planta soterrani,
formada per dues calderes. Per la seva banda, el centre de
producció i magatzematge de biomassa és un equipament
ubicat en un solar a l’avinguda de les Roquetes, 42, amb
dos espais: una zona a l’aire lliure d’emmagatzematge
de troncs per a assecar i una construcció coberta on
s’emmagatzemarà la fusta prèviament estellada, per a un
segon assecatge.

Els altres dos projectes d’eficiència energètica finançats
amb fons FEDER són la caldera de biomassa de l’Espai Blau
i el centre de producció i magatzematge de biomassa. El

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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CARTES A LA JUANi

Juguem a les pel·lícules?
“Hola Juani, aquesta sensació de viure a dos metres de
les persones estimades m’ha fet venir al cap el títol de la
pel·lícula A dos metros de ti. I tot seguit una pluja de títols
de cançons i llibres i més pel·lícules que semblen haver
previst el nostre incert present. Pel·lícules sobre epidèmies,
atacs d’armes bacteriològiques, contagis massius, totes
amb imatges de desesperació i de virulència. Però també
títols de distància o altres suggeridors com ‘La Máscara’.
Juguem a les pel·lícules?”. (Joan Carles, 23 d’agost).
Hola Joan Carles,
Una odissea. Vivim a dos metres del cel, a dos metres
de tu i dels nostres. Vivim un viatge a Ítaca, però sense
direcció. La Utopia gira entorn una abraçada. Sembla una
vida de cinema, un joc de pel·lícules i és una inquietant
realitat.
El joc em sembla una bona proposta. Així que convidem
a jugar a tothom, només cal pensar títols i compartir-los
aquí (per mail) o a les xarxes de l’Altaveu. Et sembla?
Els llibres o les pel·lícules que semblen reflectir el nostre
present quan en origen ens distancia una, dues o més
generacions és la meravella del pensament i la seva
universalitat. Potser darrere també hi ha la tristor de
constatar que no aprenem i que tot sembla repetir-se.
Però, sobretot, hi ha intel·lectuals, autors o guionistes
que han sabut copsar els camins de la realitat i ara ens
sorprenen. Uns camins abruptes, en què una comèdia
romàntica pot ser un cop de realitat com Adivina quién
viene a cenar esta noche o El sopar dels idiotes.
Els títols ens evoquen idees extraordinàries. Sense anar
molt més enllà o potser massa, ara que es parla dels
superherois de bata verda o blanca, a mi em venen al
pensament altres herois i heroïnes del nostre temps que
no surten en portada perquè són els qui fan la portada. I
mira, ves per on, Superman era periodista.
El llistat pot ser inesgotable. Tot just aquest any fa 125
anys de la primera exhibició dels germans Lumière (1895).
Més d’un segle i sembla que va ser ahir que sense so i
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amb els primers cinematògrafs la realitat es feia imatge
en moviment. Després la ficció va omplir grans pantalles
fins que algú va deixar anar allò de “la realitat supera la
ficció” i ara ho veiem gairebé tot en una petita pantalla
que sosté amb una sola mà i fins i tot la ficció ens sembla
real. Una vida de cinema, en què els dies es resolen com
un trencaclosques amb peces que encaixen, peces que
voregen els límits de les nostres possibilitats i peces que
esperen a ser la darrera. És un trencaclosques sense límit.
Un joc de taula per a totes les edats.
I seguint amb la vida de cine, de totes les pel·lícules
del tipus Verano del 42 o Estiu 1993, nosaltres hem
protagonitzat el documental enregistrat en directe a les
xarxes socials i amb inaudites imatges de l’estiu de 2020.
Show must go on!
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...
ERA LA FEDERACIÓ DE JOVES
CRISTIANS DE CATALUNYA?
Vista de l’interior de l’església parroquial, vers 1921
(Postal Roisin nº 24)

Josep Miret i Mestre

La Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJCC o Fejoc)
era un moviment cristià que va néixer a la Segona República
de la mà de personatges com el doctor Pere Tarrés, que
després de la guerra es faria capellà.
A Ribes es va organitzar un grup de joves que havien
muntat conferències, cantaven caramelles i havien format
una biblioteca al segon pis del Centre Social (actual Centre
Parroquial, a la plaça Marcer). L’1 de maig de 1933 es forma
un primer grup amb divuit socis, que van escollir una junta
formada pel president Lluís Gómez i Puig, el secretari Antoni
Maria Monterde i Puig, el tresorer Ricard Cuadras i Planas i
els vocals Pere Garriga i Pons i Joan Torrents i Duran. Hem
tingut la sort que la Federació de Joves Cristians editava una
revista a Barcelona, anomenada “Flama”, de la qual el ribetà
Pere Carbonell i Grau n’era corresponsal (Flama, 31 de març
i 16 de juny de 1933; 5 d’abril de 1935, p. 6).
Per la revista “Flama” sabem que els fejocistes s’organitzaven
per grups a cada poble o a cada parròquia. A Ribes formaven
el grup “Jesús Obrer”, que tenia activitats cada dia: “Cadascun
dels dies de la setmana es dediquen els seus membres a una
tasca determinada. El dilluns als Cercles d’Estudis, al qual
assisteixen gairebé tots els fejocistes; els dimarts a un Curset
d’Àlgebra; el dimecres a l’Assaig de cants religiosos; el dijous
a diferents conferències-converses a càrrec de personalitats
locals; el divendres a assaig de la Secció Dramàtica, i el
diumenge a assaig de l’Esbart Dansaire” (Flama, 25 de maig
de 1934, p. 7). Les seccions eren Pietat, Catecisme, Esports
(Ciclisme, Escacs, Basquetbol), Secció Dramàtica i Esbart
Dansaire.
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També per la revista “Flama” sabem que el grup de fejocistes
de Ribes va organitzar una Diada de Recés de la Comarcal del
Penedès Marítim el diumenge 2 de juny de 1935, en el qual
es trobaren grups de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de
Ribes (Flama, 7 de juny de 1935, p. 6).
El grup de la Fejoc va editar una revista quinzenal a Ribes
anomenada “L’Estel”, que va sortir l’1 de gener de 1934 i va
desaparèixer el gener de 1936. Bé que aquesta revista no es
pot considerar l’òrgan de la FJCC, la major part dels redactors
de “L’Estel” eren fejocistes.
Fa molts anys em van explicar que vers 1935 la FJCC de Ribes
va convidar el doctor Pere Tarrés a parlar sobre sexualitat. La
conferència va despertar molt d’interès en uns adolescents
als quals se’ls explicaven molt poques coses d’aquest tema.
Mal informats, els organitzadors van fer propaganda entre
tots els socis, incloses les noies, de tal manera que el dia de la
conferència hi havia algunes noies a la sala. El conferenciant
amb bones paraules va demanar a les noies que marxessin
ja que només portava la conferencia preparada per als nois.
Les noies, totes moixes, van marxar. Segons em van dir la
conferència va ser molt interessant, el metge va parlar de
les malalties venèries i de les conseqüències que per la salut
podien comportar la visita de les cases de barrets.
La generació de fejocistes va patir de ple la guerra civil de
1936-1939 i els llargs serveis militars dels anys quaranta. Els
que van sobreviure (ho dic en sentit literal, ja que alguns
d’ells van morir al front) van organitzar a partir de 1946 el
grup “Fe, Art i Esplai”.

Grup de nois de la Federació de Joves Cristians de
Catalunya en una excursió cap a 1935. Al mig es veu
un banderí amb les sigles FJC (Col·lecció de Josep-Lluís
Palacios)
+INFO: La revista “Flama” es pot consultar online a
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ ca/consulta/registro.
do?id=2192

FINAL D’UNA ETAPA PER COMENÇAR-NE
UNA ALTRA
El “Sabies que...” porta ja vuit anys d’història al damunt
amb més de vuitanta temes tractats. La redacció de
l’Altaveu ens ha recomanat de fer canvis i començar una
nova secció anomenada “Coneixes on vius?” dedicada
als carrers de Ribes i les Roquetes. Ja ho veureu, pot ser
interessant. Ens veurem el mes que ve.

Portada del primer número de la revista “L’Estel”,
editada a Ribes l’1 de gener de 1934
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Flam de carbassa

Bon profit

Ingredients:

1 carbassa
(necessitarem ½ kg una vegada cuita i neta)
4 ous
1 llauna petita de llet condensada

Elaboració:
Posarem a prescalfar el forn a 200º a dalt
i a baix.
Rentarem i tallarem una carbassa a
trossos no gaire grans i els posarem en
una safata al forn durant uns 45 minuts.
Ho deixarem refredar i traurem la pell de
la carbassa i reservarem ½ kg.
En el forn prescalfat a 160º, dalt i baix, posarem un recipient amb aigua per a fer una cocció al bany maria. Mentre
s’escalfa, en un bol batrem els 4 ous, la carbassa que hem reservat i la llauna de llet condensada.
BON PROFIT
Ho passarem pel xinès perquè quedi la mescla ben fina.
Posarem caramel en el fons d’un motlle. Hi col·locarem el flam.
Tot seguit anirà al forn dins el recipient amb aigua i ho deixarem coure uns 20 minuts al bany maria, dalt i baix. Passats
aquest temps i sense obrir la porta del forn, ho deixarem 20 minuts més però només amb la part de baix del forn encesa.
Traurem el flam. Una vegada estigui tebi i el posarem a la nevera 4 hores.
CONSELL DEL GUERRER: La resta de carbassa que ha sobrat es pot congelar i fer-la servir per altres elaboracions.
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