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a tardor trepitja fort, mentre les mesures per la Covid-19 es van modificant 
segons marquen les possibilitats que la pandèmia s’estengui de manera 
incontrolada. És curiós, inusual, estrany i complicat per a molts, per a  
majoria, per no dir per tots. 

Hem d’estar conscients, desperts, obrint les perspectives tant com calgui, perquè 
ni és normal ni és, a curt termini, passatger. Tampoc hauria de ser en va. Alguna 
cosa n’hauríem d›aprendre i potser fins i tot comprendre, més enllà del que 
surt a les notícies o es comenta pel carrer. Escoltem-nos i caminem donant 
continuïtat a la vida i fotem una puntada de peu a la por, per transformar-
la amb respecte i empatia envers els altres. No és la por qui resol conflictes. 

A L’Altaveu sortim un cop més amb l’esperança de tirar endavant, agraint poder-
hi ser un mes més, i compartint el contingut d’aquesta edició amb tots vosaltres. 

El Festivalet es va celebrar amb un èxit rotund tot i les mides de prevenció, que van 
ser instal·lades i respectades. A tot ens hi podem adaptar, són moments per buscar i 
trobar maneres de poder celebrar actes públics. Qui sap fins quan, però de moment 
anem gaudint tot el que puguem, sempre que es pugui garantir la seguretat, és clar. 

L’entrevista ens fa una il·lusió especial, perquè el protagonista és algú a qui coneixem 
molts i des de fa molt. Algú amb una brillant carrera, proper, de caire tímid però amb 
una força i persistència de qui estima, i molt, tot el que fa. És en Magí Fortuny i Poch. 

Els Pressupostos Participatius d’enguany, dedicats a les necessitats 
d’urgència social, han rebut 25 propostes que seran exposades a votació 
a partir del pròxim 21 d’octubre i fins al 8 de novembre. Al web municipal 
hi trobarem publicades les descripcions i podrem fer el seguiment. 

Un plaer retrobar-nos amb en Joan Rosquellas, ha estat només un número 
sense Rosquellades però t’hem trobat a faltar. Ens parla en aquesta edició de 
sentir-se trasplantat, de ser arrencat de l’entorn, de trobades dissoltes, de noves 
amistats, d’acostumar-se als canvis.
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El Monocicle va celebrar del 18 al 20 de setembre 
una nova edició del Festivalet. La Covid-19, com 
en tots els àmbits, va marcar un certamen que va 
aplegar el programa ajornat la passada primavera i 
un valent cartell amb artistes locals i noms propis del 
panorama nacional. 

Suu, Miqui Puig, Ferran Palau i Ual·la van actuar 
durant un cap de setmana que va aplegar fins a 
2.700 persones entre els tres dies i en els diferents 
espais. 

Una de les novetats va ser l’escenari. Els patis 
de l’escola La Riera es van reconvertir en els 
tradicionals escenaris de Xulius (sempre davant 
l’entitat al carrer Major) i l’escenari de Les Planes, 
racó on s’ha celebrat l’activitat també en els darrers 
anys. Una organització esplèndida i estricte amb les 
mesures de seguretat vigents, que reclamaven un 
espai perimetral. 

Els atractius i actes centrals del Festivalet van ser les 
actuacions del Concurs de Cantautors del Monocicle 
–enguany amb 117 participants i quatre finalistes– 
i el concurs audiovisual del Monoclip –amb 195 
participants i una desena de finalistes–. El Concurs 
de Cantautors va atorgar el Premi del Jurat a Elle 
León, una jove compositora irlandesa, que resideix 
a Barcelona des de fa quatre anys i va sorprendre 
amb la seva elegància i original proposta; el premi 
dels Patrocinadors i el Premi del Públic van coincidir 
en la proposta de Hoven (Pol Joven) que amb la 
seva música va atraure els assistents i va guanyar-
se fidels seguidors. 

En el Concurs del Monoclip, la ingent tasca del jurat 
i del públic va ser excepcional per la qualitat de tots 

El Festivalet aplega 2.700 persones de públic

L’edició del desè aniversari, celebrada del 18 al 20 de setembre, va 
comptar amb més de 45 artistes damunt l’escenari

els treballs presentats. El Jurat va premiar Dance or 
die, amb música de Sergio Salvador i direcció d’Igor 
Fernández. I el públic va atorgar el seu guardó al 
treball Último episodio, de David Iñurrieta (director) i 
Biznaga (música).

En l’apartat local, la primera jornada del Festivalet, 
sota el lema Naltrus, era la nit dedicada al retrobament 
entre diferents generacions amb dos denominadors 
en comú: la música i la DO Ribetana. Els joves 
Boguis, que amb dotze anys van delectar amb 
peces pròpies l’arrencada del festival, van precedir 
els veterans Spider’s, que amb un repertori clàssic 
i versions actuals van fer trontollar cadires i alçar 
les mans, però tothom va respectar la normativa i 
ningú es va moure de la cadira. Tot seguit la pluja va 
irrompre i l’esperat retorn als escenaris de la Genuina 
banda de los Melones es va haver de suspendre. O 
potser ajornar i aviat s’anunciï una nova data. 

Tot plegat va ser un tast del menú dels següents 
dos dies, en què cinema i música protagonitzarien el 
que ha estat, sense cap dubte, una de les cites més 
valentes i compromesa amb la cultura aquest estiu 
a la comarca. Valenta per afrontar les dificultats i el 
repte d’organitzar una activitat d’aquesta magnitud 
en el context actual i fer-ho bé, sense ànim de lucre 
i amb una llarga llista de voluntats i voluntariat; i 
compromesa perquè posa en relleu (i no només en 
cartell i sobre l’escenari) la singularitat i la funció 
essencial de la cultura, tant per als artistes com per 
al públic i la societat en conjunt. 

El programa del dissabte, per a infants i joves en edat 
i esperit, va ser tot un triomf, des de l’obertura de 
portes amb Porta de Fusta i Expensive Monkey, fins 
al tancament amb un Miqui Puig excels. Lali BeGood, 

Foto: David Ripoll



va esgotar les entrades pràcticament en 24 hores. El 
Festivalet va viure un nou èxit, no exempt de nervis 
fins al darrer moment i una satisfacció compartida 
per tothom que va gaudir de la cultura en directe: 
organització, artistes i públic, que mereixen un fort 
aplaudiment.
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Clàudia Cebero, Omega dB, Ual·la, Núria Garcia i 
Ferran Palau van compartir moments inoblidables 
amb els assistents i els finalistes del Concurs de 
cantautors.

El diumenge el Festivalet es va traslladar al Cinema 
Ribes per al concurs de videoclips. Tot un luxe per 
a participants i públic, per gaudir en la gran pantalla 
de produccions, que any rere any se superen en 
originalitat i qualitat. 

La primera Batalla de Gallos a la comarca després del 
confinament va aplegar 32 joves a l’escenari, ja per 
la tarda, mentre Suu compartia una íntima trobada 
musical amb un públic limitat a 100 persones, que 

L’A

Foto: Laura Bregante

Foto: Laura Bregante

Foto: Laura Bregante
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Les limitacions d’accés de públic a les instal·lacions 
esportives establertes pel protocol de prevenció de 
la Covid-19 per a partits amistosos o de competició 
ha entrat en vigor aquesta setmana, amb l’obertura 
dels equipaments amb aforament limitat i mesures 
específiques per l’inici de la temporada. 

La limitació dels aforaments es fixa a una persona per 
cada 3m2 segons la superfície de cada sector de les 
instal·lacions. Tanmateix, es permet l’entrada a un o 
dos acompanyants, depenent del límit de l’aforament 
total preestablert per als esportistes menors d’edat.

El protocol de les instal·lacions esportives i 
mesures de prevenció de la Covid-19 per a partits 
amistosos o de competició preveu, a banda, les 
següents condicions d’obertura al públic:

•	 L’entitat amfitriona de l’esdeveniment ha 
de fer un registre de totes les persones 
que accedeixen a la instal·lació amb nom 
i telèfon de contacte i tenir-lo guardat tres 
setmanes per si calgués consultar-lo.

•	 Cal fer sempre entrades i sortides 
esglaonades. Quan un partit hagi finalitzat, 
cal que tothom surti del recinte i es torni a 
fer el registre per al següent.

•	 L’entrada i la sortida a les instal·lacions 
esportives seran sempre per portes 
diferents per a evitar creuament de 
persones, sempre que sigui possible.

•	 S’ha de prendre la temperatura corporal a 
tothom a l’entrada. Com passa en tot tipus 
de recinte, es podrà accedir a l’interior en cas 
que el registre se situï per sota dels 37,5º.

LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PERMETEN L’ACCÉS DE PÚBLIC AMB 
RESTRICCIONS PER LA COVID-19

L’aforament es limita una persona per cada 3m2 i es permet l’entrada d’un o dos acompanyaments 
als esportistes menors d’edat.

•	 S’hauran de posar dispensadors de gel 
hidroalcohòlic a l’entrada del recinte i vetllar 
per l’ús obligatori d’aquesta mesura de 
desinfecció de les mans.

•	 En tot el recinte és obligatori l’ús de la 
mascareta, que s’ha de dur posada 
correctament (tapant nas i boca).

•	 Cada entitat participant en l’esdeveniment 
esportiu ha de tenir una persona 
responsable de seguretat i salut, que ha de 
vetllar perquè es compleixin les mesures 
establertes en aquest protocol.

•	 Les grades han de tenir senyalitzats els 
seients on es pot seure, separats entre sí 
per una distància de dos metres.

El protocol també recorda que s’ha de signar una 
declaració responsable conforme es reuneixen els 
criteris de Salut. Aquesta signatura és obligatòria 
per a participants, famílies en cas de menors i 
responsables d’activitats. Tanmateix, s’assenyala 
que el responsable de seguretat i higiene ha de 
vetllar pel compliment de les mesures establertes 
pels organitzadors de l’activitat i dels protocols que 
el desenvolupin, i garantir la formació i informació 
als altres participants i a les famílies. A més, es fa 
ressò dels requisits generals sobre prevenció en 
l’àmbit de la salut que s’han de complir, com el 
rentat de mans sistemàtic, el llistat de comprovació 
de símptomes i les mesures de distanciament de 
seguretat.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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El procés d’elaboració dels Pressupostos 
participatius 2020 ha entrat en una nova fase amb 
la presentació d’un total de 25 propostes, dos 
d’elles fora de termini, de les quals 23 aspiren a ser 
seleccionades perquè la ciutadania les pugui votar 
del 21 d’octubre al 8 de novembre. Totes elles es 
poden consultar a la pàgina web de les propostes 
presentades. Un cop validades per la comissió 
de gestió tècnico-econòmica, encarregada de 
comprovar que compleixin els requisits establerts 
en les normes reguladores del procés, els projectes 
acceptats formaran part de la llista provisional i la 
resta podran ser objecte d’esmena durant el període 
establert a tal efecte. Només dues s’han presentat 
fora de termini que, per aquest motiu, han quedat 
automàticament descartades de cara a la votació.

Entre les candidatures presentades, hi ha el projecte 
d’acompanyament emocional a l’institut Can Puig, 
una iniciativa que ja ha guanyat anteriorment els 
pressupostos participatius en les edicions de 2018 
i 2019. La llista també inclou, entre d’altres, els 
tallers Tots som iguals, tots som diferents, que 
busquen promoure la igualtat de gènere entre 
alumnes, mestres i famílies dels centres de Primària 
i Secundària del municipi; un concert participatiu 
perquè les famílies puguin compartir l’experiència 
de cantar junts en un grup coral, o el projecte d’art 
al carrer, que busca habilitar espais a la via pública 
(parets, façanes i murs) perquè els artistes puguin 
oferir les seves creacions. Per poder ser sotmeses 
a votació, les propostes han de complir un seguit 

UN TOTAL DE 25 PROPOSTES ES PRESENTEN ALS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DESTINATS ENGUANY A NECESSITATS D’URGÈNCIA SOCIAL
Les diferents candidatures hauran de ser validades abans del 18 d’octubre per la comissió de 
gestió tècnico-econòmica per portar-les a votació del 21 d’octubre al 8 de novembre.

de requisits recollits en les normes reguladores del 
procés, tenir un import màxim de 20.000€ o ser 
viables tècnicament, principalment.

Categoria única, sense inversions

A diferència del que ha passat en edicions passades 
dels pressupostos participatius, la d’enguany s’ha 
centrat en una única categoria limitada a projectes 
socials, culturals i solidaris que ajudin a la població 
en la conjuntura generada per la crisi sanitària. 

En aquest sentit, l’alcaldessa, Abigail Garrido, 
explicava a l’inici de l’edició d’enguany que “la 
presentació de les propostes i el propi procés 
de participació s’esdevé en un període diferent, 
molt incert i amb una situació socialment i 
econòmicament complicada, motiu pel qual 
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li hem volgut donar un gir. Així, hem fet un 
replantejament, dedicant aquest instrument 
de participació ciutadana, al quan no volem 
renunciar, a propostes de caire bàsicament 
social”. 

Es descarta, així, tot allò que siguin pròpiament 
inversions en pro de propostes adreçades a combatre 
les desigualtats i a donar suport a les persones més 
vulnerables, fomentant, en aquest sentit, la igualtat 
d’oportunitats. També es valoren els projectes de 
perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI; els adreçats 
a combatre l’emergència climàtica i a garantir la 
sostenibilitat, i aquells adreçats a lluitar contra la 
bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha decidit 
destinar el 2020 un total de 320.000€ addicionals a 
polítiques socials, dels quals 170.000€ els determina 
la ciutadania entre els projectes presentats als 
pressupostos participatius. Els 150.000€ restants es 
destinen a cobrir necessitats d’urgència social.

Un cop tancat el període de presentació de 
propostes, la comissió de gestió tecnicoeconòmica 
del procés participatiu disposa de temps fins al 5 
de novembre per estudiar-les i emetre un informe 

raonat sobre cadascuna, indicant si s’ajusten als 
requeriments especificats i si són viables tècnica, 
jurídica i econòmicament. Del 6 al 18 d’octubre, 
s’oferirà un període de presentació d’esmenes o 
de reformulació d’aquelles propostes que no hagin 
estat acceptades, amb l’assessorament dels serveis 
tècnics corresponents. A cada proposta acceptada 
i validada se li atorgarà un codi que servirà de 
referència en la votació posterior.

Les propostes sotmeses a votació, a la web 
municipal

Un cop informades totes les propostes, les que hagin 
estat acceptades de forma definitiva es publicaran 
a la web municipal, on hi figurarà la descripció de 
l’actuació i el pressupost. Així mateix, es convocaran 
dues sessions públiques per tal que les persones o 
entitats que hagin passat a la fase de votació amb les 
seves candidatures les puguin presentar a la resta 
de la ciutadania. El primer d’aquests actes públics 
serà el 14 d’octubre, de 19h a 21h, a la Biblioteca 
Josep Pla, i el segon, el 15 d’octubre, de 19h a 21h, 
a la sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila.

Departament de Premsaq
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Del 5 al 9 d’octubre: 
BIBLIOTECA I MÓN LABORAL: NO T’ATURIS
Activitats virtuals. 
Inscripció prèvia. Places limitades.
Amb la col·laboració del Departament d’Ocupació

Dilluns 5 d’octubre, a les 17.30 hores:
Tast de contes: recomanacions i novetats de literatura infantil i juvenil.
Activitat adreçada a mestres, bibliotecàries escolars, pares i mares.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Dimecres 7 d’octubre, a les 17.30 hores:
Hora del conte amb Mon Mas.  Birondeta birondó, contes de tardor
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Exposició Fototardor 2020: exposició fotogràfica col·lectiva
dels socis de Globalitzat’e
Del 8 al 31 d’octubre, a la sala polivalent
Organtiza: Globalitzat’e 

Activitats Biblioteca             Manuel de Pedrolo
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Estimats clients,
Ens complau fer-los partícips del nostre 25è aniversari. 

La situació de la COVID ens impedeix fer la celebració desitjada, però volem agrair-los la 
confiança dipositada en nosaltres al llarg d’ aquests anys.
Moltes gràcies de tot l’ equip.

Ctra dels Cards, 60 08810 Sant Pere de Ribes-Tel.93.896.16.46-asspe@asspe.es

· Assessorament Global per Pimes i Autònoms           

· Serveis fiscals, comptables, laborals i mercantils

· Serveis Jurídics  

· Gestió herències

· Renda i Patrimoni

· Declaracions de no residents

25è aniversari 1995-2020

Dimecres 14 d’octubre, a les 18.30 hores:
Club de música LiceuBIB, a càrrec de David Puertas

Comentarem l’òpera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart.

Amb la participació del coordinador del projecte LiceuBib, Pol Avinyó.

Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Activitat prèvia a la sortida al Gran Teatre del Liceu prevista pel

dijous 5 de novembre. Més informació i inscripcions a la biblioteca.

Dimecres 21 d’octubre, a les 17.30 hores:
Hora del conte amb Sandra Rossi
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Dijous 22 i 29 d’octubre, a les 18 hores:
Camelot, el Rey Artur en el cinema, 
a càrrec de José María Álvarez
Dins el cicle Històries del cinema clàssic
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Activitats Biblioteca             Manuel de Pedrolo
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L’Altaveu.- Un ribetà fill de Sitges? 

Magí Fortuny.- Sí! (riu) Comencem per aquí? Vaig néixer 
el 1985 a Sitges, on hi vaig passar els primers tres o quatre 
anys. Fill de mare sitgetana i pare ribetà, com tantes altres 
parelles que coneixem. Així que sempre em deien el 
ribetà fill de Sitges i el cert és que tant personalment com 
professionalment els lligams els he mantingut sempre, 
amb la família i les amistats tant a Sitges com a Ribes. 

L’A.- D’aquesta manera es diria que hi ha un lligam 
entre Ribes i Sitges fruit de l’amor. 

M.F.- I ara també pel preu de l’habitatge! Tot i que els 
preus a Ribes ja no es pot dir que siguin molt diferents, no?

L’A.- Es podria dir que el periodisme ha estat una 
vocació per a tu o només volies evitar ser entrevistat? 

M.F.- (Riu) M’agrada. Sóc tímid, encara que no ho sembli. 
I si ha estat vocació, va ser ja de petit. Anàvem a les 
excursions de l’escola i muntàvem com una ràdio entre 
alguns companys dalt del bus. Era un joc i em va agradar. 

L’A.- Vas encetar paral·lelament la dedicació al 
periodisme i al guió. Com va anar? 

M.F.- L’inici va ser paral·lel. L’estiu després de fer 4rt de 
l’ESO. 

L’A.- Ja apuntant...

M.F.- Sí. I a més en relació a L’Eco, que a casa, tant a 
Sitges com a Ribes sempre hem tingut. Vaig veure un curs 
d’estiu de locució a Ràdio Cubelles i m’hi vaig apuntar. 
D’allí va néixer un primer programa, que era L’home del 
gag. Un programa d’actualitat i humor. I el mateix estiu 

Magí Fortuny i Poch
Una conversa amb, 

Per Bàrbara Scuderi

El periodista Magí Fortuny i Poch és 
des del passat mes d’agost director de 
L’Eco de Sitges. La seva experiència 
com a periodista, comunicador i 
guionista avalen una trajectòria 
professional que també li ha permès 
gaudir de la Festa Major, de l’esport i 
ara de la seva filla Queralt i la segona 
–o el segon–, en camí, al costat de la 
Wen Alcántara.

Coneixedor del territori, ens ha resolt 
el principal neguit en boca de molts: 
com arriba un ribetà a dirigir el més 
que centenari setmanari sitgetà?  
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vaig començar unes pràctiques a Maricel Televisió a 
Sitges, fent la cobertura d’esports. 

L’A.- Vas continuar fent les dues coses, periodisme 
i guió?

M.F.- Sí, i ja vaig entrar a la Universitat. I tot va seguir en 
paral·lel. En guió, de ràdio Cubelles –després de sis anys– 
vaig encetar un projecte a la Cadena Ser amb en Gerard 
Moreno, amb qui ens ho vam passar molt bé durant dos 
anys. Li donàvem la volta a l’actualitat. Aleshores ja vaig 
passar també de Maricel Televisió al Diari de Vilanova. I 
al mateix temps, gràcies a la confiança de Carles Castro, 
vaig co-crear amb altres companys, Visionaris Digitals, 
aleshores al Vilanova Digital (avui Eix Diari). Era una 
feinada! Tots teníem les nostres feines i passàvem moltes 
nits i matinades editant!

L’A.- Una etapa molt intensa, que vas continuar, 
amb bon humor.

M.F.- (Riu) Sí, ara no sé si podríem. Érem més joves i 
això significa menys responsabilitats familiars. Però 
sí, vam continuar i ja més endavant, el 2012, vam fer 
Benegre.cat, recuperant la històrica capçalera del diari 
satíric que va existir durant la Segona República i ja 
tocàvem temes d’àmbit nacional.

L’A.- Aleshores signaves amb pseudònim. Vist ara, 
va ser un encert? 

M.F.- Va ser quan –ara crec que es pot dir– vaig tastar la 
censura en primera persona. 

L’A.- Ara hi ha setmanaris satírics que entren més 
als jutjats que als quioscos. Explica’ns.

M.F.- És clar, veient que ara fins i tot hi ha cantants de 
rap a l’exili, segurament ens hagués caigut alguna! La 
censura va venir amb l’edició d’un llibre que vam fer amb 
les publicacions digitals del Benegre.cat. Primer ens va 
entusiasmar que el projecte el recollís una gran editorial. 
Va ser Planeta. Però de seguida vam tastar les retallades, 
i es va perdre en l’edició impresa l’acidesa de l’original, 
“per consell”, ja m’entens. 

L’A.- Has impulsat projectes com a guionista i vas 
participar del naixement de l’Associació de Periodistes 
del Garraf. Una carrera dedicada al territori?

Amb la mare, el pare i els germans, a l’ermita de Sant Pau.

Amb la seva parella (Wen) i la seva primera filla (Queralt).
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M.F.- M’he sentit sempre afortunat per dedicar-me a la 
professió que m’agrada i a més fer-ho a casa. Estava al 
Diari Vilanova, fent col·laboracions i substitucions a més 
de la corresponsalia de Ribes. Quan faltaven dos mesos 
per acabar la carrera i ja em veia amb feina, van començar 
a retallar. Va ser un cop dur. Però de seguida em van 
proposar cobrir una baixa a Maricel Televisió-Canal Blau. 
Els periodistes del Garraf ens coneixíem tots i ens vam 
associar, així compartim també trobades de tant en tant i 
vam fer un llibre de relats de periodistes del Garraf. Tota 
una experiència més. 

L’A.- Com a guionista-periodista vas participar del 
primer Recordis Ribes. Com va ser l’experiència? 

M.F.- Va ser apassionant. Ho saps. Un projecte que va durar 
dos anys. De 2009 a 2011. Vaig descobrir matisos de com 
es va viure a Ribes la Guerra Civil, com es van generar 
o trencar vincles familiars, personals i ideològics. Van ser 
vint entrevistes d’històries de vida. Sovint t’explicaven 
coses que no havien comentat mai. I en alguns casos, coses 
fora de càmera també. El documental va obtenir el Premi 
Eugeni Molero del Consell Comarcal. Va ser un gran treball 
d’equip.

L’A.- No se’n parla prou, però les crisi econòmiques 
afecten la premsa. Va arribar 2010 i nous canvis, oi? 

M.F.- Sí. Un altre cop dur. Havia entrat al Departament 
de Comunicació de la UPC i amb la crisi van venir les 
retallades. Aleshores vaig entrar a Hydramedia. Va ser quan 
em vaig especialitzar també en formació de xarxes socials. 
Una nova etapa des de 2012 gairebé fins avui. 

L’A.- L’Eco de Sitges es va refundar el 2014 i aleshores 
ja comences a col·laborar-hi. Com ha anat el procés fins 
ara? 

M.F.- En Toni Sella va començar a dirigir aleshores el 
setmanari. I parlant amb ell i també amb en Ramon Soler 
–fent sempre bromes i compartint passions com la Festa 
Major– va sorgir una col·laboració setmanal. Al 2015 vam 
encetar unes pàgines dedicades a Ribes i en poc temps 
naixia un suplement mensual de L’Eco de Ribes, que vaig 
començar a coordinar. Hi col·laboraven joves estudiants, 
tant de la universitat com de l’institut. El 2018 vam fer un 
pas endavant, amb capçalera pròpia i fins ara. 

L’A.- Què destacaries de l’interès per la informació 
local?

M.F.- Ja saps que la premsa escrita avui és com un petit 
miracle. Tant L’Eco, com L’Altaveu –on per cert vaig 
col·laborar també amb alguns articles al principi i sempre 
el segueixo–. T’adones que és informació de proximitat i 
si bé en l’edició impresa no saps què interessa més, potser 
és trist reconèixer que en les versions digitals, que sí hi ha 
estadístiques que es poden recollir, acostuma a mostrar-
se més interès pels successos que no pas per un article o 
reportatge que potser ha costat més realitzar o podria ser 
més rellevant. Els periodistes potser en tenim la culpa, 
però és l’audiència qui fa el clic. 

L’A.- Tornant a al ribetà fill de Sitges, com va arribar 
la família Fortuny i Poch a Ribes?

M.F.- Va ser una elecció lligada al negoci. Vivíem a Sitges 
i la botiga es va obrir a Ribes, i per allò de compaginar 
vida familiar i professional ens vam instal·lar aquí. 

Mostrant un trofeu guanyat amb l’Handbol GER.

D’esquerra a dreta: durant la presentació del Recordis Ribes al Centre Parroquial; compartint aniversari amb un dels 
companys del Benegre i l’admirada Carmen de Mairena i presentant el llibre de relats al costat de l’ara director emèrit de 
L’Eco, Toni Sella i dues companyes periodistes de la comarca. 
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L’A.- Com va ser l’arribada, una bona integració? 

M.F.- Completa, completa! Escola, esplai, esports, Festa 
Major i carnaval, que no se m’oblidi el carnaval! 

L’A.- Una trajectòria esportiva truncada, potser?

M.F.- (Riu) Per sort! Vaig estar en els primers equips 
d’handbol de la secció del GER i érem bons! Vam guanyar 
la lliga del Garraf i després de Barcelona. M’agrada veure 
que s’ha recuperat un esport que va crear escola. Després 
vaig anar al C.D. Ribes, del qual el meu avi havia estat 
dels socis més antics. Aleshores ja va ser diferent: sempre 
perdíem. I teníem just l’equip superior que ho guanyava 
tot i ells sempre pujaven i nosaltres baixàvem. 

L’A.- Has estat a la Comissió de Festa Major, Cap de 
colla de timbalers del Ball de Diables Colla Jove, com 
va començar el vincle? 

M.F.-Acabava de fer els cinc anys, el gener de 1990, quan 
vaig sortir per primera vegada amb el timbal. En la colla 
eren tots adolescents i et pots imaginar que els pares em 
vigilaven fins i tot en els assajos! Aviat s’hi va afegir un 
bon amic, l’Andreu, i després ja vam ser alguns més. La 
colla ens va convidar a fer el nostre grup i vam anar amb 
els Diables Petits, que no tenien timbalers. Va ser el 1992, 
data que hem fixat com l’origen del Ball de Diables Colla 
Jove, quan vam passar a mitjans i després a grans, però 
sempre la mateixa colla. Vaig ser Cap de Timbalers i he 

estat a la Comissió en els darrers anys, just amb els canvis 
de cercaviles i la preparació del nou protocol. 

L’A.- Timbaler per sempre? 

M.F.- (Riu) Sí, sí! Però això no vol dir sempre tocant! Cal 
que pugin els més joves, però de segur que seguirem al 
costat o allí on calgui per mantenir el lligam. 

La seva primera Festa Major, per Sant Pau del 1990.

CORTINES

DESCANS

EDREDONS

ROBA DE LLIT

TENDALS I PÈRGOLES
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El 12 de març del 2020, un estrany “bitxo” ens feia tancar les portes del nostre 
espai de dansa i fitness. On compartíem somriures, experiències, anècdotes, 
fèiem esport, ballàvem, ens posàvem en forma... Aquell dia ens deien que 
tancàvem per quinze dies, que finalment van ser gairebé tres mesos.

Durant les primeres setmanes ja ens posàvem les piles per poder veure a través 
d’una pantalla als nostres alumnes grans i petits. Aprenent sobre el dia a dia, vam 
poder seguir totes les classes. No direm que va ser fàcil, el neguit de com 
anava evolucionant tot feia por, però amb esforç i valentia, cada classe virtual 
superada et feia agafar forces per una altra setmana.

El juny tornàvem a aixecar la persiana, amb totes les mesures de 
seguretat  repreníem les classes dels adults i vam seguir virtualment amb els 
infants,  ja que creiem que era el millor per a tots i així va ser. Passant un 
“Festival de fi de curs” virtual i acomiadant el curs d’una n manera agredolça, 
però amb il·lusió.

A dia d’ara, ja hem reprès totes les classes, donant la benvinguda a un nou curs 
un pèl atípic, però amb moltes ganes. Tenim gairebé totes les places complertes 
a tres setmanes d’iniciar el curs, una llista d’espera i noves classes amb una 
nova sala per poder acollir a tothom. I això, és tot un orgull.

Gràcies a les famílies que confieu en nosaltres, els que continuen i les noves 
incorporacions. Al Jopil el show continua i amb totes les mesures que hàgem 
d’emprar, farem el possible perquè estiguem molt de temps gaudint al màxim. 

Lidia Romero
Jopìl Ribes Dansa & Fitness

THE SHOW MUST GO ON...
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L’A

El passat divendres 25 de setembre es va celebrar un 
acte d’agraïment a Josep Mestre i Coll, qui ens va deixar 
el passat mes novembre, aviat farà un any, de manera 
absolutament inesperada. 

L’acte es va fer al centre M&G Cuerpo y Mente, que 
celebrava 25 anys a Ribes, i el motiu pel qual se li oferia 
l’homenatge a en Josep, és que en Miquel i la Glòria, 
propietaris del centre 25 anys enrere, van conèixer en Josep 
quan pujaven a casa els pares a una segona residència de la 
que en Josep n’era el jardiner.

En una de les converses que hi van tenir, doncs també 
anaven a buscar ous a la masia d’en Josep al carrer Sagrada 
Família –i s’ha de dir que amb ell sempre hi tenies un tema 
de conversa–, va sortir que ells es dedicaven a l’estètica, 
al massatge terapèutic... I en Josep, com si d’un vident es 
tractés, els va esperonar i convidar a obrir el seu negoci 
aquí, on segons ell feien tantíssima falta els serveis que 
ells podien proporcionar. 

Agraïment a Josep Mestre i Coll

Així era en Josep, deia sempre el que pensava tal i com 
ho pensava, i bé, la resta s’ha vist al llarg dels anys. Fins i 
tot la primera clienta que van tenir, l’Anna Clavé, era una 
bona amiga d’en Josep.

A l’acte i van ser-hi la Montserrat Ràfols, la seva dona, 
familiars i amics, i quasi de manera premonitòria en un 
dia ventós, molt ventós –tal com li agradaven els dies a 
en Josep amb vent fort– en Miquel va explicar aquesta 
història, ple d’emoció per la falta de qui els va conduir 
fins aquí: el motiu de la celebració del seu 25è aniversari. 
Així, durant l’acte, en memòria d’en Josep Mestre i Coll, 
es va col·locar una placa a la façana de l’establiment, per 
no oblidar-ho i tampoc oblidar en Josep, una gran persona. 

És bo reflexionar de vegades el perquè i el com de les 
coses i agrair si cal. L’enhorabona a M&G per tants anys 
de bellesa i salut, a per 25 anys més.
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CARTES A LA JUANi“He perdut les claus”  
“Benvolguda Juani. He perdut les claus. Tenia tot el que 
calia per tirar endavant. Una feina, una equilibrada vida 
social, els típics dalts i baixos familiars i amb els veïns, 
una gossa més aviat mandrosa i una manera de veure 
la vida força estable. Tot ha canviat. No sé ni quina és la 
porta on deixo als nens a l’escola cada dia i no per culpa 
del centre sinó per la meva pròpia desorientació. Sort 
que la canalla toca sempre més de peus a terra i pren la 
iniciativa, tot donant-nos lliçons als qui hauríem de ser els 
guies. Al voltant, fins i tot en els dies més assolellats, la 
grisor rere una mascareta que oculta qualsevol somriure, 
m’entristeix. Suposo que compartir aquestes reflexions 
[...]”. (Núria, 20 de setembre de 2020). 

Benvolguda Núria, 

El món s’ha capgirat i ben capgirat i el caos sembla que s’ha 
convertit en un nou ordre. Les claus diria que les conservem, 
però ens han canviat de lloc les portes, no creus? 

Sabíem o crèiem saber per on avançar o retrocedir, quan divertir-
nos i quan calia prendre’ns seriosament les coses. Ara el desgavell 
és tan extens i tan esperpèntic, que ni davant un mirall podem 
reconèixer qui hi ha al davant, i menys encara, què està passant. 

La tristesa, Núria, tampoc s’ha de subestimar ni assenyalar com 
un mal endèmic. La tristesa és potser una de les emocions més 
lloables, animalment i humanament més naturals. 

En el fons som unes bèsties. Bestioles que compartim un món 
creat a imatge i semblança dels ideals de qui s’imposa, i modulem 
–si s’escau i ens deixen– com si es tractés d’una maqueta, amb 
les claus de què parles. El joc de cadires de la nostra infantesa 
ha esdevingut un joc de portes, en què a mesura que avança la 
juguesca una se’n tanca. 

Els balcons van ser una alternativa, durant el confinament, per a 
moltes persones i estarem d’acord que els carrers seguiran sent 
sempre nostres, així que només cal obrir finestres i sortir. 

La lliçó de la canalla és excepcional, la dels mestres i fins i tot 
dels veïns! Alguna cosa ha canviat perquè els gossos ens treuen a 
passejar, els propietaris dels habitatges ens demanen un esforç, 
els nostres directors o caps de la feina exigeixen major dedicació, 
els infants comparteixen totes les seves fortaleses i neguits, ens 

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. 

apugen els preus de tot i no tenim ni un cèntim ni l’esperança 
per a fer un viatge, perquè s’imposen quarantenes (i despeses) 
impossibles de complir. 

La novel·la Bon dia, tristesa de Françoise Sagan exalta precisament 
com una inesperada situació capgira qualsevol (real o fictícia) 
harmonia. Sovint ens queda pregar: Senyor, permeteu-me viure 
en el meu (i no el seu) caos de cada dia, així com nosaltres 
vetllarem per sobreviure.

Cal empenta. I cal canviar esperança per lluita. Cal recuperar els 
somnis i els projectes perquè la vida continua. Cal entrar i sortir 
del cercle per crear la nostra particular serpentina de vida, en 
la qual permetre’ns gaudir de petits detalls que faran grans els 
nostres somnis. I caldria, Núria, afegir a la nostra recepta nous 
ingredients, perquè sense les enyorades abraçades, sense els 
somriures de complicitat pel carrer, sense tocar-nos i sense 
trobar-nos tan sovint com voldrien, se’ns mor l’aliment més 
imprescindible de tots: la companyia. 

Plorem. Cridem. Lluitem. Però sobretot acompanyem-nos i potser 
és hora de deixar estar les claus perdudes i viure en un món sense 
portes. Un món sempre obert, en el qual siguem coprotagonistes 
del nostre entorn, de la nostra gent i del nostre paisatge. 

La Juani. 

P.D.- I deixem que la bestiola ens tregui a passejar! 
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Tot passejant per Ribes i les Roquetes
Fa uns tres-cents anys, Sant Pere de Ribes era un 
terme municipal on la majoria dels seus habitants 
vivia en masies aïllades. Únicament hi havia algunes 
agrupacions de cases, entre elles els veïnats del 
Palou, les Planes (la zona de l’Ajuntament) i les 
Parellades, a la zona que actualment forma el nucli 
de Ribes. També hi havia els veïnats de Puigmoltó, 
les Torres i Vilanoveta, aquest últim a tocar de les 
Roquetes.

Aquests petits veïnats creixen i els tres primers (el 
Palou, les Planes i les Parellades) s’acaben unint 
formant l’origen de l’actual Ribes. Els anys 1950 
veuen el naixement d’un nou nucli de població motivat 
per la vinguda de famílies d’arreu. Gràcies a la 
parcel·lació de terrenys agrícoles i l’autoconstrucció 
de cases, s’acaba formant les Roquetes.

El creixement de Ribes i les Roquetes porta a 
l’obertura de nous carrers i obliga l’Ajuntament a 
donar-los un nom. La seva tipologia és molt variada 
ja que poden tenir un nom popular, de personatges 
coneguts (a nivell local o general), d’altres relacionats 
amb la natura (muntanyes, rius, vents, arbres, 
plantes...), la geografia (comarques, ciutats, regions, 
nacions...), etc.

Antigament, el nom d’un carrer era decidit pel govern 
municipal. Actualment, és proposat per la Comissió 

de Nomenclatura Local de la que formen part els 
regidors de Cultura, historiadors locals, filòlegs... 
i és el Ple de l’Ajuntament el que ratifica o no les 
propostes. 

Durant la Segona República es canvien alguns noms 
de carrers (per exemple la plaça de la Vila passa a ser 
la plaça de la República). A la Guerra Civil es treuen 
els d’alguns personatges considerats desafectes a la 
República (la plaça Marcer passa a ser la plaça de 
Francesc Layret) i acabada la confrontació, el règim 
franquista varia també alguns noms (el carrer Nou 
passa a ser “Avenida del Generalísimo”). L’arribada 
de la democràcia portarà a reinstaurar-ne algun dels 
antics (“Avenida del Generalísimo” torna a ser el 
carrer Nou). Aquestes modificacions faran que en 
algun cas s’arribi a canviar el nom del carrer fins a 
quatre vegades.

Aquest mes comencem una nova sèrie d’articles 
per conèixer una mica més els noms dels carrers de 
Ribes i les Roquetes. Si és un carrer dedicat a un 
personatge, farem la seva biografia; si porta un nom 
popular explicarem el seu origen; si està relacionat 
amb fets històrics ens endinsarem dins la nostra 
història. Cada article tractarà de dos carrers, un de 
Ribes i un de les Roquetes, i per cadascun d’ells 
posarem un mapa amb la seva situació i una imatge 
relacionada.
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Carrer d’Ildefons Cerdà (Ribes)
El carrer d’Ildefons Cerdà es troba entre els carrers de la Torreta i el de 
Cristòfol Mestre i Lola Anglada. L’enginyer Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-
1876), va néixer a Centelles, a la Plana de Vic. Comença, primer, estudis al 
Seminari de Vic, després a la Llotja de Barcelona, on estudia però no acaba 
arquitectura i nàutica i finalment a Madrid, on es llicencia com a enginyer 
de Camins, Canals i Ports. De jove treballa en diverses Diputacions de 
tot Espanya, entre elles les de Tarragona i Barcelona. En aquesta última 
realitza, l’any 1845, el projecte de la carretera de Sitges a Canyelles que 
passa pel nostre poble.

Però el que va donar més anomenada a l’enginyer Cerdà va ser el projecte 
de l’Eixample de Barcelona, amb tot d’illes de cases dins d’una quadrícula 
de carrers. Bé que molt modificat, ja que en el projecte inicial els exteriors 
eren enjardinats, l’Eixample de Cerdà encara dóna personalitat a la ciutat.

Ildefons Cerdà i Sunyer retratat per 
Ramon Martí i Alsina l’any 1878

Carrer del Cid Campeador (les Roquetes)
El carrer del Cid Campeador es troba al centre geogràfic de les Roquetes, entre 
els carrers del Bruc i el d’Àngel Guimerà. Rodrigo Díaz de Vivar, conegut com el 
Cid (de l’àrab sīdī, “el meu senyor”), va ser un mercenari i noble castellà. Nascut 
a Vivar del Cid, província de Burgos, vers l’any 1045, va morir a València l’any 
1099. Cent anys després de la seva mort es va escriure el “Cantar de Mio Cid”, 
una obra mestra de la literatura castellana, anònima i escrita en vers, que va 
contribuir a formar la llegenda de la reconquesta espanyola. 

En realitat Rodrigo Díaz va ser un noble guerrer que va lluitar contra cristians i 
musulmans, a les ordres dels reis Sancho II i Alfons VI de Castella, o en contra 
seva, ja que fou desterrat dos cops per “traidor e infame”. Finalment, entre moltes 
altres guerres, va conquerir la ciutat de València, fins que els almoràvits la van 
reconquerir uns anys més tard.

Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador, en una il·lustració 
de Artehistoria.com
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Posarem a bullir 1 litre d’aigua amb la pell de la taronja. 
Quan comenci a bullir hi posarem l’arròs i un polsim de 
sal.

Mentrestant prepararem un ou poché. Per fer-lo, cal 
posar un cassó amb aigua al foc i mentre s’escalfa 
agafarem un got en el que hi posarem un tros de paper film i l’enfonsarem cap a dins per tal que hi càpiga l’ou en el seu 
interior, hi tirarem un rajolí d’oli, l’ou, una mica de sal, pebre i romaní. Tancarem el paper film deixant l’ou a dins sense aire, 
o el mínim possible, i el posarem en el cassó amb l’aigua bullint durant 5 minuts.

Tot seguit tallarem el tros de carbassa, els 2 espàrrecs verds, 2 rodanxes d’albergínia i 3 de carbassó. Tot tallat tipus juliana. 
Ho saltejarem a foc fort amb una mica d’oli i sal durant 1 minut.

Quan l’arròs estigui a punt, l’escorrerem i l’ajuntarem amb les verdures. Després el posarem en un plat amb l’ou poché pel 
damunt i una mica de ratlladura de llima per tal de donar un toc cítric.

Consell del guerrer: Cal sincronitzar els temps. Cal calcular quan trigarà l’arròs a coure (cada marca té el seu temps) per 
posar 5 minuts abans a coure l’ou i saltejar les verdures després.

Ingredients:
120 gr. arròs salvatge
1 taronja (pell)
2 espàrrecs verds
1 carbassó
1 albergínia
50 gr. carbassa

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

BON PROFIT

Arròs del Guerrer

Bon profit

1 ou
1 llima
Oli
Sal
Pebre 
Romaní



·

Trasplantats 
Un dels moments de la meva adolescència que recordo 
amb més desassossec va ser quan, tenint jo catorze anys, 
els meus pares van decidir canviar de domicili.

De la planta baixa, on vaig néixer, al barri de Les Corts 
de Barcelona, ens vam instal·lar en un pis a tocar del barri 
de Gràcia. Va ser una millora pel que feia a l’espai i a la 
comoditat per a la família però jo ho vaig viure com una 
terrible tragèdia. Em vaig sentir trasplantat.

De cop i volta vaig estar arrencat de l’entorn on havia passat 
la meva infantesa. On hi tenia els amics i els companys 
de jocs i de col·legi. Del camp de terra del Catalunya de 
Les Corts on em pelava els genolls jugant de porter i dels 
cinemes on anava amb la meva àvia a veure sessions de 
dues pel·lícules i No-Do. De la casa dels meus tiets i de la 
font de la placeta on ens ruixàvem a l’estiu. Del passatge 
on guardàvem la llenya per a la foguera de Sant Joan i de 
la veïna que m’agradava.

Vaig estar uns mesos agafant l’autobús, cada dissabte, per 
tal de poder passar unes hores amb els amics de l’antic 
barri, fins que aquelles trobades una mica forçades, es van 
anar dissolvent. També hi va ajudar que, en el nou entorn i 
en el nou col·legi, través una sèrie de coneixences i noves 
amistats que van acabar per normalitzar el meu dia a dia.

Vaig acabar acostumant-me a aquell canvi com no podia 
ser d’una altra manera i ara, tants anys després, intento 
acostumar-me al canvi que ens ha obligat a fer la maleïda 
covid19. Un virus pervers que ens ha canviat la vida a tots. 

I no parlo del malson que vam passar durant les llargues 
setmanes de confinament. Ni d’allò més terrible de tot: la 

pèrdua de familiars i amics. Parlo d’això que els polítics 
s’entesten a dir “nova normalitat”.  

Nova, d’acord, però de normalitat res de res. Quina 
normalitat és no poder abraçar i petonejar a les persones 
volgudes? Quina normalitat és no poder veure amics i 
familiars que estan en risc? Quina normalitat és deixar 
de fer activitats en grup? Quina normalitat és deixar 
de celebrar festes o anar a concerts i al teatre en unes 
condicions deplorables?

Més val fer el cor fort i conviure, amb el millor ànim 
possible, amb aquesta “nova realitat” a la qual hem estat 
trasplantats. 

Una realitat que ens permeti fer la vida que tant enyorem 
enfortits per aquesta experiència tan dura. 

P.D. Quines ganes tinc d’enterrar aquest maleït 2020 i 
poder llençar les mascaretes al foc.




