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red a mitges, pluja a mitges i confinament a mitges. Fa fred, però no tant, 
plou però no suficient per a tenir una excel·lent temporada de bolets I no 
estem confinats del tot, però no se sap per quant de temps. Mascaretes, 
distàncies, higiene de mans, teletreball, cites prèvies, videoconferències 
per tot I el que és presencial, es fa amb aforament limitat; cues i un 

despropòsit de mides (que no dic que no calguin, potser, o no). Fa la impressió d’estar 
fent una gimcana, d’aquelles d’esplai, per acabar aconseguint una compensació.

Tot i això, les persones som persistents, valentes i agosarades i encara ens repetim que 
TOT ANIRÀ BÉ, no sabem com de bé, però anirà bé, oi?

A l’Altaveu també som persistents, continuem gràcies a tots els que feu possibles 
número rere número, i no ens cansarem d’agrair-vos aquest esforç i aquesta confiança, 
que tant en relleu cal posar. Ara més que mai, estem tots en un mateix sac, on hem de ser 
nosaltres mateixos els qui ens ajudem els uns als altres per tirar endavant.

Tots sabem que el peix gros es menja al petit, que el gran és el fort i el petit el dèbil, però 
si el petit és valent i persisteix, només li cal tenir la capacitat d’adaptació suficient per a 
no sucumbir i ressorgir amb noves eines, si cal, per continuar. Així és en el medi natural i 
és una bona lliçó per aplicar-nos.

Qui ens havia de dir que faríem totes les coses, tant en l’àmbit professional com en el 
dia a dia de grans i petits, o  dels nostres avis, però està passant i sembla que n’hi ha per 
estona.

No perdem l’esperança, aquella que es va quedar dins la capsa de Pandora quan van 
sortir tots els mals a la humanitat, precisament per anar més enllà del que hagués hagut 
d’anar, obrint la caixa. “L’esperança és l’últim que es perd”.

Així doncs , al mal temps bona cara,  i de ben segur que no hi ha cap mal que no esdevingui 
a fi de bé. 

Fins aviat
Cristina Perelló
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Quina és la situació actual de la Covid-19 al municipi?

Estem immersos en la segona onada de la Covid-19... 
que ja sabíem que arribaria a la tardor. I tot i que és una 
situació que hem viscut abans hi ha una diferència: que 
ara sabem què hem de fer. Tornem a viure en un context 
d’Estat d’alarma amb les restriccions i mesures que 
comporten importants afectacions per a les empreses, 
el comerç, persones autònomes i, el més important, les 
famílies i les persones. Han augmentat els ingressos 
hospitalaris i estem en un moment de tensió del sistema 
sanitari que hem de tenir molt present.

Per aquest motiu no podem baixar la guàrdia i fem una 
crida a la responsabilitat.  Hem de tornar a doblegar 
la corba d’aquesta onada i està a les nostres mans, de 
tots i cadascú de nosaltres, no fent trobades familiars 
ni amb amistats, quedant-nos amb la nostra unitat de 
convivència i sobretot sent molt conscients que hem de 

complir amb les mesures perquè ens hi estem jugant la 
salut i fins i tot la vida de les persones.

Quines accions o mesures s’estan duent a terme des 
de l’Ajuntament en aquesta segona onada?

Des del primer dia estem fent un seguiment constant de 
l’evolució de la pandèmia i actuant amb rapidesa, dins 
les nostres possibilitats i competències, per combatre-la 
i mirar de pal·liar les seves conseqüències, tant a nivell 
social com econòmic. Hem intensificat novament la 
neteja i desinfecció a les places i carrers més transitats 
pels veïns i veïnes; els agents cívics i la policia local estan 
informant i conscienciant  a peu de carrer de les mesures 
que cal complir... Però sobretot, a nivell econòmic, tal 
i com ja vam fer a la primera onada, estem fent mans i 
mànigues per aprovar mesures i ajuts econòmics destinats 
principalment a les persones i empreses que ho estan 
passant més malament i més ho necessiten. 

Abigail Garrido (Alcaldessa de Sant Pere de Ribes)
Situació actual de la Covid-19, accions i mesures. 
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Ara, per exemple, amb el tancament dels bars, restaurants 
i centres d’estètica hem deixat de cobrar les terrasses i 
els lloguers dels locals de titularitat municipal i ja hem 
activat una nova línia d’ajuts directes. També estem 
fent una campanya de suport específic al sector de la 
restauració – que es complementa molt bé amb la nova 
plataforma electrònica del comerç local Aprop Sant 
Pere de Ribes- i hem posat en funcionament un número 
de telèfon només de suport a l’empresa per assessorar-
les i informar-les sobre tota mena d’ajuts, siguin o no 
municipals. Doncs, les conseqüències econòmiques 
d’aquesta crisi, i especialment com afecta les empreses 
ens preocupa especialment perquè en depenen molts 
llocs de treball i moltes famílies, i ja portem activats des 
de principi de la pandèmia en aquest àmbit 1,5 milions 
d’euros del gairebé 3 milions d’euros de despesa que 
portem per fer front a la Covid-19.

Com es veuran afectades les festes de Nadal i Reis?

En primer lloc, que els nens i les nenes estiguin tranquils 
perquè els Reis Mags vindran a Sant Pere de Ribes. Per 

la resta, si bé és aviat per dir-ho, tot fa pensar que seran 
unes festes diferents, més íntimes... Per això, malgrat 
haguem d’adaptar-nos a les circumstàncies, hem de 
garantir que els més petits mantinguin la il·lusió i ho 
puguem celebrar dins les nostres possibilitats.

Caldrà, igualment, que seguim donant el nostre suport 
al comerç local i que fem les compres als establiments 
del nostre municipi... perquè és un comerç de confiança, 
de qualitat, proximitat... i perquè ho necessiten més que 
mai. També el sector de la restauració que ofereix menjar 
per emportat, doncs si no es pot anar als restaurants fem 
que els restaurants vinguin a casa. 

Pel que fa a Reis s’estan estudiant diferents alternatives 
a les tradicionals cavalcades. No hem d’oblidar que és 
una nit màgica i una de les celebracions més esperades 
de l’any. En aquest sentit hem de garantir que els més 
petits tinguin la seva festa i mantinguin la il·lusió, 
doncs no podem perdre de vista que també els infants 
estan fent molts esforços amb tot el que estem vivint.

L’A
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes obre la 
convocatòria d’ajuts destinada a establiments del 
sector de l’hostaleria, la restauració i l’estètica que 
s’hagin vist obligats a tancar com a conseqüència de 
les mesures restrictives decretades pel Departament 
de Salut per contenir la Covid-19 a Catalunya. Aquesta 
mesura de suport és compatible amb els ajuts aprovats 
per la Generalitat en el mateix sentit.

El paquet de subvencions, dotat amb 164.000€, 
complementa les anteriors línies d’ajuts. D’aquesta 
manera, s’eleva a més d’1 milió d’euros el volum de 
recursos destinats a les empreses locals de Sant Pere 
de Ribes. 

Les subvencions, de 1.000€ per beneficiari, s’atorgaran 
per ordre de petició, atenent a les sol·licituds que 
compleixin els requisits exigits i fins a esgotar el 
pressupost disponible. S’ha descartat l’atorgament 
pels principis de concurrència competitiva i de publicitat 
atenent a la situació d’emergència sanitària i al fet que 
l’aplicació de la suspensió d’activitat ha estat automàtica, 
impossibilitant materialment fer tramitacions ordinàries.  

La convocatòria s’adreça a un col·lectiu de més de 
150 activitats econòmiques de bars i restauració i al 
voltant de 10 centres d’estètica del municipi. Aquests 
negocis representen el 16,28% del teixit econòmic 
local. Queden excloses les empreses amb més de 50 
treballadors, activitats que pertanyin a grans empreses, 
administracions públiques, organismes autònoms, 
empreses públiques i altres ens públics, així com les 
associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Cal justificar una caiguda de la facturació del 75%

Els sol·licitants dels ajuts han de ser autònoms i petites 
empreses, amb activitat iniciada abans del 14 de març 
de 2020, que acreditin una reducció de la seva facturació 

S’ACTIVEN ELS AJUTS MUNICIPALS A BARS, RESTAURANTS
I ESTABLIMENTS D’ESTÈTICA OBLIGATS A TANCAR
La mesura s’adreça a un col·lectiu de més de 150 activitats econòmiques que 
representen el 16,28% del teixit econòmic local.

d’almenys el 75%. El càlcul es farà comparant el volum 
de facturació amb el mateix període de l’any natural 
anterior o el temps que hagin estat oberts abans de la 
declaració del primer estat d’alarma. La sol·licitud s’ha 
de fer mitjançant instància general adreçada al Servei 
de Promoció Econòmica.

Les bases i els formularis per sol·licitar l’ajut es 
podran descarregar a l’apartat de Comerç del web 
municipal (https://www.santperederibes.cat/municipi/
comercimercats) en el decurs dels dies vinents, quan es 
donarà a conèixer l’inici de presentació de sol·licituds. 

D’altra banda, el Departament de Promoció Econòmica 
ha habilitat una línia d’atenció directa a empreses 
afectades per les restriccions decretades per frenar la 
propagació de la Covid-19, a través de la qual s’oferirà 
informació sobre tot tipus d’ajuts habilitats en resposta 
a la seva situació. Tots els titulars de comerços, 
autònoms i empresaris del municipi que ho necessitin, 
poden demanar suport i assessorament trucant al 607 
27 61 15, de 9h a 12h, o bé enviar un correu electrònic 
a promocioeconomica@santperederibes.cat.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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P. Cabello
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La regidoria de Mercats i Comerç Local ha 
posat a disposició dels negocis del municipi la 
plataforma Aprop Sant Pere de Ribes, una nova 
eina de comercialització en línia dissenyada per 
complementar la venda tradicional i que s’ofereix 
com un aparador modern per promocionar-se. La 
iniciativa suposa, a més, una opció idònia per a 
clients i comerciants en moments de distanciament 
social necessari davant la propagació de la Covid-19. 
L’empresa Aprop Online SL ha estat l’encarregada 
de desenvolupar la plataforma, que disposa d’un 
servei d’atenció a l’usuari i dona cabuda a tota 
mena de productes: des d’alimentació fins a roba i 
complements per a la persona i la llar. També inclou 
serveis, com informació de cursos, sessions de 
bellesa i estètica o fisioteràpia.

Les plataformes Aprop arriben a un total de 18 
municipis de la província de Barcelona, com 
Castelldefels, Gavà, Viladecans i Vilafranca del 
Penedès. En conjunt, cobreixen una població 
objectiva de més d’un milió de persones. La de Sant 
Pere de Ribes, amb 91 establiments inscrits, 32 dels 

EL COMERÇ LOCAL DE SANT PERE DE RIBES S’UNEIX PER 
VENDRE EL SEU PRODUCTE A TRAVÉS D’INTERNET
La plataforma Aprop Sant Pere de Ribes permetrà comprar en línia i rebre a casa 
productes de gairebé un centenar d’establiments del municipi.

quals ja apareixen a la web, permet accedir a un estoc 
de 4.812 articles repartits en 139 categories diferents 
de producte. Aquest nivell d’implicació, que cobreix 
una part important del comerç local del municipi, ha 
estat possible gràcies a la feina realitzada amb les 
associacions de comerciants UCER i Fem Ribes i els 
paradistes del Mercat Municipal La Sínia. 

La plataforma de l’Aprop Sant Pere de Ribes té 
un funcionament molt intuïtiu, semblant al d’altres 
plataformes de venda en línia. S’ha de trobar el 
comerç o comerços de proximitat on es vol comprar, 
afegir els productes que es vulgui encarregar en un 
única carret i escollir un dia i hora abans de pagar 
per rebre la compra a casa.

A més, ofereix avantatges entre els establiments 
adscrits, com disposar d’un any sencer de gratuïtat 
del servei o la facilitat en els processos d’adhesió a la 
plataforma, gràcies a la contractació d’una empresa 
especialitzada amb un grup d’experts al darrera.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Gimnàs Esport Ribes,
10 anys de somni esportiu fet realitat

L’A

L’Andrés López Gallardo és el mestre i director del 
Centre esportiu Gimnàs Esport Ribes, procedent del 
Baix Llobregat és mestre de Taekwondo i Hapkido i 
comenta amb orgull haver estat alumne d’en Fran Martin, 
seleccionador Nacional Olímpic a Beijing i Londres.

Quins han estat els inicis del Centre?

Fa deu anys que em vaig instal·lar al municipi i vaig obrir 
el meu Centre Esportiu propi, amb la il·lusió de fer una 
bona tasca amb l’esport que tant m’apassiona i al qual em 
dedico per pura vocació. El Taekwondo és gairebé una 
filosofia de vida, que jo comparteixo i sóc feliç de poder-la 
fer arribar a tots els petits esportistes que preparo dia a dia. 
Petits que avui ja no ho són tant, perquè han crescut amb 
el Centre (riu).

Durant aquest recorregut s’han anat ampliant 
expectatives fruit dels bons resultats?

Sí, s’ha d’anar a poc a poc i amb molta cura, avanç de la 
pandèmia hem tingut alumnes becats al CAR (Centre d’Alt 
Rendiment) de Sant Cugat, actualment està tot aturat. 
Aquests joves han assolit Diplomes Europeus en 5a posició, 

Medalles de bronze en Campionats d’Espanya, Campionat 
d’Europa Màster, un Campionat d’Espanya i Campionats 
a Catalunya, a més dels Campions d’Espanya de Hapkido.

Hi ha un nou projecte que tot just s’està creant al Centre?

Si, Taekwondo Esport Ribes Project és el nou projecte 
que estem endegant i la seva finalitat és ajudar als 
alumnes competidors amb projecció precisament a què 
puguin continuar participant, de manera programada en 
competicions rellevants, per poder puntuar i pujar en el 
rànquing. L’Open París, Milà, Brussel·les... són alguns 
dels emplaçaments objectius per aquesta fita.

Els alumnes que participaran en aquest projecte hauran 
de ser alumnes que assoleixin medalles en Campionats 
oficials cadet, junior i sènior.

Aquest projecte és possible gràcies als nostres patrocinadors, 
que faran possible donar un cop de mà per ajudar a cobrir 
despeses, que no en són poques! Inscripcions, vols, estades, 
equip tècnic, cotxe... i procurar la possibilitat d’obtenir els 
èxits esportius que tant gratifiquen la bona feina.

Patrocinadors:
Brian Group
Bell-LLoc Ribes
Pupurri de Ribes
Domo House
F. Coferse Olivella
Open Inmo
Centre F. Almirall
Sil Car
Torve
Aut. La Geltrú
Mobles Ribes
T&G Advocats

Vols col·laborar?
665 322 047



c/ Nou, 17  -  
Sant Pere de Ribes

 Tel. 679 496 247

Traballem amb els máxims proveïdors de proximitat.
Confeccions Mesa - Ogallar - Anvitto - Notton - Confort Class - Calza Medi

SABATES PER A
DONA 34 a 42

HOME 38 a 50 i NEN/A

 Peu delicat
   Amples especials

     Plantilles extraíbles

(Per compres superiors a 20€)
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l’Associació per la Pedra Seca del Garraf
Una conversa amb membres de

Per Bàrbara Scuderi

L’Altaveu.- Què representa per al territori la vostra 
entitat? 

Jaqueline Mc Louguin.- L’Associació per la Pedra Seca 
representa una entitat més, de caràcter comarcal, que se 
suma als col·lectius i entitats ja existents per a l’estudi 
i la preservació de les construccions de pedra seca al 
Garraf. Hi ha grups barracaires arreu i el nostre interès és 
unir sinergies i hem aconseguit reunir-nos al voltant de 
la pedra seca diferents persones i de diferents municipis. 

L’A.- Quin és l’origen?

J.Mc L.- El col·lectiu inicial va néixer a Olivella fa set 

anys. Era el 2013. El nostre objectiu era recuperar les 
construccions de pedra seca del municipi, com barraques 
de pastor, forns de calç, fons, pous i marges que hi 
ha escampats i que havien estat inventariats pel grup 
barracaire Drac Verd de Sitges i figuren al catàleg de la 
WiquiPedra, però Olivella no tenia en el seu catàleg del 
patrimoni. El 2019 es va incorporar i va ser una fita molt 
important. 

L’A.- I d’Olivella a l’àmbit comarcal, com es produeix 
l’ampliació al conjunt de la comarca? 

J.Mc L.- Per interessos comuns. Ens vam trobar que érem 
persones de diferents municipis, que portem anys fent 

L’Associació per la Pedra Seca 
del Garraf es va constituir 
el passat 11 de març. El 
seu origen, però, ve d’un 
treball previ d’anys enrere 
i és fruit de l’entusiasme i el 
compromís amb el territori, 
com expliquen Jaqueline 
Mc Louguin i Sílvia Darnís, 
membres de l’entitat. La 
preservació, recuperació 
i divulgació de l’interès 
patrimonial, paisatgístic i 
ambiental de la pedra seca 
al territori, són els seus 
objectius. Barraca de pedra seca, a Ribes. 
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sortides, identificant i recuperant construccions i finalment 
un grup d’onze persones, d’Olivella, Ribes i Vilanova i la 
Geltrú vam fer el pas per a constituir l’associació. 

L’A.- Quins són els vostres objectius?

J.Mc L.- Primer posar en valor una tècnica pròpia del 
territori. Es tracta de preservar l’art de la pedra seca, 
recuperar construccions malmeses i divulgar el seu valor 
del patrimonial, paisatgístic i mediambiental. Ens sembla 
interessant recuperar recorreguts i camins, demanar a les 
administracions la senyalització dels elements de pedra 
seca i també impulsar una formació en la tècnica, que no 
existeix ara per ara. 

L’A.- El projecte de formació en la tècnica és una de 
les grans mancances?

Sílvia Darnís.- Sí. En diversos casos, quan alguns 
particulars han volgut recuperar les construccions, han de 
venir experts de fora. Impulsar una formació específica, 
amb sortida laboral, creiem que és un bon impuls tant per a 
la recuperació de les construccions de pedra seca com pera 
ala divulgació dels seus valors i beneficis. 

L’A.- Quins beneficis destaqueu d’aquestes 
construccions? 

J.Mc L.- Hi ha aspectes culturals, de valor patrimonial, 
que a més van ser reconeguts per la Unesco el 2018, quan 
va declarar l’art de la pedra seca, coneixement i tècniques, 
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Una tècnica 
ancestral, que a més ha estat fonamental per a l’agricultura. 

S.D.- I també ara en la lluita contra el canvi climàtic hi té 
una funció molt important! I també hi ha construccions 
que ho estan patint molt.

L’A.- M’ho expliqueu?

J.Mc L.- El patiment de les construccions el veiem, 
sobretot, en molts murs i marges, que amb les pluges fortes, 
que no són pròpies, estan patint i per això cal insistir en la 
seva recuperació i reconstrucció. I el seu paper fonamental 
està relacionat amb la biodiversitat. Al seu voltant es crea 
i perviu un ecosistema beneficiós per al territori, tant per 
a la vegetació com per als invertebrats, insectes i petits 
mamífers. El seu paper és bàsic. 

L’A.- Com us vàreu anar implicant en el projecte?

Jacqueline Mc Louguin davant una de les barraques.

 Alguns dels membres del col·lectiu en una sortida de 2016. 
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S.D.- La veritat és que l’entusiasme de la Jaquie ens va 
anar animant. A poc a poc anàvem fent sortides, descobrint 
construccions i recuperant-ne algunes. 

J.Mc L.- Vam començar per Olivella i vam anar connectant 
amb altres col·lectius que porten anys fent molta i molt 
bona feina. 

L’A.- La Wiquipedra és una gran eina. 

J.Mc L.- Sí! És una eina de l’Observatori del Paisatge. 
Allí estan ja inventariades centenars de construccions 
de pedra seca del Garraf. En Josep Miret, de Ribes és 
una de les persones que més les ha estudiat i té diverses 
publicacions fetes i fitxes de la Wikipedra. A les fitxes hi 
ha la localització de les construccions, la tipologia, l’estat 
i les seves principals característiques, això permet que 
tinguem un catàleg per donar a conèixer i per impulsar la 
seva preservació. 

L’A.- En el col·lectiu sou persones de diferents 
professions?

S.D.- Sí. Som persones amb diferents professions i ens 
hem repartit les tasques. Totes compartim la vocació per 
la pedra seca i l’interès de dur a terme diferents projectes. 

L’A.- El confinament i les restriccions de la pandèmia, 
deuen haver marcat molt l’inici de l’associació, oi?

J.Mc L.-Sí, com tot. Però ja portàvem temps treballant i 
tot i no haver pogut fer les reunions presencials, seguim 
treballant, fent contactes amb diferents col·lectius i definint 
els principals projectes. També estem contactant amb les 
administracions, que en molts casos en tenen la titularitat 
del lloc on es troben les construccions, tot i haver-ne de 
propietats privades també. Creiem que la divulgació amb 
senyalització i un programa de formació professional en 
l’art de la pedra seca són importants. 

L’A.- I tot un repte! 

S.D.- Sí. Alguns projectes seran de més llarg termini, però 
com tot, el primer és començar. 

L’A.- Potser ho donem per sabut, però com descriviu 
l’art de la pedra seca?

J.Mc L.- És una arquitectura tradicional i popular, en què 
la pedra s’utilitza en sec, és a dir, sense cap mena de morter 
o argamassa, ni cap altre material. Això ho fa especialment 
excepcional. Hi ha construccions centenàries! A més és 
una tècnica sostenible, perquè sempre ha emprat la pedra 
pròpia del territori i és artesanal. 

L’A.- El seu valor paisatgístic també és important. 

J.Mc L.- Molt. Perquè són construccions que s’integren en 
el paisatge i en la seva biodiversitat. La seva conservació 

Una construcció de camins i marges a Ribes. Murs de pedra seca del camí de Sant Camil, a Ribes. 
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és també preservar el medi ambient. 

L’A.- Què destacaríeu de les construccions de Ribes?

S.D.- A Ribes hi ha una gran riquesa de construccions, des 
dels marges i murs de Sant Camil, a cabanes de pastor com 
la del Pi i altres construccions en camins rals. Tenim un 
territori molt ric i la sort de tenir inventariat el catàleg. 

L’A.- S’ha presentat un projecte per a la recuperació 
dels murs de pedra seca a Ribes, vosaltres hi participeu? 

S.D.- Nosaltres hem donat suport. La iniciativa ha nascut 
d’un grup de ribetans amb els mateixos interessos i 
objectius, ens ha semblat un projecte molt positiu i tenim 

Sílvia Darnís, amb altres companys, fent tasques de 
recuperació d’una barraca, el 2019.

Murs de pedra seca al terme municipal de Ribes.

contacte. Es tracta de sumar esforços i això és el que estem 
fent ara, contactes i sumar projectes per la preservació de 
les construccions i l’art de la pedra seca a la comarca.

Contacte: apsg@pedrasecagarraf.org
Facebook:  Associació per la pedra seca del Garraf
Tel. 639685863
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert un 
expedient sancionador contra els responsables 
d’un abocament il·legal de deixalles a la zona de 
contenidors del sector de Can Lloses-Can Marcer. 
Segons ha esbrinat la Policia Local, es tracta de 
dues persones que van treballar en el buidatge del 
pis d’un amic a Ribes i que, contra el que se’ls va 
demanar, van abandonar les restes a l’entrada de la 
urbanització, en comptes de fer-ho a la deixalleria 
municipal. Totes dues s’enfronten a una multa de fins 
a 6.000€ per una infracció de la Llei reguladora dels 
residus.

L’abocament es va detectar el dimarts, 20 d’octubre, 
quan tant veïnat com treballadors dels serveis 
municipals van descobrir una gran quantitat de 
brossa al costat dels contenidors ubicats a l’entrada 
de la urbanització. Les dades de la furgoneta que 
s’hauria utilitzat per al trasllat de les deixalles van 
permetre identificar i localitzar la persona que va 
encarregar la neteja als seus dos amics.

L’increment de deixalles a la via pública fora d’horari i 
del lloc que els correspon té una dimensió econòmica, 

SANCIÓ EXEMPLAR ALS AUTORS D’UN ABOCAMENT 
IL·LEGAL A CAN LLOSES
Els infractors, dues persones que havien netejat el pis d’un amic, s’enfronten a 
una multa de fins a 6.000 €.

amb un sobrecost per al servei de recollida que sovint 
no tenen en compte els autors de les conductes 
incíviques, a banda de l’afectació mediambiental, de 
seguretat i d’imatge que representen per al municipi. 
Amb l’objectiu d’erradicar-les, el departament d’Espai 
Públic i la Policia Local han treballat conjuntament 
en l’establiment d’estratègies conjuntes d’actuació, 
que contemplen la possibilitat d’instal·lar càmeres 
de videovigilància en aquells punts on es produeixen 
els abocaments de forma més reiterada.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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CARTES A LA JUANiCastanyada sense trucs  
Benvolguda Juani. Escric davant l’anunci de les autoritats 
que diuen que aquest any queda prohibida aquesta 
activitat tan poc nostrada de la canalla pels carrers i les 
cases demanant caramels amb la cançoneta del truc o 
tracte. S’anuncia una castanyada a casa i amb els nostres 
o amb un màxim de sis persones. La castanyera haurà de 
demanar uns permisos especials i tot i el gris del paisatge, 
sembla que ni el fred que impulsa a encendre unes brases 
ens acompanya. Avui encara fa molta calor. Intueixo un 
fi d’existències de farines d’ametlla i de pinyons, com va 
succeir amb el paper de vàter quan es va decretar l’Estat 
d’Alarma el passat mes de març, això si no és que ens hi 
tornem a trobar. [Montserrat, 23 d’octubre de 2020].

Benvolguda Montserrat, 

Beneïda sia una Castanyada sense trucs! La realitat ha 
succeït a uns anuncis que ja no ens resulten ni estranys ni 
sorprenents. Potser enguany els ensurts s’hauran viscut si 
la policia ha aturat un grup d’infants, vestits de carnaval, 
i sense  trucs –i esperem amb un bon tracte– els hagi 
convidat a tornar a casa. 

Són curioses les transformacions i també les crítiques. 
Anys enrere s’ha dividit el món entre els qui celebren la 
Castanyada, el Halloween i altres, més agosarats, que han 
batejat el mestissatge amb un Castaween. Sempre, com 
deia aquell, hi ha hagut gent per a tot. 

Les persones més crítiques han associat el Halloween 
al consumisme i a la globalització. Una gran dosi de raó 
tenen. Així i tot, sabem que entre nosaltres viuen persones 
arribades d’arreu, amb les seves cultures i uns costums 
que tenen tot el dret a desenvolupar i preservar. Sobretot 
quan no es fa mal a ningú. I la cosa s’ha anat acomplexant. 

Complexos de tota mena per a qui defensa una opció, 
l’altra o la del mig (que aprofito per dir, que em sembla 
un encadellat fora de lloc, ja que es pot fer tot, sense fer 
malbé res). Hi ha complexes, però qui perd o guanya és la 
canalla. 

Una de les tradicions que recordo de la infància era 

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. 

aquella parada de venda de castanyes al carrer, que fèiem 
per reunir diners per al viatge de fi de curs. El final del curs 
passat no hi va haver viatges enlloc i sembla que la cosa 
no canviarà, tot i que espero trobar aquestes paradetes, 
perquè si no és el viatge, podria ser per invertir en altres 
activitats o materials per a les escoles i així, el paisatge –a 
diferència del context– ens podria semblar encara familiar. 

És cert, com dius, que sembla que tornarem a 
confinaments més o menys generals o parcials, amb toc 
de queda o amb altres limitacions, que per a la nostra 
salut s’aniran imposant. Diuen. 

La realitat em corprèn com a tothom, suposo. No goso 
posicionar-me. No goso preveure ni el remei ni la solució. 
I no goso ni tan sols opinar. Em declaro, i disculpa 
l’honestedat, una autèntica ignorant i una autèntica 
escèptica. 

Mentrestant, preparo acuradament les castanyes i els 
moniatos i deixo els panellets per als experts, perquè no 
sóc gaire cuinetes i al poble tenim uns grans pastissers! 

Bon profit! 

La Juani
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Carrer de Prat de la Riba (Les Roquetes)

 Enric Prat de la Riba, en una fotografia de 
1908 publicada a la revista “Blanco y Negro”

Enric Prat de la Riba va morir havent pogut gaudir 
d’un dels seus somnis, que no era altre que veure  
un cert reconeixement de Catalunya com a nació. Tot 
i amb això, com altres presidents de Catalunya, va 
haver de passar per la presó pel fet d’haver escrit un 
article a “La Veu de Catalunya” que no va agradar als 
militars. Per sort, només van ser uns dies de presó i 
un parell de mesos d’arrest domiciliari.

El carrer de Prat de la Riba és un carrer curt situat 
al darrere del CAP de les Roquetes que va des de 
l’avinguda de Catalunya fins al carrer de Múrcia. 
Enric Prat de la Riba i Sarrà nasqué a Castellterçol 
l’any 1870 i hi morí l’any 1917. Fill d’uns propietaris 
de terres fou el cinquè de set germans. 

Llicenciat en Dret l’any 1893 per la Universitat de 
Barcelona, un any més tard es doctorà a Madrid. 
Secretari de la junta de la Unió Catalanista intervingué 
en la preparació i els debats de l’assemblea que va 
aprovar les Bases de Manresa l’any 1892. Aquestes 
Bases es consideren el primer projecte concret d’un 
autogovern plantejat des de Catalunya. 

Enric Prat de la Riba fou un dels fundadors de la 
Lliga Regionalista l’any 1901. També dirigí el diari “La 
Veu de Catalunya”, on va publicar un gran nombre 
d’articles. La seva obra més coneguda és el llibre “La 
nacionalitat catalana” (1906).

President de la Diputació de Barcelona, impulsà la 
creació de la Mancomunitat de Catalunya, de la qual 
en va ser el primer president, des del 6 d’abril del 1914 
fins a la seva mort. Des de la Lliga Regionalista va 
saber aglutinar el catalanisme republicà d’esquerra 
i els catalans dels partits monàrquics espanyols 
fins aconseguir que, a finals de 1913, el govern 
d’Espanya aprovés un reial decret que autoritzava 
les diputacions provincials a mancomunar-se (unir-
se) amb finalitats exclusivament administratives. 



L’Altaveu nº 159  any 2020                                    19

Carrer de Lola Anglada (Ribes)
El carrer de Lola Anglada es troba delimitat pels carrers 
del Carç i de la Sagrada Família i situat en paral·lel als 
de Cristòfol Mestre i Ildefons Cerdà. Dolors Anglada i 
Sarriera (Barcelona, 1892 - Tiana, 1984), nascuda en 
una família benestant, estudia a l’Escola de la Llotja 
de Barcelona i a l’acadèmia de Francesc d’Assís Galí. 
Acabada la Primera Guerra Mundial viatja a París amb 
una beca del govern francès.

Dibuixant i il·lustradora, escriptora i autora teatral, 
decoradora, ceramista, pintora, escultora, figurinista... 
Participa en exposicions individuals i col·lectives 
presentant, entre altres, la seva obra a la Sala Parés i 
la Casa de l’Ardiaca a Barcelona. 

L’any 1914 escriu, il·lustra i edita el seu primer conte, 
“Floriana”. Abans, però, el setmanari “¡Cu-Cut!” ja 
li havia publicat un dibuix. Col·laborà en revistes 
infantils “En Jordi”, “En Patufet”, “La Mainada”, “La 
Nuri” (fundada per ella), donant-se a conèixer pel seu 
personatge “El més petit de tots”. També il·lustrà obres 
d’altres autors, com Oscar Wilde o Perrault i escrits al 
“Diario de Barcelona”.

A nivell polític, va organitzar una petició d’amnistia pels 
acusats de participar en el Complot de Garraf contrari 
al Rei Alfons XIII. Militant i secretària d’Acció Cultural 
i Social de la Unió Catalanista,  s’afilià a UGT durant 
la Guerra Civil. Finalitzada la guerra s’instal·là a la 
propietat familiar a Tiana, població d’on seria nomenada 
filla adoptiva anys després.

Les seves obres són al Museu d’Història de Barcelona, 
al Museu Nacional d’Art de Catalunya, al Museu de les 
Arts Escèniques, a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer 
de Vilanova i la Geltrú... Part del seu fons personal 
es conserva a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i a la 
Biblioteca de Catalunya. Al Museu Romàntic Can Llopis 
de Sitges trobem la seva col·lecció de nines d’època.

L’any 1981 la Generalitat de Catalunya li concedeix la 
Creu de Sant Jordi.

Però si Lola Anglada té a Ribes un carrer dedicat a la 
seva memòria és, sobretot, per la seva contribució a 

la cultura popular del poble. A ella li devem el dibuix 
original del Drac de Tres Caps, element del bestiari 
fantàstic que dóna personalitat a la nostra Festa Major. 
Des de Sant Pau de 1972, el Drac ens acompanya a 
l’ermita i altres actes populars contribuint, amb el seu 
ball, a fer gaudir de les festes a grans i petits.

Programa Festa Major de Sant Pau 1972, amb el 
dibuix del Drac de Tres Caps fet per Lola Anglada



·
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Píndoles reials i reals
Comparacions odioses

De vegades, llegeixes o escoltes noticies que et deixen 
tocat. No pot ser, dius. El govern de Pedro Sánchez, el més 
progressista (diuen i repeteixen per veure si ens ho creiem) 
de la història del país veí, ha decidit atorgar a la seva casa 
Reial l’augment més substanciós de la darrera dècada. 

Un 6,9% pel proper 2021. Total res, uns cinc-cents mil 
eurets. Total 8,4 milions per mantenir una família que, a 
més a més, acaba de perdre un dels seus components. Un 
dels seus membres més destacats. I podeu donar-li al terme 
membre destacat, la interpretació que més us plagui.

Seria molt fàcil comparar aquest augment amb el que rebran 
els jubilats i no penso fer-ho, tot i que, em penso, que ja ho 
he fet. Malparits! 

Les elits s’ho passen pel forro

Tothom a casa, de les 10 de la nit a les 6 del matí. Val. 
Tancament de bars i terrasses. Val. Confinament perimetral 
els caps de setmana. Val. Prohibició de consumir aliments i 
begudes en espais públics. Val. Promoure el teletreball. Val. 
Docència universitària virtual. Val. Suspeses les activitats de 
lleure, cultura i esport. Val. Prohibides les reunions de més de 
sis persones. Va... No, no. No val! Això ja deu haver caducat 
perquè si no, què hi feien més de cent persones en un sopar 
de gala a Madrid? I a estones sense mascareta. Empresaris, 
militars, polítics, ministres... Colló! I entre ells el ministre 
de Sanitat! El paio que té la responsabilitat de vetllar per 
la salut de tots, en uns moments de la pandèmia en què ja 
han mort més de trenta-cinc mil persones. Sensacional! 
Interrogat per això, l’home va fer una mena de: “Lo siento 
mucho. Me he equivocao. No volverá a suceder”, que és 
demanar perdó per una cosa imperdonable. Inútil!

Salut, camarades!

Vaig tenir la sort de compartir escenaris amb Félix el 
Maño, un humorista que explicava històries delirants i molt 
divertides. Una d’elles narrava la queixa dels habitants 
d’un poblet aragonès quan van saber que l’alcalde havia 
contractat, per actuar a la festa major, Denis Roussos. 
“¡Diez mil rusos!” Va exclamar un dels irats veïns. “¡Y 
pa’ qué tantos! ¡Van a acabar con las morcillas de too el 
pueblo, rediez!”  

No em jugaria un pèsol a que el guardia civil que va redactar 
l’informe, també delirant, que assegura tot allò dels deu mil 
soldats russos oferts als president Puigdemont pel Kremlin, 
segur que té els seus orígens en aquell petit poble de l’acudit. 
Ruc!

P. D. Quan llegiu, mireu, o escolteu les notícies, canteu amb 
mi: “Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, que tot ho 
fa passar, que tot ho fa passar. Una mica de sucre diu que 
tot ho fa passar tot més dolç ho pots trobar.” Gràcies Mary 
Poppins i gràcies Salvador Escamilla.






