
N ú m .  1 6 0
D E S E M B R E  2 0 2 0 Distribució mensual d’exemplars gratuïts

www.laltaveu.com





esembre ens adreça directament cap a les Festes de Nadal. Ho 
mirem com ho mirem i enguany d’una manera ben diferent del 
que estàvem acostumats. Ja hem passat una primavera, gairebé un 
estiu i una tardor amb confinaments i restriccions, ara ens tocarà 
celebrar Nadal, i ho farem, i tant que ho farem.

Fem-ho amb la consciència del que estem vivint, en tots els sentits. És moment 
de fer poble i més que mai agermanar-nos amb el del costat. Restem a prop i a 
disposició de qui ho necessiti i si pot ser, encara que sigui sota una mascareta 
imposada per la injustícia d’allò que no vèiem, però tant ens perjudica, no perdem 
ni la il·lusió ni el somriure.

L’Altaveu surt amb l’esperança que esdevindran millors moments per a tots ben 
aviat, i que  ens sentirem orgullosos del que hem fet al respecte, per no haver 
abaixat la guàrdia ni haver llençat la tovallola.

Fins aviat
Cristina Perelló

www.laltaveu.com
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L’Altaveu és un mitjà plural i 
no comparteix sempre l’opinió 

dels seus col·laboradors

E d i t o r i a l
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FEM UN TOMB PELS...
Juan de la Cierva (Les Roquetes)
Comas i Solà (Ribes)
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ROSQUELLADES
Carta als Reis d’Orient
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UNA CONVERSA AMB...
Joan Salvany i
Jaumen Centelles
Pàg/ 6, 7, 8 i 9

CARTAS A LA JUANI
Les dotze van tocant,
a casa.
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...i més

PRESSUPOST
MUNICIPAL  2021
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Sumar i

I PER NADAL...

Pàg/ 4, 5, 12 i 14

Equip i col·laboradors de L’Altaveu desitgem que les vostres pors s’esvaeixin, per 
deixar pas a la Pau, la Salut i el Benestar que ara més que mai tots necessitem.

Bones Festes!
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El govern municipal portarà a ple la setmana vinent el 
pressupost municipal per a 2021, que suma 27,6 M€, 
gairebé 2M€ més que el pressupost d’enguany. Dels 
increments previstos, en destaquen els 470.000€ 
de més destinats a cobrir drets bàsics i socials en 
l’actual context de pandèmia. Aquest augment es 
repartirà entre Serveis Socials, Educació i Habitatge. 
La proposta també inclou un increment de 260.000€ 
en drets d’ocupació i emprenedoria, corresponents 
als serveis d’Ocupació i Promoció Econòmica. 
A més, es mantenen les inversions en projectes 
d’equipaments, considerant que fomenten l’activitat 
econòmica i l’ocupació, en accions com l’obertura del 
teatre municipal de les Roquetes (80.000€), el Castell 
de Ribes (70.000€) i la nova pista coberta de Ribes 
(50.000€).

El nou pressupost, després de les reunions que 
s’han fet amb els grups municipals, s’està acabant 
de preparar per portar-lo a aprovació. Segons 
l’alcaldessa, Abigail Garrido, “el que plantegem 
aquí és un pressupost centrat en les persones. Si 
sempre hem treballat amb una mirada posada en 
garantir la igualtat d’oportunitats de les persones 
del nostre municipi, els seus drets, l’accés a 
l’habitatge, la lluita contra l’atur, el suport al 
comerç local i l’espai públic, ara és el moment de 
posar-nos-hi en ferm. Per aquest motiu, més d’1 
M€ d’increment dels pressupostos està centrat 
en les polítiques adreçades a les persones per 
afrontar els efectes d’aquesta crisi sanitària que 
ens ha portat a una crisi econòmica”.

El regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, Fran 

EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 PRIORITZA 
L’ATENCIÓ A LES PERSONES
•	 La proposta, de 27,6 M€, incrementa en gairebé 500.000€ la despesa en Serveis 

Socials, Educació i Habitatge.

•	 Creixen també les partides destinades a Ocupació i Promoció Econòmica, 
superant en 260.000€ el que s’ha destinat el 2020.

Perona, ha destacat que “el pressupost per a 2020 
està preparat per oferir tota mena d’ajuts a la 
ciutadania. Mantenim les quatre línies que hem 
tingut enguany, centrades en serveis socials, 
educació, habitatge i comerç, i hem incorporat 
una cinquena destinada a fer redistribució dels 
impostos. A tall d’exemple, en pocs anys hem 
passat d’oferir 75.000€ en ajuts al lloguer a tenir-
ne gairebé mig milió”. 

Creixen els ajuts, en un context de pandèmia

Més del 50% dels increments previstos en el pressupost 
de 2021 corresponen a ajuts. Específicament, es 
destinaran 214.000€ directament a fer front als efectes 
de la Covid-19. En aquest paquet, hi entra l’increment 
en Serveis Socials i dos nous programes d’ajuts per 
fer front als efectes de la pandèmia.

El pressupost 2021 inclou les següents accions 
destacades:

•	 Obertura d’equipaments: Inclou el teatre 
municipal de les Roquetes, el Castell de Ribes, 
la nova pista coberta de Ribes i el Centre 
d’Interpretació dels Indians, així com L’Espai 
i El Local, que han estat objecte de millores.

•	 Augment de la partida destinada a la 
Mancomunitat Penedès-Garraf per la gestió 
dels residus del municipi.

•	 Ajuts al comerç i l’emprenedoria, donant 
continuïtat a una línia en funcionament des de 
fa 4 anys.
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P. Cabello

•	 Implantació de l’expedient electrònic municipal.

•	 Increment dels ajuts per material escolar.

•	 Plataforma de comerç online e-commerce 
Aprop Sant Pere de Ribes.

•	 Increment dels ajuts a l’habitatge.

•	 Dotació extraordinària del Programa 60/40 
per atendre ciutadanes i ciutadans en situació 
d’emergència econòmica i social.

•	 Increment dels serveis del Centre de Mediació, 
consolidant un servei reforçat amb la pandèmia 
per atendre situacions de vulnerabilitat.

•	 Arranjament de façanes (obres i grafits).

•	 Subvencions per energies renovables.

La proposta també inclou una partida de 714.000€ per 
al Fons de Contingència. Aquesta reserva, destinada a 
emergències, ha guanyat una especial rellevància en 
l’actual situació de crisi. Enguany, ha estat necessària 
per fer front als efectes de la pandèmia i, prèviament, 
pel temporal Glòria.

Inversions en dues fases

El pressupost 2021 contempla una dotació de 
530.000€ destinats a garantir les inversions ordinàries 
de serveis bàsics municipals necessàries per a 2021. 
Tot i amb això, s’ha de tenir en compte que cap 
a principis o mitjans d’any s’hi afegiran els diners 
alliberats dels romanents de 2020 que, a través del 
Pla de Reactivació 2021, permetran finançar més 
inversions.

Pel que fa al capítol de Personal, s’incrementaran 
els fons propis destinats als programes d’ocupació 
amb la finalitat de reforçar el servei que l’Ajuntament 
ofereix a la ciutadania i lluitar contra l’elevat atur que 
hi ha al municipi. A més, es consolidaran 4 places 
noves creades el 2020 i s’incorpora el 2% d’increment 
derivat dels Pressupostos Generals de L’Estat.

Més ingressos per transferències de l’Estat i la 
Diputació

L’increment del pressupost s’explica per l’augment 
en transferències provinents de l’Estat i la Diputació 
de Barcelona. En menor grau, també s’ha de tenir en 
compte la previsió d’ingressos dels nous equipaments, 
així com l’actualització de les ordenances fiscals, 
que han estat 6 anys consecutius congelades. Això 
permetrà, entre d’altres, la creació d’una nova línia 
d’ajuts per pagar els impostos destinada a la ciutadania 
amb menors ingressos, que s’obre amb un crèdit 
inicial de 100.000€. Davant la impossibilitat, per llei, 
d’aplicar bonificacions, aquest sistema ha de garantir 
unes ordenances fiscals amb caràcter redistributiu.

D’altra banda, la situació de deute zero en què es troba 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes des de fa uns anys 
beneficia la despesa prevista per a l’any vinent. El 
pressupost no té pràcticament despeses financeres, 
el que es tradueix en una major disponibilitat dels 
ingressos per atendre les necessitats de la ciutadania.

Una reserva de 170.000€ per a pressupostos 
participatius

El pressupost 2021 incorpora les propostes 
guanyadores de la darrera edició dels pressupostos 
participatius. De les 20 candidatures presentades, 
les 14 més votades es podran finançar a través de 
la reserva de 170.000€ establerta enguany. En el 
procés, hi han votat 1.277 persones (1.163 vots vàlids 
i 144 nuls). Les tres candidatures que han rebut més 
suport han estat el projecte de manteniment i cura de 
les colònies dels gats ferals; la proposta de protecció i 
recuperació dels murs de pedra seca; i els tallers per 
promoure la igualtat de gènere a educació infantil i 
primària. Quant a les sis propostes no guanyadores, 
però, es procurà d’incorporar-les en el Pla de 
Reactivació 2021 en la mesura del possible.

En una edició marcada per la Covid-19, els 
pressupostos participatius d’enguany comptaven 
amb una única categoria, adreçada, entre d’altres, 
a promoure projectes socials, culturals o solidaris. 
A diferència d’altres anys, no hi havia categoria 
d’inversions i, en el seu lloc, el Consistori ha decidit 
destinar 150.000€ a partides adreçades a cobrir 
necessitats d’urgència social.

El regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, Fran 
Perona, ha agraït als veïns la seva participació “en 
un procés que s’ha adaptat al moment en què 
ens trobem. Han presentat propostes amb molta 
sensibilitat ambiental, pel que fa a la igualtat entre 
les persones o la perspectiva de gènere, i això té 
un gran valor, especialment si es té en compte 
l’esforç que representa de pensar en els altres”.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes 
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Ens trobem en una situació especial, la presència del 
COVID19  no permet ni per llei ni per responsabilitat 
que es pugui fer el Pessebre Vivent Parlat que cada 
any per Nadal fa Els Xulius-CSR.

La situació de pandèmia fa impossible ajuntar prop de 
les 200 persones de la organització i que ens puguin 
visitar més de 2500 persones (la majoria de fora de 
Sant Pere de Ribes) com va passar l’any passat.

Però des de la organització del Pessebre Vivent de 
Sant Pere de Ribes no volem deixar al poble sense 
un acte que ha estat present des de fa ja 31 Nadals. 
I ho volem fer amb un espectacle simbòlic amb uns 
objectius clars:
* Garantir la seguretat dels organitzadors i visitants.

* Acomplir al 100% la normativa  que sigui vigent en el 
moment de les representacions

* Evitar la mobilitat i per tant oferir un espectacle 
exclusiu pels ciutadans del nostre municipi

* Donar al poble una estona de normalitat, de felicitat i 
de l’esperit de Nadal.

Per tot això, i amb la reserva deguda a totes les 
modificacions que ens pugui fer el PROCICAT per la 
situació que ens puguem trobar el dia de Nadal, hem 
programat una petita mostra de 4 escenes del Pessebre 
Vivent. 

El petit pessebre es farà al Pati de la Rectoria amb accés 
des de la Plaça Marcer. Plantegem un mini-recorregut. 
Volem donar accés exclusiu pels tots els ribetans que 
ens vulguin visitar de forma individual o per agrupacions 
familiars. Caldrà treure entrada anticipadament al preu 
simbòlic de 1€. 

Volem fer aquest petit acte de Nadal pel nostre poble. 
Així excepcionalment a més de dues sessions de nit 
amb il·luminació (dies 26 i 27) plantegem una sessió al 
migdia del dia de Nadal especial per la nostra gent gran.  

En qualsevol cas estigueu atents a la publicitat i les 
xarxes de l’entitat, Els Xulius, com ja sabeu, qualsevol  
acte es pot modificar en qualsevol moment. 

Un pessebre pel poble

NADAL AL XULIUS



any ens procura el bo i millor del món del pessebrisme 
local.

La tradicional exposició de Pessebres artístics, tot i 
les restriccions d’aforament, ens deixarà gaudir de la 
bona feina dels artesans que any rere any ens regalen 
bocinets més grans o més petits de Nadal.

I perquè no quedi escrit que en l’any de pandèmia no 
en vam tenir, Cap Nadal sense Pessebre Vivent (com 
ho podrem veure, ja és una altra cosa).

L’Esplai dels Xulius vendrà números per a una panera, 
trobareu més informació a les xarxes socials, on també 
anirem veient si finalment s’autoritza la celebració del 
Quinto de Nadal.

I per Cap d’Any... Des de l’entitat Xulius CSR us 
avancem que ja tenim les participacions per a la 
Loteria de la Grossa! Trobareu les butlletes en els 
nostres comerços locals: carnisseria Casas, queviures 
Can Manel, xarcuteria Can 
Piquè, ferreteria Aleix, forn 
de pa Bonet i a l’establiment 
MónVi.

A veure si aquest 2020 ens 
dóna alguna alegria. 

Molta sort!

Aquest any, i com gairebé tothom, hem adaptat les 
activitats de Nadal a les que estàvem acostumats, per 
oferir el màxim que es pot oferir en un temps que la 
pandèmia, i les limitacions socials que comporta, ens 
fa viure a tots plegats.

Hi haurà Concurs de Pessebres de Borra i Postals. Hi 
trobareu la inscripció al QR. Un concurs que com cada 
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L’Altaveu.- La força del TEGAR són les seves 
dimensions: social, laboral i residencial. Quantes 
persones hi participen actualment?

Joan Salvany.- Ara mateix a les residències de les Roquetes 
i de Vilanova hi ha 35 persones, al Centre Ocupacional, 88 i 
145 persones al Centre Especial de Treball, de les quals cinc 
s’acaben d’incorporar. 

L’A.- Són gairebé 250 persones. Heu crescut molt. 

J.S.- Sí! Són 245 persones entre treballadors i agents i en 
total 275 usuaris. I el nostre repte és créixer encara més, tot 

i les dificultats, que han de procurar la viabilitat. El Centre 
de Treball és fonamental i estem desenvolupant noves línies 
de treball per potenciar més la contractació. 

L’A.- En quina direcció?

J.S.- Com sabeu des del Centre de Treball oferim el servei de 
jardineria, que està força consolidat gràcies als Ajuntaments 
que formen part de la Mancomunitat i també clients privats; 
els serveis industrials, amb acords amb diverses fàbriques i 
tenim un servei que està quedant obsolet per la digitalització, 
que és la missatgeria. Per això ara hem obert i volem créixer 
oferint un servei de neteja d’equipaments i edificis. 

Joan Salvany és el director-gerent de la Mancomunitat TEGAR –Tallers Especials del Garraf– i Jaume 
Centelles, psicòleg, és qui coordina la celebració dels 50 anys de la institució. Centelles ha recopilat, 
durant aquest any, documents i testimonis que són l’empremta d’una institució que manté la missió i 
l’esperit de la seva creació: l’autonomia de les persones amb diversitat funcional del Garraf. 

TEGAR celebra 50 anys i continua creixent. El camí des d’una associació de pares i mares a una mancomunitat 
amb els Ajuntaments implicats en el seu desenvolupament, ha estat un recorregut superant obstacles, amb canvis 
d’ubicació, esdeveniments com els Special Olímpics de 1992 i el nou repte de mantenir-se en actiu i conservar tots 
els llocs de treball davant la crisi actual. 

Per Bàrbara Scuderi

Jaume Centelles, psicòleg i comissari 
del 50è aniversari de TEGAR.

Joan Salvany, director-gerent 
de TEGAR.Una conversa amb...
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L’A.- La contractació ha estat un dels eixos de la 
vostra missió. Heu pogut mantenir els llocs de treball 
amb la crisi actual? 

J.S.- Sí. Per sort la Mancomunitat està sanejada. I si bé ens 
vam plantejar, com la majoria d’empreses un ERTO en el 
moment del confinament absolut, quan es van suspendre 
les activitats, finalment vam optar per mantenir els llocs 
de treball. Som conscients de la vulnerabilitat del nostre 
col·lectiu i fixa’t que molts potser encara no haurien ni 
cobrat! Vam mantenir tots els llocs de treball, i els monitors, 
que van ser els primers en recuperar l’activitat amb la 
desescalada. 

L’A.-Alguns serveis van trigar més a reactivar-se. 

J.S.- Bé, nosaltres depeníem de la decisió de represa dels 
Ajuntaments o les fàbriques i clients i cadascú va reaccionar 
diferent. En jardineria per exemple, hi va haver ajuntaments 
que van reprendre el servei de seguida i altres que primer 
van fer treballs amb la seva brigada i després nosaltres. 
Òbviament, els contractes s’han mantingut negociant 
compensacions per complir amb tots els serveis al llarg de 
l’any. 

L’A.- Com arreu, la represa ha significat mesures i 
inversions, imaginem. 

J.S.- Efectivament. Des del primer moment ens vam equipar 
amb els EPIS corresponents i vam invertir en mampares 
i espais individuals de treball segur a la nau dels serveis 
industrials. La salut és prioritària. 

L’A.- Ara es commemoren els 50 anys de la institució. 
Com van ser els orígens? 

Jaume Centelles.- El TEGAR va néixer el 1970 amb una 
associació de pares i mares, amb la voluntat de visualitzar i 
trobar recursos per desenvolupar l’autonomia dels seus fills 
i filles amb diversitat funcional. En poc temps es va crear el 
Centre de Pedagogia Sant Miquel i havia nascut el Patronat 
Municipal d’Educació Especial de Vilanova i la Geltrú. 

L’A.- Aviat, però, es va estendre al conjunt de la 
comarca, oi? 

J.C.- Sí. De fet en sis anys es va crear la Mancomunitat, 
amb la implicació dels ajuntaments del Garraf i de fet dues 
poblacions del Penedès també. Era força evident que la 
necessitat anava més enllà de la ciutat de Vilanova. Però 
no podem oblidar que foren dos vilanovins també, el Dr. 
Arnal i el regidor aleshores, Pasqual Ferrer Soler qui 
varen promoure la creació de la Mancomunitat i cercar la 
complicitat de la resta d’Ajuntaments. 

L’A.- Quantes persones van començar?

J.C.- Les primeres activitats, a l’Escola Sant Miquel, van 
ser amb 18 infants. I anaven creixent. De manera que es van 
cercar experiències d’altres ciutats per trobar un model que 
havia de permetre desenvolupar, allò que avui és TEGAR, 
un impuls a l’autonomia personal en àmbits que van des 
del familiar i residencial a la formació i al treball. Arnal 
i Ferrer van treballar en un projecte que va ser pioner. 
Des del Pretaller, que en dèiem, per a formació de joves i 
després el Taller amb tasques de producció. Però encara no 
hi havia sous, sinó compensacions i aprenentatge. El pas 
definitiu va ser entre 1989 i 1990 quan es creen els primers 
vint llocs de treball.

L’A.- Fins aleshores també hi va haver canvis 
d’ubicació, nous edificis i una xarxa de recursos i 
persones que anava creixent.

Un record de les primeres activitats amb infants als anys 70.



08                                  L’Altaveu nº 160  any 2020

J.C.- És clar! Pensa que des del paper de la primera 
responsable de l’Escola Sant Miquel, la Teresa Forn fins 
ara, es va passar del carrer Estudis a la Collada, on som ara 
i on s’ha crescut en instal·lacions. 

L’A.- Teresa Forns va ser un dels pilars als inicis, 
tenim entès. 

J.C.- Sí, ella va ser qui va encetar el treball amb els infants 
i després va formar part dels inicis de l’Escola Margalló, 
que va ser l’espai en què els nostres infants van continuar 
l’escolaritat de forma inclusiva i va permetre al TEGAR 
especialitzar-se en joves i adults. També va ser important 
el professor Magí Aranda, que va morir en un accident de 
trànsit el 1974 i per això la residència porta el seu nom. Va 
ser un referent. 

L’A.- Com se celebrarà el 50è aniversari?

J.C.- L’actual crisi sanitària ens ha fet ajornar actes i 
propostes a 2021. Tenim prevista una exposició itinerant, 
que es podrà veure als diferents municipis que formen la 
Mancomunitat i també l’edició d’un llibre que recull la 
trajectòria de cinc dècades. 

L’A.- Com a autor del llibre i comissari de l’exposició, 
has estat realitzant un acurat treball de recerca i 
entrevistes, oi? 

J.C.- Sí! Fa mesos vaig encetar primer el buidatge de 
documentació pròpia, a través de les actes del Patronat i de 
la Mancomunitat i també un treball de recerca d’hemeroteca 
a l’Arxiu Comarcal, que és clar, s’ha pogut fer quan es va 
tornar a obrir, després del confinament. A més, he pogut 
recollir testimonis d’alguna de les persones fundadores 
i impulsores que aporten la seva experiència al recull de 
dades i documentació. 

L’A.- Créixer ha estat un dels trets més característics 
del TEGAR i continua sent així, hi ha llista d’espera o 
més demanda actualment? 

J.S.- La gestió de les places ara és del Departament de 
Benestar de la Generalitat. Però no hi ha llista d’espera, 
intentem créixer per arribar al màxim d’usuaris. En 
residencial, en formació i en treball. 

L’A.- De TEGAR es diu que és un treball protegit. 
Què implica? 

J.S.- És un treball protegit perquè ens cuidem molt i 
perquè el nostre capital humà són els usuaris (a banda dels 
monitors) que gairebé creixem junts, tenim persones que 
ja s’han jubilat a TEGAR i van encetar la seva trajectòria 
professional de joves. Com a treball protegit suposa que 
tenim dos objectius al mateix nivell: oferir un servei de 
qualitat i mantenir uns llocs de treball dignes que suposen 
una integració social i una autonomia per als nostres usuaris. 

L’A.- De l’apartat residencial, com s’ha viscut i com 
es viu en temps de Covid-19?

J.S.- Hi ha un abans i un després respecte quan CatSalut 
ens va incloure i oferir pautes més acurades de protecció. 
No teníem metges. I va ser molt important la tasca de la 
Federació per reclamar assistència. 

L’A.- He tingut algun cas de coronavirus a la residència 
i la llar?

J.S.- Per sort no. Toquem fusta. Ens mantenim com a 

Teresa Forn, la primera educadora de l’escola Sant Miquel, 
embrió de l’escola Margalló i dels orígens de TEGAR. .
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residència blanca, que som les que no tenim ni hem tingut 
cap cas positiu. Però ja saps, no s’abaixa mai la guàrdia i 
seguim amb les màximes mesures de prevenció. Un esforç 
de tot l’equip tècnic i dels usuaris.

L’A.- Joan, l’actual crisi has comentat que té 
diferents indicadors. 

J.S.- Sí, hi ha una crisi punyent, però crec que sobretot 
tenim davant la crisi postcovid, que com sempre afecta 
sempre als sectors més vulnerables. Per a mi hi ha 

indicadors socials que són ja visibles i sobretot indicadors 
preocupants, que cal atendre.  

L’A.- Això per TEGAR representa, un cop més, 
créixer.

J.S.- Per això seguim treballant. Incorporant cursos, tallers 
i obrint nous serveis des del Centre de Treball, a més de 
cercar els recursos per ampliar el suport en habitatge i 
residencial. La nostra missió continua sent la mateixa que 
ha crescut durant 50 anys. 

El servei de jardineria, que és un dels 
més consolidats. 

Imatge de l’exterior de les 
instal·lacions de TEGAR a la Collada. 

Special Olímpics de 1992 van ser un dels 
esdeveniments més singulars i recordats. 

CORTINES

DESCANS

EDREDONS

ROBA DE LLIT

TENDALS I PÈRGOLES

Bones Festes
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Un cop més, malgrat la pandèmia, SS MM 
Els reis d’Orient visitaran el nostre poble. I 
els nenes i les nenes de Ribes podran lliurar 
les seves cartes a Ses Majestats. Ho farem 
amb tota la prevenció que calgui però també 
amb tota l’alegria del món. Els Reis rebran 
les famílies en el campament reial que s’ha 
muntat al Teatre La Nau de l’entitat GER.

Allà des dels seus trons reials  i amb l’ajuda 
dels patges les nenes i els nens podran 
saludar a Sa Majestats i fer lliurament de les 
cartes. Ho farem els dies 4 i 5 de gener de 10 
del matí a 9 del vespre. Per fer-ho les mares i 
pares hauran de reservar hora i dia per grups 
familiars/bombolla.

A partir del 5 de desembre de 2020  es 
podran fer les reserves de manera on-line en 
aquest enllaç entrapolis.com (Cavalcada de 
Reis a Ribes). Solament caldrà posar el nom 
, dir quantes persones serem al grup i escollir 
dia i franja horària que vulguem visitar a Ses 
Majestats.

SS MM Majestats rebran els les nenes i nens al Teatre La nau 
del GER, on s’ha preparat un majestuós campament reial 
d’entrada lliure per a tothom.
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Malgrat el tancament de les activitats culturals, la Coral 
Levare, formada per una quarantena de cantaires de 
Ribes i Sitges i dirigida per Meritxell Tarragó, ha continuat 
assajant de forma virtual per poder tirar endavant el projecte 
d’enregistrament d’un CD que contindrà cinc cançons de 
Nadal.

Degut a la manca d’assaigs presencials i a les restriccions a 
les que han estat sotmeses les activitats corals, el tradicional 
Concert de Nadal que oferia la Coral Levare s’ha hagut de 
suspendre i, amb ell, la recollida de diners per la Marató 
que es feia cada any. Per aquest motiu va sorgir la idea 
de preparar cinc cançons i enregistrar-les en un CD. Els 
diners que s’obtinguin de la venda del CD seran els que es 
destinaran a la Marató.

Durant la setmana de Nadal el CD ja estarà disponible i 
es podrà comprar a les taquilles del cinema del Centre 
Parroquial i a la merceria El botó Groc de la Plaça del Bus 
de Ribes. El cost és de 5€ i els guanys seran destinats a la 
Marató de TV3 que enguany recull aportacions per lluitar 
contra la COVID-19.

La Coral Levare enregistra un CD per 
col·laborar amb La Marató de TV3

NADAL AL PARROQUIAL
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NADAL AL PARROQUIAL
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CARTES A LA JUANiLes dotze van tocant, a casa   
“Benvolguda Juani. No sé per on començar. Com tothom 
imagino, estem angoixats per com viurem aquest Nadal. 
No perquè siguem molt creients, però sí perquè ens reuneix 
i ens posem elegants, ens trobem la família i ens fem regals, 
ja siguin els mitjons del cagatió o aquella esperada bicicleta 
de Reis. Som una família força àmplia, tot i no comptar ja 
amb tots els avis i àvies, som una bona colla de cosins que 
fèiem ruta, Nadal a casa meva, Sant Esteve a cals oncles de 
Barcelona, la nit de Cap d’any a cals de Vilafranca i per Reis 
visitàvem la meva germana i la seva família que fa uns anys 
que tenen una masia prop de Puigcerdà on hi passàvem 
tots 22 uns quants dies. Ara sentim que ens allunya molt 
més que la distància i no sabem si complir amb les normes 
i evitar que sortim de les festes amb una tercera onada, o 
bé traçar una estratègia per trobar-nos sense despertar 
sospites. Què farem? No ho sabem a hores d’ara”. [Maria 
Porta, 22 de novembre 2020].

Benvolguda Maria,

Tot apunta que enguany ens tocaran les dotze a casa. Hi 
ha famílies angoixades per les absències i altres per la 
incertesa dels retrobaments. No hi ha alternativa quan en 
lloc d’un amic invisible tenim davant nostre un enemic que 
tampoc és perceptible als ulls fins que es manifesta. 

Nadal és temps de trobades que, com ha succeït en molts 
comiats dels darrers mesos –i en seran nou–, s’hauran de 
dur a terme en la intimitat, màxim en això que anomenen 
grups estables de convivència. I no conec, ara per ara, res 
més inestable que una família, que creix o es trunca, que 
viu en diferents poblacions o que es nodreix d’aplegar 
diferents nuclis familiars. Potser és perquè a mi sempre em 
van dir que les amistats venien donades (per allò de l’escola 
o la feina) i en canvi la família s’escull. Coses de viure lluny. 
I m’aturo aquí, perquè cal incidir en els conceptes que ens 
distreuen els plans. 

He de reconèixer que la definició de grup bombolla, que ens 
recomanen per a les trobades i que tant ens han reiterat, em 
fa grinyolar l’ànima. Des que era petita les bombolles han 
estat una de les il·lusions visibles més efímeres i vulnerables 
amb què he jugat. Potser no han volgut fer explícit que en 
realitat es refereixen a un grup búnquer, o potser, per ser 

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. 

realistes, ens han fet participar de la inherent indefensió 
d’una bombolla, com si fóssim aquella criatura que juga 
amb una reacció química que ignora. 

Maria, jo proposo capgirar les festes nadalenques i fer 
visibles totes les amistats amb regals que no cal que siguin 
materials, i si ho són, que siguin d’objectes o serveis del 
comerç local. Proposo regalar somriures en forma de 
fotografies, perquè necessitem retirar del record més 
immediat les mascaretes. Ens podem regalar paraules 
d’amor i confiar que la proximitat no es correspon sempre 
amb la distància que ens apropa o ens separa. 

Sigui com sigui, crec fermament que hem de ser lliures com 
es mereix la llibertat: sense pertorbar la de l’altre. No sé si 
m’explico, però confio se m’entengui.

També cal dir que hi ha molts nadals. I que en moltes llars, 
la major de les absències serà una pèrdua familiar, quan a 
Ribes –com arreu– la incidència de la pandèmia no ha estat 
precisament escassa. Fins i tot per a aquelles persones a qui 
no agrada Nadal, tampoc aquest serà com potser havien 
imaginat mai.

De totes maneres, i perquè les tradicions ens fan també 
créixer, us desitjo un bon Nadal i sobretot un 2021 per 
celebrar al carrer! 

La Juani.
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Carrer de Juan de la Cierva (Les Roquetes)
El carrer de Juan de la Cierva és paral·lel al carrer del 
Bruc i va del carrer Velázquez al de Sagunt. Juan de 
la Cierva y Codorníu va néixer a Múrcia l’any 1895 
i va morir a Anglaterra l’any 1936 a conseqüència 
d’un accident d’aviació en un vol regular. Era 
enginyer de camins, canals i ports i persona molt 
interessada en l’aviació. És l’inventor de l’autogir, 
aparell precursor dels actuals helicòpters.

Juan de la Cierva va construir el 1920 el seu primer 
autogir a Madrid, el Cierva C.1. A diferència de l’avió, 
que té les ales fixades al fuselatge, l’autogir inventat 
per ell tenia les ales fixades a un rotor. Aquest aparell 
no va arribar a volar, ja que era molt inestable i va 
bolcar. El van seguir els C.2 i el C.3, en què només 
es van aconseguir alguns salts d’uns dos metres 
d’alçada. Els primers assajos del model C.4 van ser 
novament infructuosos, però finalment es va provar 
un prototip el gener de 1924 que era capaç de volar 
a baixes velocitats i d’aterrar verticalment. A partir 
d’aquest moment, de la Cierva, que havia finançat 
pels seus mitjans els experiments anteriors, va 
comptar amb una subvenció del govern espanyol. 
El 1926 va crear al Regne Unit la societat “Cierva 
Autogiro Company” per a la fabricació de diversos 
models d’autogirs en aquest país, amb el suport 
financer d’un industrial escocès.

Des de l’any 2001 el Ministerio de Educación y 
Ciencia atorga el “Premio Nacional de Investigación 

Juan de la Cierva” com a reconeixement de la seva 
obra científica. Però actualment Juan de la Cierva 
és un enginyer controvertit. L’any 1936, a l’inici 
de la guerra civil espanyola, mentre es trobava a 
Anglaterra, va ser l’encarregat de llogar l’avió que 
va portar el general Franco de les illes Canàries a 
Tetuan per fer-se càrrec de l’exèrcit del Marroc. En 
agraïment, uns anys més tard el règim franquista 
li va donar, amb caràcter pòstum, el títol de comte 
de la Cierva. Quan l’any 2019 es va inaugurar el 
nou Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia 
l’Assemblea Regional va aprovar que l’aeroport 
portés el seu nom amb els vots a favor de PP i 
Ciutadans i el vot en contra de PSOE i Podem, que 
van assegurar que es tractava d’un col·laborador 
de Franco.

Autogir Pitcairn PCA-2, construït als Estats Units 
d’Amèrica amb llicència de Juan de la Cierva
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Carrer de Comas i Solà (Ribes)

Josep Comas i Solà a l’observatori Fabra de Barcelona

Astronòmica del Pacífic i de la Societat Astronòmica 
de França. 

El carrer de Comas i Solà és paral·lel a l’avinguda 
de l’Onze de Setembre i va del carrer d’Eduard 
Maristany al de Lluís Companys. Josep Comas i Solà 
(Barcelona, 1868-1937) va ser un astrònom català 
que va estudiar ciències físiques i matemàtiques a 
la Universitat de Barcelona. El 1901 va ingressar a 
l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona,   entitat 
que li va encarregar que dirigís l’Observatori Fabra 
des de 1904 fins la seva mort, l’any 1937.

Josep Comas va fer observacions de Mart i va 
traçar l’any 1894 el primer mapa espanyol del seu 
relleu, incorporant tots els estudis realitzats fins 
llavors. Va ser un dels primers autors a assenyalar 
que els contorns dels anomenats “canals” eren més 
aparents que reals. Observant el planeta Júpiter, 
el 1901 va descobrir la “zona grisa” en una de les 
bandes del planeta i va estudiar així mateix els 
seus satèl·lits. També va observar tots els eclipsis 
parcials de Lluna i de Sol, especialment els totals de 
Sol de 1900 (que va seguir des d’Elx), 1905 (des de 
Vinaròs) i 1911 (des del nord-oest de la Península), 
realitzant a més un estudi cinematogràfic de l’eclipsi. 
Entre els seus descobriments hi ha dos cometes 
(un d’ells porta el seu nom), un estel variable i onze 
asteroides, un dels quals, batejat amb el nom de 
Barcelona,   és excepcional per la gran inclinació de 
la seva òrbita. 

Josep Comas es va oposar a la teoria de la relativitat 
d’Einstein, per considerar que era una “teoria 
purament matemàtica i divorciada del concepte físic 
de la realitat”, ja que ell era partidari de la física 
clàssica. 

Paral·lelament a la seva activitat investigadora, 
Josep Comas i Solà va desenvolupar una gran 
tasca de divulgació. El 1911 va fundar la Societat 
Astronòmica d’Espanya i Amèrica, de la qual en 
va ser president. A partir de 1901 va publicar a la 
premsa de Barcelona,   sobretot a “La Vanguardia”, 
més de 1.200 articles de divulgació científica. Va ser 
director del Servei d’Astronomia de la Generalitat 
de Catalunya i va obtenir premis de la Societat 

Anuncia’t 655 960 320



·
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Carta als Reis d’OrientEstimats Reis d’Orient: 

En primer lloc, perdoneu que faci tants i tants anys que no 
us escric... Ho hauria d’haver fet, encara que només fos per 
agrair-vos que en la darrera visita em portéssiu el Mecano, la 
pilota de futbol de reglament o aquells mitjons i pijames que 
gairebé cada any em dúieu, de part de la iaia, malgrat que  jo 
no els hagués posat mai a la carta. Com redimoni sabíeu que 
em feien falta?

Vull que sapigueu que el regal que em va fer més il·lusió, de 
tots els que em vau portar durant els anys de la meva feliç 
infantesa, va ser la caixa de “Juegos Reunidos Geyper”.

Quina meravella! L’obries i no te’n sabies avenir de la 
quantitat de jocs que contenia: l’oca, el parxís, els escacs, el 
dominó, la loteria, les dames, la ruleta, els daus, les cartes, el 
Ke Te Ko Jo, el tres en ratlla, el Quita y Pon... i què sé jo. La 
d’hores i hores que m’hi vaig passar jugant amb els amics i 
la família.

Una vegada, un conegut em va explicar, molt cofoi, que tota 
aquella munió de jocs els duia a la butxaca, dins del mòbil. 
Que ja no calia aquella caixa on, si no eres molt primmirat, tots 
els jocs acabaven barrejats fins que se’t perdien les fitxes o els 
daus. I què, on vas a parar?, allò era molt més còmode... però 
jo, què voleu que us digui, preferia jugar amb altres persones 
que no pas tot sol, mirant un telèfon. Per cert, un telèfon que 
també és una mena de caixa de “Juegos Reunidos” que conté 
multitud de coses: rellotge, mapes, agenda, cinta mètrica, 
brúixola, càmera, àlbum de fotos, diaris, ràdio, diccionaris... i 
també jocs, és clar. Ei! Que no ho critico. Jo tinc un d’aquests 
telèfons que ho tenen tot i m’encanta! El que passa és que 
enyoro les partides en grup.

Ai! Perdoneu aquestes divagacions. El motiu que us escrigui, 
després de tants anys, no és per demanar-vos cap joguina ni 
cap regal per a mi. 

M’agradaria que portéssiu tones i tones de paciència i 
les repartíssiu entre totes les persones de bona voluntat 
que hem d’aguantar la incompetència d’uns governants 
que, definitivament, han perdut el nord, que confinen i 
desconfinen compulsivament, amb una alegria que fa 
feredat, que reparteixen ridícules engrunes a uns sectors 
als quals estan ofegant ells mateixos amb el seu poc sentit 
comú i que ara, després de tants espectacles grotescos, estan 
prometent milions i milions de vacunes que encara no saben 
si funcionaran. El cas és prometre, xerrar i enredar la troca.

Moltes gràcies per la vostra comprensió i espero que, malgrat 
el que ens està caient, pugueu satisfer el meu desig.  

P.D. Suposo que, com cada any, us demanaran un munt de 
colònies i perfums. Com amb la mascareta posada no crec que 
la gent gaudeixi massa de les seves fragàncies, us suggereixo 
que  canvieu la comanda per lots de sabons artesans o per 
botifarres de pagès que també fan bona flaire.  






