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Estem patint, 

estem llu
itatnt 

i to
rnarem a 
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ns ha costat sortir aquest gener. La situació que estem patint, amb la senyora 
pandèmia, ens posa a tots les coses ben difícils, i prendre decisions quan les 
normes sanitàries i les restriccions ens aclaparen és, senzillament, complicat.

Tot i això sortim amb la voluntat que encara que la Festa Major no es pot 
celebrar de la manera a la qual estem acostumats, hem de tirar endavant i adaptar-nos 
a la situació.

La programació és minsa, s’han hagut de prendre decisions difícils i anul•lar actes per 
seguretat sanitària, però la feina de les persones que ho han intentat –tant des de 
l’Assemblea de Balls Populars com des de la Regidoria de Cultura – ha estat intensa, 
encara que el fruit no sigui el que ningú pretenia, perquè la Festa Major la portem a dins 
i s’han treballat opcions fins a l’últim moment. 

Per aquest motiu, precisament, hem endarrerit al màxim l’edició de L’Altaveu, per 
tenir el màxim d’informació dels actes que finalment seran possibles, sense descartar 
que encara s’hagin de modificar a darrera hora. 

A tancar d’aquesta d’edició encara hi ha dubtes sobre algun dels actes, tots ho podem 
comprendre i fer costat. Inevitable, si la situació empitjora.

Els anunciants, un cop més, ens fan possibles amb la seva presència. L’agraïm de tot cor, 
perquè tot i els inconvenients, hi són, i no perquè els hi sigui fàcil, tal com va la cosa, si 
no per amor a les dates en què celebrem Sant Pau. L’Altaveu també surt per estar 
sempre al vostre costat. 

I encara que no sigui físicament, segur que aquest any tots farem la pujada i baixada de 
Sant Pau, des de casa si cal, per què la sentim de debò.

Així doncs ,L’Altaveu surt, un xic més tard, però ple d’esperança, perquè les coses 
canviïn com avanç millor, i per no perdre els costums ni les tradicions populars, tan 
arrelades: aquelles que ens fan ser com som i com volem continuar sent.

I, perquè sinó és aquest any –quan ens toca recordar els bons moments viscuts– 
continuarem treballant perquè la pròxima sigui com sempre, amb fred, pluja o neu si 
cal... Però que res més ens aturi ni ens privi de gaudir les nostres festes majors.

Visca Sant Pau nostre Patró, hi hagi Festa o no.

Fins aviat.
Cristina Perelló
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Les restriccions aprovades per la Generalitat de 
Catalunya per a contenir la propagació de la COVID, 
vigents de moment fins el 24/01/21, suspenen les 
festes majors i els actes de cultura popular, per 
la qual cosa no es duran a terme les tradicionals 
cercaviles ni rues, correfocs, traques ni actuacions 
de balls populars de la Festa Major de Sant Pau de 
Ribes i de Santa Eulàlia de les Roquetes. 

Amb l’objectiu de mantenir l’activitat cultural, el caliu 
i la tradició -en la mesura del possible- d’aquestes 
dates, alhora que respectar les necessàries 
mesures sanitàries, el Servei de cultura ha decidit 
mantenir l’organització de les activitats de l’agenda 
cultural que habitualment es duen a terme al 
voltant d’aquestes festivitats. Aquestes activitats 

ES MANTENEN LES ACTIVITATS DE L’AGENDA 
CULTURAL DE SANT PAU I SANTA EULÀLIA
Malgrat la suspensió de les festes majors i els actes de cultura popular, algunes activitats 
culturals es podran fer amb l’estricte compliment de les mesures vigents.

s’adequaran a les condicions permeses per la 
normativa vigent. Es duran a terme en recintes amb 
aforament controlat i reserva prèvia d’entrada.  La 
decisió s’ha adoptat també seguint les línies 
marcades pel Pla de Reactivació Cultural Local, una 
de les apostes decidides del Consistori per mantenir 
la contractació preferent d’artistes i professionals 
locals i del territori, tot ajudant al sector econòmic 
cultural en la dura situació actual que també està 
patint. És en aquest sentit que es duran a terme 
actuacions amb artistes locals com Itziar Espinar i 
Hèctor Valls, Andreu Miret, David Puertas, Esteve 
Molero o Meritxell Galan. També s’han programat 
actuacions comarcals, com la Cobla Maricel, i 
catalanes com l’Improshow, l’espectacle de la 
companyia Tutatis, Gisela o els Capdevila.
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Per tal de donar suport a la tasca que les escoles 
realitzen en quant a la difusió i vivència de les 
festes majors per part de tota la població infantil, 
s’han volgut mantenir també algunes activitats que 
en reforcin el seu paper i mantinguin la presència 
de les festes, tot i la situació actual. Així, l’envelat 
de les Roquetes acollirà una exposició dels balls 
populars que els centres educatius podran visitar i a 
Ribes es durà a terme també la lectura dels pregons 
infantils, acompanyada d’una mostra dels versos de 
les colles de balls populars adultes.

Finalment, la Parròquia ha decidit mantenir també 
els actes religiosos que celebren habitualment 
vinculats a aquestes celebracions.

Entitats, colles, músics i grallers, sector pirotècnic, 

persones voluntàries, ADF i Ajuntament són 
conscients que ara per ara és fonamental preservar 
la salut dels nostres veïns i veïnes.

No hem d’oblidar, a més, que les reunions i trobades 
familiars i “de caràcter social” estan limitades a un 
màxim de 6 persones i 2 bombolles de convivència 
i que és vigent la recomanació de limitar les sortides 
del domicili en la mesura que sigui possible.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

COMUNICAT Ajuntament
Sant Pere de Ribes
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Divendres 22 de gener

A les 18:30h, al Cinema Ribes – Centre Parroquial 

Projecció de la pel•lícula La dona il•legal, amb 
la presencia del director Ramón Termens i del 
montador Sergi Maixenchs. Venta entrades a 
cinemaribes.com i a taquilla

Ho organitza: Cinema Ribes – CineClub

Dissabte 23 de gener

A les 19:30, a la sala teatre del Centre Parroquial

Concert Òpera Prima, amb Itziar Espinar i 
Hèctor Valls

(amb entrada anticipada)

Ho organitza: Servei de Cultura

Hi col•labora: Centre Parroquial

PROGRAMA
Diumenge 24 de gener

A les 12h, a la sala teatre del Centre Parroquial

Teatre El monstre dels colors, d’Anna 
Llenas. Cia. Tutatis

(amb entrada anticipada)

Ho organitza: Servei de Cultura

Hi col•labora: Centre Parroquial

A les 17.00 h, des de les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes / Canal 
Blau?

Lectura dels Pregons Infantils

A càrrec de les escoles públiques de Ribes: El Pi, 
Els Costerets, Riera de Ribes i Les Parellades

i a continuació,

Versos de les colles adultes dels Balls 
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P. Cabello

Populars

A les 19h, a la sala teatre del Centre Parroquial

Teatre Improshow de Festa Major

(amb entrada anticipada)

Ho organitza: Servei de Cultura

Hi col•labora: Centre Parroquial

Dilluns 25 de gener 

A les 7.15 h, des del campanar de l’Església

Toc d’Alba

Hi col•labora: Campaners de Ribes

A les 09h, a l’ermita de Sant Pau, 

Missa a l’ermita de Sant Pau

Presidida pel mossèn Fermín Martín, rector de 
la Parròquia de Sant Pere

Aforament controlat. Cal reserva prèvia 
(consultar a la parròquia)

11h, a la plaça de Sant Pau

Concert Qui canta els mals espanta amb 
Andreu Miret, tenor, la Cobla Maricel i David 
Puertas com a presentador i director

(amb control d’aforament i entrada anticipada) 
En cas de pluja, aquesta activitat serà anul•lada

Ho organitza: Servei de Cultura

A les 12.30 h, a l’església de Sant Pere

Ofici de Festa Major

Presidida pel mossèn Fermín Martín, rector de 
la Parròquia de Sant Pere

CLASSES DIRIGIDES
Grups reduïts - Màxima personalització - Més eficàcia

KARATE-DO PERSONAL TRAINER

STRONG
    BY ZUMBA ZUMBATel. 680 981 454 - Laura

OSTEOPATIA
Estructural

Cranial
Visceral

QUIROMASSATGE
MASSATGE THAI

Tel. 680 695 512

Cuerpo y Mente
des de 1987

ESTÈTICA
Neteges facials

Tractaments específics de pell
Depilació: Cera, elèctrica i làser

TRACTAMENTS
CORPORALS

Massatge Ayurveda, Tibetà
Reflexologia Podal
Reequilibri Energètic i de Xacres
Drenatge linfàtic:
Estètic I Post-operatori

#botharefitness

osteopatiaalbertbp

C/ Ildefons Cerdà, 58 - 60, L2 - 08810 Sant Pere de Ribes - Tel.678 702 100 
www.mgcuerpoymente.com

A partir de 3 anys

ACTES CULTURALS SANT PAU 2021
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Aforament controlat. Cal reserva prèvia 
(consultar a la parròquia)

A les 17h, a la sala teatre del Centre Parroquial

Concert El gran Cugat i els petits 
Chihuahues, amb Esteve Molero i Meritxell 
Galan

Primer passi

(amb entrada anticipada)

Ho organitza: Servei de Cultura

Hi col•labora: Centre Parroquial

A les 20h, a la sala teatre del Centre Parroquial

Concert El gran Cugat i els petits 
Chihuahues, amb Esteve Molero i Meritxell 
Galan

Segon passi

(amb entrada anticipada)

Ho organitza: Servei de Cultura

Hi col•labora: Centre Parroquial

Dimecres, 27 de gener

A les 19h, al Cinema Ribes – Centre Parroquial

Projecció del documental Cartas Mojadas. 
Presentació i posterior col•loqui amb la presència 
d’un membre d’Open Arms

Ho organitza: Cinema Ribes – CineClub

Diumenge 31 de gener

A les 18:30h, a la sala de teatre i Cinema Bell-
Lloc

Temporada Clàssica 20-21.Concert Les 
cordes de la camerata amb la Camerata 
Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú

Ho organitza: Lírica Ribes del Centre Parroquial
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Aquest Nadal es va crear des de l’associació de 
comerciants Fem Ribes una curiosa i divertida 
activitat per als més petits adaptada a la situació 
actual. Es tractava de descobrir un misteri... Qui ha 
robat els camells de Ses Majestats el Reis d’Orient? 
On són amagats?
Una xarxa de 25 comerços de Ribes tenien uns 
codis QR als aparadors a través dels quals es podia 
esbrinar el misteri.
Les pistes que rebien estaven relacionades amb 
la cultura popular, els comerços i els productes de 
proximitat del nostre municipi, i es podien llegir amb 
qualsevol dispositiu mòbil.
Tot plegat va ser una molt bona oportunitat per sortir 
al carrer i tot passejant i fent un tomb pel nostre 
entorn, tenir coneixement dels comerços que tenim, 
les seves ubicacions i perquè no, mirar de descobrir 
un misteri.
Finalment els camells es van recuperar i l’activitat va 
ser un èxit en participació on com a dada curiosa, 
ens comenten des de l’associació que no només i 
van participar els més petits, també els grans s’hi 
van engrescar.

Des de Fem Ribes i amb la voluntat de donar 
suport al comerç local s’engeguen sovint activitats 
participatives per potenciar ara més que mai la 
proximitat a l’hora de fer les nostres compres.
Per confiança i perquè no volem un poble sense els 
establiments de tota la vida o els que van obrint i 
aposten per donar servei en l’àmbit local. 

L’A

Qui ha robat els camells de
Ses Majestats el Reis d’Orient? 



Una de les notícies més destacades de Ribes 
durant les passades festes de Nadal va ser l’edició 
del CD solidari “Nadal 2020” de la Coral Levare. 
Malgrat el tancament de les activitats culturals 
durant la pandèmia, la Coral Levare —formada 
per una quarantena de cantaires majoritàriament 
de Ribes i Sitges i dirigida per Meritxell Tarragó—, 
va continuar assajant de forma virtual i en 
petits grups per poder tirar endavant el projecte 
d’enregistrament d’un CD amb cinc cançons de 
Nadal. L’èxit de la iniciativa ha fet que, en només 
15 dies, s’hagi esgotat completament l’edició 
del disc i ja no en quedi cap a les botigues. Els 
diners obtinguts per la venda del CD s’han donat 
íntegrament a La Marató de TV3.

Degut a la manca d’assaigs presencials i a les 
restriccions a les que han estat sotmeses les 
activitats corals, els tradicionals Concerts de 
Nadal que oferia la Coral Levare a la Parròquia 
de Ribes i a l’Església de Sant Joan de Sitges, es 
van haver de suspendre i, amb ells, 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. Segon la 

El CD de la Coral Levare: esgotat.

directora de la coral: “Estem molt satisfets de l’èxit 
que ha tingut la nostra proposta, però ara per ara 
no tenim prevista la reedició del disc. Va ser una 
iniciativa puntual, per poder col·laborar amb la 
Marató amb un acte solidari, i per a tots nosaltres 
ha estat una experiència inoblidable. Volem donar 
les gràcies a tots els que han comprat el CD i als 
que d’una o altra manera ens donen suport en el 
nostre projecte musical”

Coral Levare
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La màgia no ha faltat a la cita amb la canalla de Ribes i 
les Roquetes durant l’esperada cita de Reis. Les cartes, 
virtuals i en format presencials als Campaments Reials, 
es van entregar enmig d’una fantàstica ambientació. 

Els somriures i els neguits dels més petits van ser la 
imatge de la felicitat durant les tardes del 4 i el 5 de gener. 

La Nau del GER, ambientada amb haimes, teles, llums 
i colors va ser l’escenari en què els Reis d’Orient van 
rebre centenars d’infants, que amb reserva prèvia van 
gaudir d’una inaudita Arribada de Ses Majestats, amb 
totes les mesures de seguretat vigents. 

La fantasia i la il·lusió també es va respirar a l’envelat de 
les Roquetes, on centenars de petits i els seus familiars 
van travessar les portes màgiques del Campament 
Reial. 

La dolçor i el perfum dels campaments va dotar de 
meravellades mirades uns infants sorpresos, que en 
alguns casos recordaven les cavalcades d’anys anteriors 
i en altres era la seva primera visita als Reis de l’Orient. 
Desprenien nervis i felicitat, com sempre i com mai. 

La Fada Margallona porta la il·lusió de 
Nadal als infants de Ribes i de les Roquetes

Foto: Ninfa



La màgia s’havia de fer realitat a les seves llars en 
poques hores i celebraven que malgrat la pandèmia 
ha capgirat moltes de les seves tradicionals activitats i 
trobades d’aquestes dates nadalenques, la il·lusió havia 
tornat a les seves vides, almenys durant una tarda.

La música va sonar durant els dos dies, en els quatre 
torns diferents, en què les visites als campaments 
Reials es van dur a terme. L’A

La canalla, que va gaudir de la interacció amb diferents 
personatges vius i a tocar (però amb la distància social 
vigent), van demanar els clàssics regals d’aquests dies 
i en molts casos van afegir una petició molt especial: 
“que s’acabi la pandèmia”. 

Grans, petits i mitjans no oblidaran aquests Reis tan 
especials! 

Foto: Ninfa

c/ Nou, 17  -  
Sant Pere de Ribes

 Tel. 679 496 247

SABATES PER A DONA 34 a 42 - HOME 38 a 50 i NEN/A

 Peu delicat
   Amples especials

     Plantilles extraíblesREBAIXES

TALLES DONA DE LA 38 A LA 60

Foto: Ninfa
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P. Cabello

Bàrbara Scuderianys de la recuperació del Ball de 
Diables de Ribes70

El 1951, per la Festa Major de Sant Pere es va recuperar 
el Ball de Diables de Ribes, fet del qual enguany es 
commemoren 70 anys. La història del Ball de Diables de 
Ribes ha comptat amb diversitat d’autors que han perseguit 
diferents fonts, que documenten el ball des de finals del 
segle XIX, les seves sortides del primer terç del segle XX 
i la seva definitiva recuperació a partir de 1951. El camí 
historiogràfic no ha estat tranquil. Durant un temps, la font 
més antiga apuntava l’origen del ball el 1913, però entrat 
el segle XXI, noves fonts, gràcies al treball d’una separata 
de Pere Coll, van rescatar els orígens de 1882.  

Una història de gairebé 140 anys, que es manté viva gràcies 
a l’entusiasme i el compromís dels membres passats i 
presents de la colla. 

Aquest 2021 potser no deixarà espai a grans celebracions, 
com es van fer el 2001, amb motiu dels 50 anys, però calia 
esmentar i posar en relleu la consolidació d’un ball que es 
va recuperar a partir de l’empenta, a principis dels anys 50 
del segle XX, d’un grup de joves “i no tan joves”, segons 
descriu la separata de Sant Pere de 1995, El Ball de Diables 
a Ribes, que van escriure a sis mans entre Pere Coll, Carles 
Bartra i Xavier Coll, Peco-xic, amb la col·laboració de 
Xavier Miret i Mestre. 

La recuperació del ball va ser a partir de la presència del 
Ball de Diables de Vilanova per la Festa Major de 1949, 
quan es recuperaven altres balls populars a Ribes. Dos 
anys després, naixia el Ball de Diables de Ribes, amb 
vestuari prestat pels vilanovins, 1951, i l’any següent lluïa 
el ball amb vestits llogats a Barcelona. El vestuari propi es 
va estrenar el 1953. Aleshores amb Jaume Massó, Virella, 
com a Llucifer i Albert Fuster, Paise, cap de colla, segons 
es recull a l’esmentada separata. 

L’evolució del vestuari ha determinat també diferents 
etapes del Ball de Diables de Ribes. Si bé es van mantenir 



L’Altaveu nº 161  any 2021                                     13

els primers vestits durant els anys 60 i principis dels 
70, la dècada següent es va caracteritzar per un vestuari 
personalitzat, és a dir, cada membre vestia la seva casaca, 
decorada al seu gust. 

Va ser el 1995 quan es va renovar i rejovenir la colla i es 
va unificar el vestuari que encara es llueix avui, tot i els 
canvis per desgast. Es va substituir la casaca per la capa i 
es van encarregar els nous vestits pel Llucifer, la Diablessa 
i l’Àngel, amb què es va recuperar també el ball tradicional 
amb l’acte sacramental que li és propi. 

Al llarg de set dècades la colla ha crescut en diables, 
timbalers i timbaleres. Fa dos anys, per Sant Pau de 2019, 
com la resta de colles de foc, es van estrenar els nous 
tabals, consolidant el Ball de Diables de Ribes com a ball 
tradicional. I d’aquí va néixer el conte 1,2,3 patapam, 
protagonitzat pels instruments del ball de diables, per 
divulgar els elements que formen part d’un ball que 
agermana, fa picaresca i crea música amb el foc. El conte 
és un relat de tabals, baquetes i foc, per llegir en família, 
amb text de Clàudia Sauret i les il·lustracions de Jordi 
Inglada, membres de la colla. Un conte per fer-la petar, 
que es pot aconseguir encara a les llibreries de Ribes i a 
través de la colla del Ball de Diables de Ribes, a les xarxes 
i al seu web. 
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CARTES A LA JUANi
Benvolguda Juani, tenim una tasca solidària potser 
pendent. La crisi actual ens ha posat un petit pegat als 
ulls? Hem viscut solidaritat en forma de mascaretes, de 
companyia, d’ajudes al nostre poble. La Covid-19 ocupa 
gairebé tots els àmbits de la nostra vida. Però també ens 
ha fet oblidar la solidaritat enllà de les fronteres i davant 
la realitat. Som diverses les ONG i entitats que des de Ribes 
treballem per a un món millor i per tenir cura de persones 
allí on les crisis no són periòdiques sinó constants, en 
la vida i arreu. Continuem treballant i per causa de les 
restriccions no som tan visibles perquè no es poden fer 
actes com voldríem. [...] Podem fer algun gest? [Sílvia, 23 
de desembre 2020]. 

Benvolguda Sílvia, 

La solidaritat mai ha de tenir fronteres ni èpoques. Les 
fronteres són paranys, que des de l’Antiguitat, han forjat el 
límit més tangible de la llibertat. La llibertat del moviment 
de les persones i de les cultures. Expressions de la diversitat 
i de la lluita per a la supervivència d’un món que viu sempre 
en els extrems de la dignitat. 

Ribes ha estat sempre solidari amb diversos projectes i 
amb la defensa de les igualtats, aquí i allí. Des dels inicis 
de l’Agermanament amb Puerto Cabezas, a Nicaragua, el 
nou impuls amb les ajudes a les persones refugiades pel 
conflicte amb Síria i el treball d’Ocularis o altres entitats 
amb programes de desenvolupament social de cooperació, 
amb una ingent tasca. Aquest mes de desembre, la Coral 
Levare ha posat en venda un primer disc per sumar-se a la 
Marató de TV3, enguany dedicada al finançament per a la 
investigació per la Covid-19. 

A més, com bé dius, des del Consell Municipal de Cooperació 
s’han fet unes píndoles audiovisuals, presentant cada una 
de les entitats que mantenen la seva activitat envers un món 
millor. Però és cert que la crisi actual, tan a tocar de casa, 
ha pogut fer oblidar la crisi perpètua d’altres contrades i el 
destí de la solidaritat més necessària. 

M’agradaria pensar que no fos així. Que no calgués insistir 
en la solidaritat perquè la igualtat d’oportunitats ja fos una 
realitat i perquè les administracions inverteixen on cal. 

Però no és així. Només el dia que no sigui necessari haurem 
posat fi a la lluita.

La solidaritat és de casa i de pell, neix per coneixement 
de causa i es manté per la inoperància dels organismes 
internacionals i nacionals, oficials, que en lloc d’impulsar 
polítiques d’igualtat, generen polítics injustos.  

Això m’ha fet recordar la llegenda del savi, del dit i la lluna. 
Era aquell savi que reflexionava sota un cel ple d’estrelles. 
S’hi acosta un jove, amb la curiositat de saber què hi feia el 
savi sol enmig del no-res. 

“- Què hi fa, savi? 

- Miri! -exclama el savi amb el dit índex alçat.

- Què hi té al dit? -pregunta el jove. 

- No és el dit, jove, miri quina lluna avui ens aixopluga!”

Sovint mirar enllà no és tan evident ni tan senzill. 
Demana anar més enllà d’un gest i superar els límits del 
desconeixement, no és fàcil, però és possible. 

Deia Facundo Cabral, cantautor argentí, que ens cal 
aprendre de l’aigua. “Aprèn de l’aigua que pren forma d’allò 
que abriga. En el mar és ampla, i estreta i ràpida al riu”.

La Juani

Aquesta és una secció a la que podeu escriure i 
dirigir la vostra carta a través del correu electrònic:  

laltaveu@laltaveu.com. 

Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé 
una manera de recuperar aquell enyorat costum 
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa, 
allí també rebràs la teva carta personalitzada 
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta 
publicada. 

Fins a la propera. 

La solidaritat visible: aprenem de l’aigua
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· Assessorament Global per Pimes i Autònoms           
· Serveis fiscals, comptables, laborals i mercantils
· Serveis Jurídics · Gestió herències
· Renda i Patrimoni · Declaracions de no residents  

Gràcies per fer-nos confiança,
sempre amb vosaltres
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En el marc del programa SINGULAR 2020 que 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està duent a 
terme s’ha iniciat al desembre dues formacions 
adreçades a joves entre 16 i 29 anys sense feina que 
els ajudarà a millorar les seves possibilitats d’accés 
al món laboral. 

Es tracta de les especialitats formatives “Reparació 
de vehicles de mobilitat personal” i “Màrqueting 
digital i atenció al client”, de les quals encara queden 
algunes places disponibles per a nois i noies en 
situació de desocupació inscrits al SOC. Totes dues 
són totalment subvencionades i consten de 300h 
d’aprenentatge. Un cop finalitzades, inclouen un 
període de pràctiques professionals a les empreses, 
d’unes 80 hores.

L’objectiu d’aquest programa, és aconseguir la 
inserció laboral i la reinserció acadèmica dels seus 
participants. Per aconseguir-ho, es reforça la millora 
de la qualificació a través de les competències 
professionals de les persones joves i el nivell 
d›ocupabilitat amb diverses accions d’orientació 
i inserció laboral, formació i un acompanyament i 
tutorització individuals al llarg de tot el programa.

A l’especialitat de “Reparació de vehicles de mobilitat 
personal” les persones participants aprendran a 
conèixer les eines bàsiques per al manteniment de 
vehicles de mobilitat personal (bicicletes, patinets, 
etc.), mecànica bàsica i també avançada, plataformes 
elèctriques així com també seguretat vial i legislació. 
Pel que fa a l’opció de “Màrqueting digital i atenció al 

LA REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL I EL 
MÀRQUETING DIGITAL, DUES OPCIONS DE FORMACIÓ I SORTIDA 
LABORAL PER A JOVES
Encara queden places disponibles a les especialitats iniciades el desembre.

client”, la formació versa sobre les botigues online, 
que són i com funcionen, dissenyaran un pla de 
màrqueting digital, aprendran el funcionament del 
comerç electrònic i també l’atenció al client i les 
comunicacions a les xarxes.

Els joves interessats a participar-hi o rebre informació 
han d’enviar un missatge per WhatsApp al  687 729 
333 o bé escriure un correu a serveilocalocupacio@
santperederibes.cat.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu 
en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord 
amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes



18                                   L’Altaveu nº 161 any 2021   

L’Altaveu: Quins són els principals reptes de la 
nova Comissió de l’Assemblea de Balls Populars? 

Albert Coll: La Comissió té diferents reptes damunt 
la taula, per un costat consolidar la feina feta i 
aconseguida fins ara i projectes engegats i interromputs 
amb la pandèmia, com el Protocol de Festa Major i la 
incorporació de nous balls, pendents encara de viure la 
seva primera cercavila. 

La nova Comissió de l’Assemblea de Balls Populars de Ribes són Albert Coll, Mireia Ortega, Marc Roig, 
Anna Llorens, Graciela Boy, Albert Guillaumes (d’esquerra a dreta de la fotografia) i Avelino Pérez. 

El passat mes de setembre encetaven el nou curs amb diferents reptes i en un context de pandèmia que 
ha capgirat tots els plans i les activitats vinculades a les festes majors durant tot el 2020 i apunta fer-ho 
també per al nou any. 

Engrescats i amb motius per reivindicar l’esperit dels balls i la cultura tradicional i popular de Ribes, 
enceten el 2021 amb una gran empenta, molta feina i la voluntat i el desig del retorn dels balls al carrer. 
La Comissió es va reunir el 30 de desembre i Albert Coll exposa, per a L’Altaveu, l’estat actual dels balls 
i els principals reptes. 

L’A: Podries resumir el paper de la Comissió? 

A.C: La Comissió representa el conjunt de l’Assemblea de 
Balls, per tant, el principal paper és traslladar i coordinar 
les propostes de totes les colles. Es tracta de coordinar els 
actes de Festa Major, per exemple cercaviles, esmorzars, el 
foc, grallers, les llistes d’espera i mantenir la comunicació 
amb l’Ajuntament, a més dels grups de treball per altres 
temes que van sortint. 

Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb la nova
Comissió de l’Assemblea de Balls Populars de Ribes
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L’A: Anem a pams. La relació amb l’Ajuntament, 
actualment, com la definiries?  

A.C: Podem dir que hi ha bona sintonia, de moment. Hi 
ha ganes de fer coses i a data d’avui –31 de desembre– no 
tenim pals a les rodes. De totes maneres, en relació amb 
aconseguir un espai dedicat als balls, tant de magatzem 
de tot el material que és de l’Ajuntament, com per fer 
activitats, és un tema encara pendent i que ve de lluny. 

L’A: Aquest espai quins objectius tindria? 

A.C: D’entrada, fa temps que es fa visible que necessitem 
un espai de magatzem, en bones condicions, de materials 
que són de l’Ajuntament, per exemple de vestuari o tabals, 
que en alguns casos hi ha qui té a casa i no ens sembla 
la millor manera de mantenir un patrimoni que és públic 
i col·lectiu. A més, hi ha voluntat, també fa temps, de 
potenciar la divulgació de les tradicions locals durant tot 
l’any i programar activitats. Un espai dels Balls seria un 
primer pas. 

L’A: Què us va motivar a formar la nova Comissió?

A.C: Tots hem coincidit amb tres motivacions. Primer, 
que som un friquis de la Festa Major, l’estimem i ens 
apassiona! Després, també, per reconeixement de la feina 
feta fins ara per part de la Comissió que va dimitir a l’estiu. 
En els darrers anys hi ha moltes fites aconseguides que cal 
consolidar i potenciar. I per dir-te una tercera motivació, 

tots som conscients que cal coordinar els projectes 
pendents i no perdre el fil del camí engegat. 

L’A: Representar més de 800 persones, no serà fàcil, 
hi ha consens a l’Assemblea? 

A.C: No ho diguis tan fort! Però sí, és un dels èxits, potser 
menys visibles, de l’anterior Comissió. S’ha aconseguit 
mantenir sempre el debat obert, la lliure opinió de tothom 
i un sistema de votacions que permet el consens. Però com 
conscients que el principal instrument serà el Protocol. 

L’A: Què ha de fixar el Protocol o quins elements 
considereu més rellevants?

A.C: El Protocol recull tots els balls, des de la seva història, 
el seu vestuari, l’ordre de les cercaviles, el relleu de les 
colles infantils a les adultes, i també un règim de sancions 
o d’obligat compliment per permetre el màxim respecte 
tant als balls com a les persones que hi participen. És un 
dels projectes més importants, que amb la pandèmia i les 
dificultats per adaptar-se al context, com en tot, ha quedat 
damunt la taula i volem reprendre passat Sant Pau. 

L’A: Com es va fer el relleu de la Comissió? 

A.C: Quan es va produir la dimissió de l’anterior, es va 
engegar un procés de candidatures, de forma individual o 
col·lectiva, a la qual ens vam presentar, en aquest cas set 
persones a títol individual i l’Assemblea va votar de forma 

El Matxovell, en la presentació al GER del passat mes 
de desembre. 

La darrera assemblea de les colles de balls populars 
presencial, que es va fer el darrer estiu al Local.
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telemàtica. El traspàs encara l’estem fent. El context no 
ajuda, però avancem. Amb l’Ajuntament, per exemple, en 
la primera reunió vam estar nosaltres i també representants 
de la Comissió sortint. I com des de novembre anem 
treballant en la Festa Major de Sant Pau, hi ha temes en els 
quals encara ens hi hem de posar. 

L’A: Diables i bastons, la procedència de nous i de 
noves membres de la Comissió és important? 

A.C: (Riu) Home! Dona! En això no puc parlar per tots, 
però ens van escollir així! Crec que per la passió que tenim 
de tota la Festa Major, queda clar que tot i tothom hi està 
representat. Però és cert que la Mireia, el Marc, l’Anna, 
l’Albert i l’Avelino són de colles de bastons diferents i la 
Graciela i jo mateix som del Ball de Diables. 

L’A: També és cert, que segurament, diables, 
bastoners i bastoneres és el que més hi ha. 

A.C: Som un bon grapat! 

L’A: Tornem als reptes i novetats. Hi ha nous balls 
per a 2021? 

A.C: Quan tornem al carrer, hi ha la colla de Cascavells 
adulta per estrenar. Ja formen part de l’Assemblea i 
havien de sortir el 2020, però... ja saps. Igual encara estem 
pendents del finançament del vestuari. A més, tot apunta 
que per Sant Pau es presenta el Matxovell, que ja formarà 
part de la cercavila quan hi tornem! Que hi tornarem! 

L’A: La cancel·lació de les celebracions creus que 
tindrà un impacte negatiu en la participació per a quan 
es puguin recuperar les cercaviles? 

A.C: Hi haurà de tot segons el context. Això no ho podem 
preveure. Però sí que sabem que hi ha moltes, moltes ganes 
i il·lusió per tornar a celebrar les nostres festes majors com 
cal. Potser tenim més participants i tot! 

L’A: Optimista?

A.C: M’agradaria. Però les dades i el context de la 
pandèmia no ajuda, potser no tornem al carrer, tal com ho 
fèiem abans, fins al 2022, però hi tornarem amb més força!

L’A: Hauran quedat aniversaris de colles de balls de 
2020 i de 2021 per celebrar com cal?

Una de les darreres assemblees dels balls populars en 
format telemàtic.

Els Capis i Balls de Bastons en la baixada de Sant Pau de 2020, una imatge que enguany no es veurà. 
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A.C: Sí! Tenim la colla de Panderetes que va sortir entre 
1971 i 1972 segons estem acabant de veure en diferents 
fonts, i el Ball de Diables que fa 70 anys de la seva 
recuperació el 2021. A més, ja sabem que s’acumulen 
aniversaris per a 2022, així que esperem que serà un 
moment de viure moments molt especials. 

L’A: Com es presenta aquest Sant Pau?

A.C: Sincerament, depèn tot del Procicat, ja saps! I sembla 
que la pandèmia torna a créixer i caldrà esperar quines 
mesures es prenen. Però el més important és mantenir actes 
o activitats, més aviat, que estiguin permeses i conservin 
viva la Festa Major. 

Després del debat intern hem fet dues propostes, com 
l’exposició dels balls a Sant Pau i la representació dels 
Balls Parlats, que confiem que es puguin realitzar. 

L’A: És més difícil coordinar una Festa Major 
confinada que una celebració tradicional?

A.C: Sobretot no ens agrada! I sí, no és que sigui només 
més complicat, sinó que es depèn de factors que no 
són ni locals i que tampoc agraden a ningú. Però es 
coordina el debat i se cerca el màxim consens dins de 
les possibilitats que hi ha. Ja ens agradaria que tot fos 
ben diferent!

Més fotografies de la darrera Festa Major de Sant Pau, que tampoc serà la imatge de 2021. 
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Un centenar d’alumnes de l’Institut Can Puig de Sant 
Pere de Ribes participa en el projecte ambiental 
d’Aprenentatge i Servei Comunitari de la riera de 
Ribes, que forma part de les iniciatives del Servei 
del Medi Natural i Litoral, impulsat des del Consell 
Comarcal del Garraf amb la participació de tots els 
ajuntaments.

 S’han fet una sortida de camp amb cinc grups 
d’alumnes, per a conèixer sobre el terreny la fauna 
i la flora de l’entorn, així com les problemàtiques i 
l’impacte ambiental.

 El projecte es va iniciar al novembre amb una primera 
fase d’aprenentatge teòric sobre els espais naturals 
protegits del Garraf, els valors mediambientals de la 
riera de Ribes, l’impacte dels residus i els objectius 
de desenvolupament sostenible.

 Després de la sortida de camp, l’alumnat prepararà 
l’execució del servei comunitari previst per al 
mes de març del 2021, amb l’assessorament i 
acompanyament del Servei del Medi Natural i Litoral.

 Cap a finals de curs es prepararà un acte amb els 

Un centenar d’alumnes de l’Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes 
participa en un projecte ambiental a la Riera
Aquest projecte forma part de les iniciatives del Servei del Medi Natural i Litoral

dos instituts del municipi, Can Puig i Montgròs, que 
treballen trams diferents d’aquesta zona, per posar 
en comú les experiències de l’alumnat.

 Durant aquest any el Servei del Medi Natural i Litoral 
del Garraf ha realitzat diverses activitats, en les 
diferents línies de treball acordades en el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i 
tots els ajuntaments de la comarca.

Consell Comarcal del Garraf 
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Aquests dies, el Banc de Sang està fent una crida 
a la ciutadania per mantenir  el ritme de donacions, 
que continuen sent necessàries durant l’epidèmia 
per a tractaments de càncer, accidents, parts amb 
complicacions, etc.

Com en els darrers mesos, el dijous 21 de gener, 
el municipi tornarà a acollir una jornada especial 
que tindrà lloc al Casal de la Gent Gran de les 
Roquetes (c. de Roger de Flor, 53-55), de 10 a 14 i 
de 17 a 21 hores. Cal que els donants reservin hora 
des del web donarsang.gencat.cat.

Sant Pere de Ribes és un dels municipis catalans 
que més suport ha fet a la donació de sang durant 
l’estat d’alarma

Campanyes amb mesures de seguretat

El Banc de Sang, organisme del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, segueix les 
mesures de prevenció i seguretat i les aplica al 
conjunt de les seves campanyes. Des d’aquesta 
setmana, entre d’altres accions, els donants 

NOVA JORNADA DE DONACIÓ DE SANG EL 21 DE GENER AL CASAL 
DE LA GENT GRAN DE LES ROQUETES
La donació de sang és un acte imprescindible per garantir l’assistència sanitària en els 
hospitals durant aquests dies

disposen de gel esterilitzant en arribar a l’espai, han 
de guardar una distància mínima d’un metre amb la 
resta de persones i tenen un bolígraf d’un sol us per 
emplenar el qüestionari, entre d’altres.

Cal recordar, a més, que el coronavirus COVID-19 
no es pot transmetre per la sang, sinó per via 
respiratòria, amb la qual cosa el procés de donació i 
transfusió disposa de la seguretat habitual.

Departamenrt de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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El Consell Comarcal del Garraf ha presentat de 
forma telemàtica la convocatòria dels XXIII Premis 
Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda de periodisme i 
investigació comarcal.

 Ricard Monzonis, president de l’àrea de cultura, 
patrimoni, ocupació i esports, ha destacat que 
“aquesta és la 23ena edició dels premis, fet que posa 
de relleu que durant tots aquests anys el Consell 
Comarcal del Garraf ha fet esforços per mantenir 
un premi que té com a filosofia reivindicar el paper 
cabdal de la cultura, la recuperació de la memòria i 
la investigació, així com el paper social i cultural del 
periodisme”.

 El Consell Comarcal del Garraf convoca els premis 
de periodisme i investigació comarcal des de l’any 
1992 en homenatge i memòria d’Eugeni Molero, qui 
fou escriptor i periodista, impulsor de nombrosos 
projectes en l’àmbit cultural i col·laborador en diferents 
publicacions. Des de l’any 2014 va incorporar un 
recordatori i reconeixement a la figura d’Albert Virella i 
Bloda, historiador i estudiós de les viles de la comarca 

El Consell Comarcal del Garraf convoca els XXIII Premis Eugeni Molero 
i Albert Virella i Bloda de periodisme i investigació comarcal
La novetat d’aquesta convocatòria és la creació d’una beca per a realitzar un 
projecte de fotoperiodisme.

del Garraf i del Penedès i autor de centenars d’articles 
i diversos llibres, principalment sobre els segles XVIII 
i XIX.

 Amb aquesta convocatòria l’ens comarcal vol fer un 
reconeixement al treball periodístic i d’investigació 
relacionat amb el Garraf i vol donar suport a aquelles 
persones que, amb els seus treballs, promocionen i 
donen a conèixer el territori.

 En relació a la dotació dels premis, en total s’atorgaran 
9.000 euros, que permeten reconèixer el talent de 
periodistes, investigadors i investigadores, així com 
estimular el treball dels i les estudiants de la comarca, 
i dels centres educatius del Garraf.

 A la presentació de la convocatòria també hi van 
participar Laura Marin, representant de l’Associació 
de Periodistes del Garraf; Marijó Riba, presidenta de 
l’Associació d’Amics de la Biblioteca Víctor Balaguer; 
Pere Marsé, vicepresident de l’Associació d’Amics 
de la Biblioteca Víctor Balaguer,  i Joana Carbonell, 
coordinadora del Servei Educatiu del Garraf i directora 
del Centre de Recursos Pedagògics del Garraf. 
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Els premis mantenen el format de les darreres 
edicions, però incorporen una novetat en les 
modalitats de periodisme. Hi poden optar els 
treballs realitzats en les modalitats de periodisme 
escrit i audiovisual (ràdio i televisió), publicats 
entre l’1 d’abril de 2017 i el 30 d’abril de 2019. La 
modalitat de fotografia s’ha transformat en una beca 
per a realitzar un projecte de fotoperiodisme, i està 
adreçada a periodistes que visquin i/o treballin al 
Garraf. La persona guardonada podrà fer realitat el 
projecte, al llarg de sis mesos i presentarà entre 10 i 
20 fotografies relacionades amb algun tema polític, 
cultura, econòmic o social de la comarca.

 Pel que fa als premis d’investigació, es poden 
presentar estudis, investigacions i treballs de 
recerca sobre aspectes socials, culturals i històrics, 
artístics, econòmics, sociològics, literaris, etc. de la 
comarca del Garraf.

 En relació a la modalitat d’investigació per a 
estudiants de batxillerat, es poden presentar 
treballs de recerca realitzats als instituts d’estudis 
de secundària sobre aspecte relacionats amb la 
comarca. 

Els treballs en totes les modalitats es poden 
presentar entre el 15 de gener i el 30 d’abril de 2021.

Consell Comarcal del Garraf
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Carrer d’Emili Giralt (Ribes)
Aquest petit carrer, situat al costat de l’església 
parroquial, va del carrer de l’Ensenyament fins al 
de Jaume Balmes. Emili Giralt i Giralt (1857-1927) 
és conegut sobretot per ser un destacat poeta local. 
Acabats els estudis de batxillerat, comença la carrera 
de medicina, que va acabar deixant, i finalment 
s’apunta a dibuix i pintura a l’Escola de Belles Arts 
de Barcelona. 

Col·laborà en totes les revistes ribetanes de la seva 
època amb poesies que després eren aplegades 
en llibrets. Va col·laborar a “Montgròs”, “La Penya”, 
“Fulla Social”, “La Veu de Ribes”, “Castell de Ribes” i 
a les revistes sitgetanes “L’Eco de Sitges” i “Baluard 
de Sitges”. Entre totes les poesies la més coneguda 
és “Sota el Montgròs”, que lloa el nostre poble i 
explica que ell vol morir a l’ombra del Montgròs.

És l’autor d’algunes obres de teatre en vers com “Les 
caramelles”, “Nit de Nadal”, “Artilleria rodada”, etc, 
que foren estrenades al Centre Recreatiu de Ribes 
amb força èxit.

També va escriure la lletra de diverses caramelles com 
“El cant de les granotes”, “El cant de la primavera” i 
“El cant del Sometent”, totes amb música del mestre 
vilanoví Josep Planas i Font. Com a curiositat, en 
“El Cant del Sometent” alguns dels caramellaires, 
que eren del Sometent, disparaven salves en un 
determinat moment de la peça.

Com a pintor se li coneixen una trentena de dibuixos 
i pintures que varen ser exposades en una mostra 
organitzada per l’Institut d’Estudis Penedesencs al 
saló de sessions de l’Ajuntament l’any 1977. També 
va pintar uns quadres amb pintures de sant Josep, 
sant Silvestre i sant Jordi a la capella de casa seva, 
la Casa Gran, al carrer del Palou.

El carrer que actualment porta el seu nom va ser 
urbanitzat als anys 1920, durant la dictadura de 
Primo de Rivera. L’any 1927 l’Ajuntament en un 
acte “patriòtic” va posar una placa amb el nom 
de Marqués de Estella, que era el títol nobiliari de 
Primo de Rivera. El nom del dictador es va mantenir 
fins als anys 1980 amb l’arribada dels ajuntaments 
democràtics. Llavors es va canviar pel d’Emili Giralt.

El poeta Emili Giralt i Giralt, en una fotografia que es pot 
datar cap a 1919 (Photo-Studio Adlert, Vilanova i la Geltrú).
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Jaume Ferran, però, no solament té interès per la 
medicina. Els anys que viu a Tortosa sovint va a 
pintar paisatges i també el seu coneixement de 
fotografia li permet documentar l’evolució dels seus 
cultius bacterians.

Després de mort, l’any 1952 l’Ajuntament de Tortosa 
l’anomena fill adoptiu de la ciutat i posa una placa a 
l’edifici on va viure. També hi té la seu la fundació de 
recerca biomèdica Dr. Ferran.

El carrer del Dr. Ferran està situat entre els carrers 
de Pere II i de la Pica d’Estats i a tocar del camp de 
futbol. Jaume Ferran i Clua nasqué a Corbera d’Ebre 
l’any 1851 i morí a Barcelona l’any 1929. Fill del 
metge del poble,  estudià el batxillerat a Tarragona 
i medicina a la Universitat de Barcelona. Treballà 
de metge a Tortosa i va ser director de Sanitat 
marítima i de l’Hospital Civil, però els seus interessos 
professionals es dirigiren cap a la bacteriologia.

L’any 1884, l’Ajuntament de Barcelona l’envia a 
Marsella i Toló amb motiu de l’epidèmia de còlera per 
estudiar mètodes de prevenció de la malaltia. Jaume 
Ferran aconsegueix mostres del bacil per portar-
les a Catalunya i provar una variant de la vacuna 
de Louis Pasteur. A la frontera de la Jonquera li 
prohibeixen l’entrada de les mostres per por a una 
hipotètica difusió del còlera i li agafen quatre flascons 
que portava al seu maletí. Els bacils d’un cinquè 
flascó, amagat dins un mitjó, li permetran aconseguir 
un vaccí. Al 1885, davant un brot de còlera al País 
Valencià, comença la vacunació però s’acaba 
prohibint davant la ferma oposició d’altres metges, 
entre ells Santiago Ramón i Cajal. Aquest mateix any 
hi ha 150.000 morts a Espanya, però d’entre el grup 
de les persones vacunades (cap a 30.000) només en 
moren 54. 

Mentre a Espanya Jaume Ferran és un metge 
discutit, a Europa passa tot el contrari. Es valora la 
seva aportació en relació a les mesures de prevenció 
del còlera entre els combatents de la Primera Guerra 
Mundial i quan, finalment, es reconeix la utilitat del 
vaccí contra el còlera, l’any 1907, rep el premi Bréant 
de l’Académie de Sciences de París.

Dins la seva vessant com a bacteriòleg, entre 1886 
i 1905 dirigeix el Laboratori Microbiològic Municipal 
de Barcelona, on elabora vaccins pel tifus i la ràbia 
amb la tècnica d’inocular gran quantitats de virus 
actius per provocar una reacció defensiva intensa 
de l’organisme. També va a Portugal per estudiar un 
brot de pesta bubònica i l’any 1919 troba el vaccí 
contra la tuberculosi.

El doctor Jaume Ferran al seu laboratori mirant 
unes preparacions al microscopi.

Carrer del Dr. Ferran (Les Roquetes)
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Atrapat al 2020 
Hola. Estic escrivint aquest article el dia 28 de desembre de 
l’infaust any 2020. No sé quan el llegireu, segurament ben entrat 
el mes de gener. És a dir que, quan em feu l’honor de dedicar 
uns moments a aquestes paraules, jo encara estaré, atrapat en el 
temps, teclejant les meves idees a l’ordinador mentre vosaltres 
ja esteu en ple 2021. 

No és que sigui un espai de temps massa considerable el que ha 
passat entre una cosa i l’altra, però la veritat és que em feu molta 
enveja. 

Com no he de tenir enveja, sana és clar, si vosaltres ja esteu 
d’allò més avançats?

Al vostre gener, els dies es van allargassant fent passes de 
marrà per Sant Julià, de dimoni per Sant Antoni i de ca per Sant 
Sebastià i jo encara estic amb les passes de llebre esquifida de 
Sant Esteve.  

Una altra cosa, vosaltres ja heu deixat enrere les festes de Cap 
d’Any i de Reis, que aquesta vegada hauran estat d’allò més 
deslluïdes i tristes que mai, per més bona voluntat que s’hi 
esmerci, però la qüestió és que, per a vosaltres, s’ha acabat allò de 
comprar regals, de rebre milers de felicitacions inversemblants 
al mòbil, d’aguantar els anuncis de colònies per la tele i d’atipar-
se com una lladre, malgrat ser quatre gats a taula (en això us 
felicito perquè de ben segur ja heu paït els àpats abundosos i jo 
encara estic força tip).

I, com tots estem desitjosos de que s’acabi d’una vegada aquesta 
maleïda pandèmia, ahir (per a mi, encara al 2020), va ser un dia 
molt important en aquesta lluita que tots estem mantenint contra 
la Covid-19: es va administrar la primera vacuna a casa nostra.    

“Amb la administració de la primera vacuna ha començat el 
camí cap a la immunitat” diuen avui (per a mi) els titulars dels 
diaris. 

“És un punt d’inflexió”, ha dit la consellera de Salut. 

“És un pas que marca el principi del final”, ha afegit el 
vicepresident del govern amb funcions de president. 

“Hi ha llum al final del túnel, però el túnel encara és llarg”, ha 
reblat el secretari de Salut Pública.

Us prometo que intento afegir-me al seu optimisme esperançat, i 
estic d’acord que aquest és un fet molt i molt important... malgrat 
que aquestes al·lusions a principis del final i a túnels amb llum 
(“no vagis a la llum!!”, acostumen a cridar) m’escagarrinen una 
mica.

Tal vegada vosaltres ja sabeu alguna cosa dels resultats de les 
vacunes, o potser ja us han vacunat, o potser l’Agència del 
Medicament de la Unió Europea ja ha donat llum verda a la 
vacuna de Moderna... Quins nervis! I jo encara al 2020.

P.D. La nit de Cap d’Any, vàreu menjat els raïms de la sort? 
O després de la sort que ens va dur el ritual l’any passat, vau 
decidit directament fer dotze traguinyols de ratafia? Jo m’ho 
estic pensant...
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Administració
Comunitats
CIA & CO
Ctra. dels Cards, 56 local-d
93 896 45 83

Administració
Loteries
Loteria Lucas
Torreta, 36
93 896 48 26

Adrogueries Pintures
Versailles Pintures
Lluís Companys, 54
93 896 01 69
Versailles Adrogueria
Pl. Centre, 8 - Nou, 4
93 896 14 22

Advocats i
Consultors
Antoni Fàbregas
c/ Jaume Balmes, 70 - Baixos
93 896 18 65

Supermercats
Bon Area
Ctra. de Sitges, 77
93 676 76 52 
BonÀrea
Av. Mas d’en Serra, 14
93 688 57 99
Vitem&Co
Ctra. dels Cards, s/n
93 896 30 78

Alumini-Vidres- Ferro
Alum-Metall
C.Cial. Oasis local 65
93 894 07 58  - Sitges
Aluribes
Dr. Marañón, 19
93 896 11 81-677 575 258
Alu-art
Cristòfol Mestre, 33
93 896 11 47/620 961 304

Animals de
companya
Mascotes Ribes
Lluís Companys, 87
93 896 56 50

Assessories
Assegurances
Solgem Empresistes
Balmes, 83 1er
93 896 49 04
Ass. Farreras
Crta. de Sitges, 
53-63 Local 8
93 896 17 06
Ass. St. Pere de 
Ribes
Crta. dels Cards, 56
93 896 16 46
O. Tècnica Ass. Ribes
c. Ildefons Cerdà, 9 baix.
93 896 27 19

Carnisseria
Xarcuteria
Xarcuteria Pilar To-
más
Ildefons Cerdà
Ctra. dels Cards
93 896 07 07

Cellers
Celler de Ribes
Nou, 19
93 814 64 38
Celler de Can Pagès
Les Torres, 11
93 894 24 43

Centres mèdics
Centre Recuperació 
Funcional
c/ Onze de Setembre, 4-ba.
93896 35 33

Centres de dansa,
Gimnàs i
Arts marcials
Gimnàs Sport Ribes
Ctra. de Sitges, 85
606 403 225-606 405 583
M&G Cuerpo y Mente
Ildefons Cerdà, 58-60
93 896 29 43-678 702 100
Jopil
c/ Torreta, 25 
93 896 03 94

Centre de Reeducació,
Logopeda i Psicologia
Dolors Zapater
C/ Major, 75
93 896 19 40

Clinica Dental
Ribes Dental
Jaume Balmes, 74-76 Bx
93 896 43 87

Coach Personal
Eli Castell
648 693 759

Construccions i
Reformes
Hermanos Jorquera
c/Cervantes, 21 Local
93 896 12 79
Constr. 
Vidal Alsina S.L.
Av. Josep i Pere Jacas, 44
93 896 31 43
636 054 254
Construccions Ral
Jesús, 12
93 896 27 05
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Rovira

639 839 412
Reformes Xpress
639 219 135
Alvid
Lluís Companys, 96 B-1ª
93 816 58 48

Desballestament i 
Ferralla
Juan Ramírez e hijos
Av. Les Roquetes, 4
93 893 45 57

Electricitat – Aigua - 
Gas i Climatització
Jaume Font
c. Pep Ventura, 59-61
c. Torreta, 46-48
93 896 01 96
Toninstal
c. Lluís Companys, 45 B
93 896 09 53
Instal.lacions 
A.Huete
C. Cervantes, 23-26 local c
93 896 30 55
Frederic Sánchez
677 225 313
Torve C.B.
Crta. Sitges, 85 local 5
93 896 02 42
Jordi Mollà
689 177 694
David Coll
Comas i Solà, 14
679 294 253
Jordi Puig Font
Ctra, de Sitges, 23
93 896 01 47

Electrònica i
Electrodomèstics
Electrònica Rius
Carrer Nou, 34
93 896 07 43

COL·LABORADORS
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Tecninova
Ildefons Cerdà, 17
93 896 59 57 - 680 262 555

Escoles - Bressol - 
Idiomes
L’Acadèmia
c.Cervantes, 26 B
93 896 25 48
Bon Aire
Crta. Sitges, 83
93 896 32 81
Bel Air
Crta. C246 km. 42
Vilanoveta
93 896 22 67

Estètica i
Perruqueries
Hidalgo
Calderón de la Barca, 6
93 896 32 75
M&G Cuerpo y Mente
Ildefons Cerdà, 58-60
93 896 29 43-678 702 100
Corte&Cambio
c/ Torreta, 37
93 158 45 96-656 850 942

Farmàcies
Gonzalvo
Crta. Sitges, 53
93 896 19 17
Tomàs Lloret
c/ Idefons Cerdà, 54
93 896 40 00
Miret Mestre
Plaça Marcer, 1
93 896 35 79
Busquets
Lluís Companys, 72
93 896 38 25

Ferreteries
Ferreteria de Ribes
Jaume Balmes, 74
93 896 27 98 / 680 967 612
Optimus
Ferreteria Aleix
Lluís Companys, 120
Ildefons Cerdà, 38-44
93 896 22 74

Finques
Immobiliàries
Ribes Pisos
c/ Lluís Companys, 78
93 896 18 38
Kasa & Home
Torreta, 36
93 896 34 44
Finques Terramar
Carretera de Sitges, 23
93 896 21 58
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Finques La Fita
C/ Sant Pere, 14
93 896 28 11

Floristeries i
Jardineries
Gonflor
c. Ajuntament, 3
93 896 05 76

Fotografia
Ninfa
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41

Fusteria
Fusteria Roma
Cristòfol Mestre, 37
93 896 37 71

Herbolari i
Productes
Naturals
Natura
c. Lluís Companys, 54
602 222 523

Impremta Digital, 
Arts Gràfiques
i Retolació
Libel.lula
679 674 247
Informàtica
Newton’s
Pep Ventura, 55
93 896 38 20
Hort Gran, 16 – Sitges
93 811 09 79

Enginyeria Técnica
Teo Muniategui
c/ Sant Pere, 14
626 948 109

Joieries-Rellotgeries
M. Fortuny
Crta. de Sitges, 41
93 896 34 94

Llibreries 
Papereries
Ninfa
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41
Gabaldà
Pl. de la Vila, 8
93 896 02 51

Mercat Municipal
La Sínia
Mercadona
Bar del Mercat
93 893 76 22
Carnisseria Encarna
626 946 844
Xarcuteria Soto
669 363 210
Aviram Pit o Cuixa
670 890 836
Peix i Marisc J. Car-
les
646 645 537
Parafarmàcia La 
Sínia
93 797 76 16
Sushi
Local-2
Forn de pa El bastó
689 52 62 49
Moda y
Complementos
Bimba
Matalasseria
Busquets
Dr. Marañon, 13-15
93 896 02 47

Nutricionista i
Dietista
Eva Borràs
683 57 37 13

Òptiques
Ribes Òptics
c/ Nou, 18
93 896 30 61

Pastisseries 
Fleques
SN Serarols Nin
Lluís Companys, 53
93 896 07 09
San Onofre
c/ Torreta, 33
664 520 583
Ctra. de Sitges, 47
93 896 25 74
Horno San Onofre
c/ Mas d’en Serra, 13
Tel. 664 520 706
c/ Cid Campeador, 18
Tel. 664 520 711
c/ Brenguer IV, 1
Tel. 664 520 528
c/ Barcelona, 56
Tel. 93 814 13 11

Peixateria
Núria
c/ Balmes, 29 -
93 896 04 51
Ildefons Cerdà, 56 
689 801 368
Chelo&Jess
Ctra. de Sitges, 8
93 896 02 11- 672 654 993

Persianes i
Tancaments
Grup-7, Persianes
i Automatismes
Av. Josep i Pere Jacas, 38
93 896 38 54
607 248 350
Grup-7, 
Ramon Torné
Carrer de Sitges, 88
93 896 25 47
617 420 246

Planxa/Pintura
d’automòbils
Taller H2M
Eduard Maristany, 39
93 896 22 20



36                                      L’Altaveu nº 161 any 2021

Plats preparats
La Meva Cuina
c. Sant Pere, 18
93 896 31 08
Especial Pollastre
Ildefons Cerdà, 26
93 896 28 23
Els fogons d’en Senén
C/ Torreta, 30 - local C
(Ctra. dels Cards)
93 896 15 41

Podologia
C. Podol. i Ortopèdia
Anna Simó
Pl. del Centre, 2
93 896 24 06

Publicació local
L’Altaveu
laltaveu@laltaveu.com
93 128 41 14

Publicitat
Pin.Ups Publicitat s.l
93 128 41 14

Restaurants
Can Lloses
C/ Milà s/n - 
Urb. Can Lloses
93 896 07 46
Shanghai
Cervantes, 37
Reservas: 93 896 43 26

Roba Dona,
Home i Nens
Nou Style
C/ Nou, 19
679 496 247

Sabateries
Nou Style
C/ Nou, 17
679 496 247 

Serralleries
Serralleria Ros
653 947 984

Serveis
Oh Desaigües
649 52 12 63
Prad Garraf
631 195 371
652 675 356
Serveis d’Enginyeria
Teo Muniategui
C/ Sant Pere,14
93 896 28 11 - 626 948 109

Tallers reparació
d’automòbils
J.M.R. 2000
Av. Josep Pere Jacas,36
93 896 22 36
Ramon Milà
c. Major, 33
93 896 08 80
Taller Baldrich
c/ Cervantes, 20
93 118 93 66
Taller Sant Pere
Automoció
c/ Pep Ventura, 57
93 115 03 10

Tarot 
Lectures de Tarot
Vallpineda - 636 173 737

Tendals
Busquets
Dr. Marañon, 13-15
93 896 02 47

Veterinaris
Centre Veterinari 
Sandy
Crta. de Sitges, 75
93 896 21 86
Ribes Vet
Jaume Balme. 87
93 896 10 03

MOLTES GRÀCIES A TOTS

Anuncia’t 655 960 320
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