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ebrer té un caire ben divers aquest any. Restem a l’espera de tantes 
decisions, que cada dia es converteix en allò que podríem anomenar 
prova superada. Les restriccions van i vénen, segons les estadístiques 
i/o potser, dóna la impressió que per algun motiu en concret, en interès 

d’alguna cosa.

Anem entomant els paràmetres designats, amb la conformitat imposada per la situació. 
Quan es posa per davant la salut o la vida en si, no hi caven dubtes. Tot i que de vegades 
–i de forma paral·lela– ens sorprenen les decisions que es prenen des de les altes esferes, 
envers per exemple, les eleccions i tot el que comporta. No entrarem en detalls, no cal, 
tots sabem de què parlem.

Al municipi són dates per a les celebracions de Santa Eulàlia a les Roquetes. S’haurà de 
celebrar sobretot des del cor i amb el sentiment que ho tornarem a gaudir al carrer i 
plegats. En aquesta edició, a l’entrevista, els regidors de cultura ens expliquen que es 
treballa conjuntament amb les associacions per fer tot el que està permès i amb totes les 
mesures de seguretat que es requereixen.

Carnaval, tant a Ribes com a les Roquetes també ha enginyat la manera de compartir la 
disbauxa, encara que sigui a través de les xarxes i a casa. Enguany, tot no s’hi val.

La pandèmia va deixar empremta el 2020 i està trepitjant fort en aquests inicis del 2021. 
Les persones estem patint de valent, i tot i això no es perd l’esperança. Els negocis estan 
fent esforços increïbles per donar continuïtat a la seva economia, els sanitaris no s’aturen 
davant l’esgotament...i el món va girant, com de costum. Cada dia surt el sol, i encara 
que la situació sigui crítica, tenim esma per tirar endavant. Som grans els humans, quan 
volem.

Fins aviat!
Cristina Perelló
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Fe d’errades:

En L’Altaveu del mes de gener, en l’article sobre els 70 anys de la recuperació del Ball de Diables, l’autora 
del conte 1, 2, 3 Patapam és Clàudia Raventós i no Clàudia Sauret, com sortia en el text. 
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La Comissió Oberta de Carnestoltes (COC) de Ribes ja ha 
fet arribar a les escoles i a les famílies les consignes de Sa 
Majestat per celebrar el Carnaval de manera compatible 
amb les restriccions sanitàries, en un any amb les festes 
populars d’aquestes dates suspeses per la Generalitat com 
a mesura de prevenció davant la Covid-19. Les indicacions 
són diferents cada dia, com posar-se una disfressa o un 
barret ben divertits el divendres, 12 de febrer, dia de 
l’Arribo, o vestir-se de comparser o comparsera el dilluns, 
15 de febrer. Es faran públiques a través d’uns vídeos 
explicatius que es penjaran al compte d’Instagram de Sa 
Majestat Carnestoltes per fer-los córrer o ensenyar-los als 
nens i nenes. 

Des de la COC també es fa una crida a guarnir carrers, 
balcons i façanes amb motius carnavalers confeccionats 
amb material reciclat per no perdre l’esperit carnavalesc 
i compartir-ne imatges a les xarxes socials, més 
concretament a Instagram i a YouTube. En aquest sentit, 
es proposa etiquetar les fotos i vídeos relacionats amb 
la celebració amb els hashtag #unanydepeNicula i 
#carnavalribetaconfinat2021. 

En la mateixa línia, el GER ha anunciat que farà una 
arribada virtual de Sa Majestat Carnestoltes que serà 
prèviament enregistrada en vídeo i que es difondrà en diferit 
el divendres 12 de febrer. Les instruccions per seguir-lo 
es faran públiques en els dies vinents. Per al mateix dia, 
l’entitat ha organitzat una xatonada per emportar i menjar 
a casa. Les racions s’hauran d’encarregar prèviament i es 
recolliran amb cita prèvia per a evitar cues.  Paral·lelament, 
la programació cultural d’hivern de l’entitat contempla 
dos espectacles, un teatral i l’altre infantil, amb venda 
anticipada d’entrades i aforament limitat pels dies 13 i 14, 
respectivament.

Teatre, amb ‘Els Capdevila’, i concert, amb Gisela, 
a les Roquetes 

A les Roquetes, on tampoc hi haurà celebració ni 

LA SUSPENSIÓ DEL CARNAVAL TRASLLADA LA CELEBRACIÓ A LES XARXES
El Carnestoltes ribetà pronunciarà un discurs en un arribo virtual, que es podrà veure en 
diferit a les xarxes, i el GER farà una xatonada per emportar amb cita prèvia.

del Carnaval ni de la Festa Major de Santa Eulàlia, 
l’Ajuntament i l’Associació de Festes Populars han 
programat dos espectacles a l’envelat. Es tracta de la 
representació de l’obra teatral Els Capdevila, el divendres 
12 de febrer a les 19h, i de la sessió de Concert Kids amb 
Gisela, l’endemà dissabte a les 18h. L’accés a aquests actes 
s’ha de fer mitjançant reserva prèvia d’entrades, clicant 
a https://entradium.com/es/organizers/ajuntament-
de-sant-pere-de-ribes o bé a través dels codis QR que 
apareixen en el cartell de la programació.

El Servei de Cultura ha decidit mantenir l’organització 
d’aquestes dues activitats amb l’objectiu de mantenir 
l’activitat cultural, el caliu i la tradició d’aquestes festes 
en la mesura del possible, tot respectant les necessàries 
mesures sanitàries. La decisió s’ha adoptat també seguint 
les línies marcades pel Pla de Reactivació Cultural Local, 
una de les apostes decidides pel 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.

Igualment, l’Ajuntament apel·la a la responsabilitat 
individual i col·lectiva per continuar combatent la 
Covid-19 i recorda que cal seguir en tot moment les 
mesures de prevenció i seguretat vigents, també en entorns 
socials i familiars.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes



L’Altaveu nº 162  any 2021                                       05

P. Cabello

Els busos de la línia e14 Sant Pere de Ribes-Barcelona 
faran la seva parada d’inici i final a la Gran Via, a 
l’alçada del número 588, situada entre els carrers Aribau i 
Muntaner, just al costat de la plaça Universitat, a partir del 
8 de febrer vinent. D’aquesta manera, es fa efectiu el canvi 
acordat per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
amb motiu de les obres d’ampliació de voreres a la Roda 
Universitat, on feien la seva sortida i arribada els autobusos 
d’aquesta línia, operada per l’empresa Cintoi Bus. El canvi 
d’emplaçament també afecta les línies e15.1 de Vilanova i 
la Geltrú i e16 de Sitges.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, es va reunir el mes passat 
amb la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, 
Rosa Alarcón, per traslladar-li el seu neguit i el de molts 
veïns i veïnes del municipi per l’emplaçament que tindria 
la nova parada d’inici i final de trajecte i demanar-li que se 
situés al centre de Barcelona -com finalment es produirà- 
per a evitar inconvenients a les persones usuàries de Sant 
Pere de Ribes del servei, moltes d’elles treballadores i 
estudiants que es desplacen diàriament a la ciutat. 

Reordenació de les parades per obres a la ronda de 
la Universitat

El canvi d’ubicació de les parades ha afectat a 11 de les 15 

LA PARADA D’INICI I FINAL DE LA LÍNIA DE BUS E14 SANT PERE DE RIBES 
A BARCELONA ES TRASLLADA AL COSTAT DE LA PLAÇA UNIVERSITAT
El canvi serà operatiu a partir del 8 de febrer.

línies amb inici i final a la Ronda Universitat de Barcelona 
coincidint amb la segona fase de les obres de la ronda de 
la Universitat, que es transforma guanyant voreres i espai 
verd i reduint de 4 a 2 els carrils de trànsit actuals. Altres 
emplaçaments escollits com a parades han estat l’Estació 
del Nord, la plaça Maria Cristina, l’estació de Sants i la 
Gran Via, alçada Pau Claris.

Els treballs s’executen en dues fases. Fins ara s’ha dut a 
terme la banda mar, i a partir del 8 de febrer, s’iniciaran 
els treballs a la banda muntanya. Es faran principalment 
entre setmana i en horari diürn, entre les 8:00 i les 18:00 
hores, tot i que també hi haurà actuacions puntuals en cap 
de setmana i en horari nocturn.

A banda del trasllat de les parades de busos interurbans 
situades en aquesta banda de la ronda, també es 
desplaçarà uns metres la parada actual de les línies de 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) però 
continuarà donant servei a les línies D50, H16, V13, 55, 
59 i 67. L’estacionament quedarà prohibit a la ronda de la 
Universitat, costat muntanya, entre la rambla de Catalunya 
i la plaça Universitat. Es preveu que l’actuació finalitzi el 
mes de març del 2021.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Parades de pas existents

Parades centre ciutat
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L’Altaveu: Ha passat un Sant Pau sense concelebrar-se 
l’Ofici com era habitual i amb una assistència a l’ermita com 
mai s’havia vist, amb seients buits. Quina sensació va tenir? 

Mn. Fermí Martín: Crec que tots vam compartir una 
tristesa excepcional, va ser una celebració molt íntima, però 
alhora molt sentida. Es va apreciar una sensibilitat com 
mai i ens va acompanyar el Pare Juan Mari de Sant Camil. 
Tothom va entendre que calia reservar espai abans, per evitar 
aglomeracions i s’ha respectat. És com correspon ara fer-ho tot. 

L’A: Per Santa Eulàlia també serà una celebració 
especial? 

Mn: Sí, és clar. I també sense la tradicional 
Ofrena floral, que és un dels actes populars 
més entranyable i festiu, que aplega molta 
gent. No es podrà fer enguany.

L’A:  Des que va esclatar la pandèmia, ha 
estat un any dur. Com s’ha viscut des de les parròquies? 

Mn: Molt dur. Però t’he de dir que hem viscut també un 
despertar religiós, amb una gran necessitat de transcendir. El 
confinament ens va corprendre. Els efectes de la pandèmia, 

Per Bàrbara Scuderi

Entrevista a mossèn Fermí Martín Fernández, rector de les 
parròquies de Sant Pere a Ribes i de Santa Eulàlia a les Roquetes

més enllà de la greu crisi sanitària i econòmica, que ens ha 
tocat de ple i molt profundament, ens ha afectat, sobretot, 
l’estat d’ànim i la necessitat de cercar refugi en l’altre. Un 
altre que poden ser la família, les amistats o els veïns i l’Altre, 
amb majúscula, que és Déu. 

També ha estat molt dur en el moment en què hem fet comiats 
només amb dos familiars i això quan es permetia. La tristesa 
s’apoderava de l’ambient. La malaltia amb soledat es pateix 
potencialment molt més. Aquesta és una pandèmia que situa 
al costat dels seus efectes el pes de patir-la en soledat. 

L’A: Com s’ha fet l’acompanyament espiritual en 
aquest nou context? 

Mn: En el confinament, vam activar un 
Whatsapp per mantenir l’acompanyament 
espiritual i també es feia per telèfon, pensa 
que hi ha moltes persones grans, de gran 

religiositat i soles. Vam considerar fer alguna missa en 
streaming, però ja hi havia canals on es podien seguir en 
directe i vam optar per un acompanyament espiritual més 
proper. El grup s’ha mantingut i fem arribar l’Evangeli de 
cada dia, el Full Dominical. Tot plegat ens ha fet més forts 

“Ha estat un any molt dur, 
en què també ha revifat un 

esperit religiós” 
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els lligams. El Consell Pastoral i els equips 
de litúrgia s’han anat reunint i parlant 
molt sovint (de forma telemàtica quan no 
es podia d’una altra manera). A més, ara 
també l’acompanyament presencial és més 
comunitari, tot i les limitacions. De fet, abans 
l’entrada a l’església es feia en soledat. Ara, sempre hi ha algú 
a la porta que recorda als feligresos les mesures higièniques i 
de protecció o acompanya fins als seients que es poden fer ús, 
amb la limitació del 30 per cent que ens toca ara. La pandèmia 
ens va sorprendre com arreu, amb la incertesa de respondre 
materialitzant i fent complir totes les mesures de seguretat 
per evitar l’expansió del virus i ens hem adaptat i hem crescut 
també humanitàriament. 

L’A: Quin ha estat l’impacte més gran?  

Mn: La soledat, com t’he dit i l’enyorança de les trobades 
i això ens ha portat també en molts casos a un sentiment 
religiós que es trobava en estat letàrgic i ha despertat trobant 
aixopluc en la comunitat parroquial, tant a Ribes com a les 
Roquetes els lligams s’han enfortit, com et deia. 

L’A: Les comunions de la primavera es van ajornar? 

Mn: Sí, totes les previstes per al mes de maig es van celebrar 
en el mes d›octubre. Per aquest any hem pogut reprendre 
la catequesi, però de forma telemàtica no és el mateix. Les 
ensenyances de la catequesi no són només el coneixement de 
l›Evangeli, també uneixen i formen part d’una convivència 

que és més difícil de transmetre a través 
d›una pantalla. L›experiència que vivim 
acaba formant part d›una ensenyança també 
espiritual. 

L’A: Tot acaba portant les seves 
ensenyances. 

Mn: Sí. Viure tancats, el confinament i les restriccions 
de la vida comunitària, ens han ajudat a descobrir com és 
de necessari l›altre per ser el meu propi jo i veure el perill 
de tancar-se en un mateix. D›aquí que hem vist com és de 
necessari el retrobament amb l›altre i amb l›Altre que és Déu. 
Hem pregat junts, però sobretot ens acompanyem junts.

“Aquesta pandèmia 
s’acompanya d’un efecte 
molt punyent com és la 

soledat”

La parròquia de Santa Eulàlia, amb les mesures de 
seguretat vigents des que es va reobrir després del 
confinament.
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CARTES A LA JUANi
Benvolguda Juani, les campanes han repicat per Sant Pau, 
sense balls ni foc al carrer. Hem trobat a faltar banderoles, 
però hem vist domassos en alguns balcons. Tot es porta 
al cor, diuen. La festa neix de l’interior i de l’esperit de 
qui la porta dins i la materialitza amb els balls populars, 
les gralles i el foc o la gaudeix admirant les cercaviles i 
escoltant els versos. Ha estat una mica com tot, que no ens 
ho acabem de creure, però aviat farà un any. Tu saps si per 
Carnaval sentirem les batucades o vindrà el Carnestoltes 
a recordar-nos que tot s’hi val? (Francesc, 26 de gener de 
2021)

Benvolgut Francesc, 

Ignoro els plans de Carnaval, però he tingut un somni. 
Sense Carnestoltes, que és el Rei (sempre efímer, però 
príncep del tot s’hi val) no seria una gran oportunitat 
per declarar la República? 

La vigília de Sant Pau ens van sorprendre un seguit de 
traques espontànies, que ens van fer tornar a sortir als 
balcons, aquell escenari de complicitats i aplaudiments 
que durant el confinament va esdevenir el Bulevard 
dels somnis trencats (si Sabina em llegís, li dedicava). 
L’esperit, sempre individual, aconsegueix el clímax 
quan esdevé col·lectiu i es comparteix, no creus? 

Però sí, com bé dius, aviat farà un any. Li diuen 
la tercera onada a aquesta nova expansió de la 
pandèmia que s’ha produït després d’unes trobades –i 
desencontres– de les festes nadalenques que, com era 
de preveure, han tornat a col·lapsar el sistema sanitari, 
però sobretot han deixat més pèrdues pel camí i noves 
persones malaltes amb símptomes preocupants. No 
hi entro, perquè no sóc experta en medicina ni en 
epidemiologia i tampoc en complots. 

Però com va d’onades, m’ha vingut al cap una lectura 
que vaig fer d’adolescent. Han passat unes dècades i 
hem canviat de segle, però s’hi escau. 

El sociòleg i escriptor Alvin Toffler va publicar el 
1979 el llibre La tercera ola. Un text que va tenir 
repercussió per la seva visió –futurista, en deien– de 
l’evolució de la societat des de la revolució agrícola 
(primera onada) a la revolució industrial (segona 
onada) i una futurista ciber-revolució, la tercera. 
Menys conegut que El món feliç d’Aldous Huxley o 
el 1984 de George Orwell, i escrit en la davallada de 
l’humanisme del segle XX, Toffler, sense mencionar-
ho explícitament, augura un món gairebé dominat 
per joves, que sense ser eminències, dominaran la 
informàtica. (No parla dels influencers, però gairebé 
els descriu). Més enllà de la propietat del domini 
(un terme, per altra banda, vigent), la ciber-societat 
o la societat virtual de la tercera onada s’imposa, 
amb pandèmia o sense. Si la vida consisteix també 
en aprofitar les oportunitats, aquest any proposaria 
abandonar el seguici reial, declarar la República per 
Carnaval i si tot s’hi val, aprofitar per capgirar les 
moltes injustícies que encara ens ofeguen, amb onada 
o sense. 

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 República i la tercera onada 
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El objetivo que tiene  las clases de Gimnasia Postural 
K-STRETCH ,es promover la salud y el bienestar 
del sistema musculo-esqueletico y la funcionalidad 
corporal.

Se practica sobre una hamaca postural con planos 
móviles para adaptarse de forma cómoda y correcta 
a las necesidades de cada persona.

Secuencia de  ejercicios posturales basados en 
el estiramiento global del cuerpo, respiración 
consciente, activación muscular, movilidad articular 
y relajación.

Indicado para todo tipo de  personas, que buscan 
una manera cómoda ,rápida y sencilla de sentirse 
mejor, eliminando tensión y estrés del cuerpo.

Tras mis años de experiencia me he dado cuenta 
de las dificultades que muchas personas tienen para 
realizar ejercicios de estiramientos y movilidad, sobre 
todo personas mayores y personas con musculatura 
muy fuerte. Por ello aconsejo probar la libertad de 
movimientos que K-Stretch® puede aportar a su 
cuerpo.

La función de esta hamaca es la de mantener el 
cuerpo en una postura correcta. Gracias a sus 
planos móviles, permite regular la intensidad de los 
estiramientos según la posibilidad del usuario. De 
esa manera se consigue evitar posturas forzosas 
que darían lugar a una incorrecta ejecución de los 
ejercicios. La gran ventaja que ofrece este aparato 
es su fácil manejo y su gran versatilidad. K-Stretch® 
ayuda a mejorar la elasticidad muscular, la postura, 
la movilidad articular, la circulación venosa y la 
condición física en general. “Todo el mundo puede 
estirarse con la K-Stretch®. Desde los niños, hasta 
las personas mayores, los deportistas pueden 
beneficiarse de un correcto y completo estiramiento 
postural y ganar una mejora en su rendimiento 
deportivo. 

Gimnasia Postural K-STRETCH en acción en Centro de Recuperación Ribes! 
En el Centro organizamos clases de grupo y sesiones 
individuales de K-Stretch®.

Soy Alba Montero experta en la postura y llevo 30 
años en el mundo del Deporte. 639860189 

#AlbaCoachSitges #albateenseñaasuperar 
#lapostura #golfterramar #centrorecuperacionribes 
#albamontero#KARATE #kstretch 
#cadenasmusculares

#gimnasiapostural 
#cuidatusaluddeunaformadiferente

#tubienestardesdeunanuevapostura
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Foto: Ninfa

L’Altaveu: Què va suposar l’anunci del Procicat, 
després de les festes de Nadal, de prohibició dels actes 
tradicionals? 

Josep Moya: Va ser un got d’aigua freda, perquè s’havia 
estat treballant amb les entitats i els balls amb una idea que 
superés les festes confinades de Sant Pere o de Sant Joan. 

Adrià Solà: Teníem totes les il·lusions 
posades en adaptar-nos a les mesures 
vigents, que ja sabíem que eren limitades, 
però fer algun pas endavant amb algunes 

Per: Bàrbara Scuderi

Una conversa amb...
Josep Moya i Adrià Solà,
 regidors de Cultura i Festes

exhibicions, per exemple. Quan es va fer l’anunci, 
prohibint no només les celebracions sinó la possibilitat de 
fer assajos, es va haver de fer un pas enrere. 

L’A: El principal obstacle ha estat la prohibició o 
limitació de trobades per assajar?

A.S: D’entrada que està prohibida la 
celebració. No es pot fer ni programa. I sí, 
les noves mesures impedeixen assajar o 
trobar-se per enregistrar un vídeo! En grups 
de sis persones i només dues bombolles 

El calendari festiu local fa deixar enrere Sant Pau per rebre Santa Eulàlia, sempre amb el Carnaval 
ballant uns dies abans o uns dies després a les agendes. 

La pandèmia ha causat estralls i després de les festes de Nadal, el Procicat (Protecció Civil de Catalunya) va 
suspendre totes les celebracions de caràcter festiu i tradicional, per tant les festes majors i els carnavals. El 
desànim generalitzat per la crisi sanitària i econòmica es veu esquitxada de la cancel·lació dels principals 
actes de totes les celebracions. Adrià Solà i Josep Moya, regidors de Cultura i Festes de les Roquetes i 
de Ribes, respectivament, han desplegat amb les entitats un programa cultural alternatiu, seguint les 
estrictes mesures de seguretat vigents. 

 “Vam haver de fer un 
pas enrere amb l’anunci 

del Procicat”

Foto: J.R. Dugo Foto: Pepe  Cabello



L’Altaveu nº 162  any 2021                                     11

és impossible! Només en la colla de castellers, en què 
hi participen famílies, havíem pensat que es podria fer 
almenys algun pilar en algun acte, però 
s’ha hagut de cancel·lar tota referència a 
les festes. 

J.M: No s’han pogut posar ni les banderoles, 
per no confondre i perquè la prohibició és 
taxativa. Pensa que tota activitat que no 
sigui formació reglada o professional, més 
enllà de les festes està tot prohibit. Per això hem optat 
per uns actes culturals segurs, comptant amb el talent i 
professionals locals. 

L’A: Com s’han viscut els actes de Sant Pau? 

J.M: Com et pots suposar un ambient trist, però els actes 
que s’han pogut fer els hem viscut amb una gran acollida. 
El concert amb Esteve Molero i Meritxell Galan, artistes 
locals, es va fer en dos dies per acollir tot el públic i la 
presentació de la nova sardana d’Andreu Miret amb la 
Cobla Maricel va ser molt emotiva i tot un èxit. No vam 
arribar a temps de fer l’exposició que s’havia preparat 
amb la Comissió de Balls i l’exhibició de versos dels balls 
parlats es va haver de cancel·lar per les mesures que hem 
comentat abans, no es podia ni fer un vídeo. També va caure 
de l’agenda la presentació del Matxovell, que confiem es 
pugui fer per Sant Pere, amb millors condicions i gaudir de 
tota la festa com es mereix. 

L’A: El paper de les entitats i els balls populars és 
l’ànima de les celebracions, com s’ha viscut tot aquest 
procés?

A.S: El teixit associatiu està molt tocat i desanimat en 
aquest context. Costa molt mantenir de forma telemàtica 
unes xarxes que tenen la seva essència en l’activitat, en 
el dinamisme i en la convivència. Ens havíem engrescat 
en el mes de desembre, amb l’experiència de Reis, 
semblava que hi havia espai per alternatives presencials 
i el xoc va baixar els ànims. Pensa que les entitats són 
un pilar important i les restriccions de reunions, així com 
les limitacions d’aforament en els actes que s’han pogut 
fer durant 2020, per exemple, suposen un sobreesforç en 
molts aspectes. 

L’A: Per tancar la valoració de Sant Pau, en quin 
estat es troba el procediment per a la declaració de 
Festa Patrimoni d’Interès Nacional? 

J.M: El 2019 es va concretar la primera 
fase amb la inclusió de la Festa Major de 
Sant Pau al Catàleg de Patrimoni Festiu 
de Catalunya. Gairebé dos anys després 
seguim el procediment. Portem tres canvis 
de conselleres a la Generalitat i a cada nova 
consellera hem adreçat la petició o ens hem 

reunit. Nosaltres insistim, el valor patrimonial de Sant Pau 
es mereix aquest reconeixement. 

L’A: La pregunta que moltes persones s’han fet és 
sobre el pressupost que no s’ha destinat en cultura o 
festes durant 2020, on es destinarà? 

“El pressupost de 
cultura es queda a 

cultura, destinarem ara 
50.000 euros”  

Foto: Glòria Puertas

El concert El gran Cugat i els petits chihuahues, amb 
Esteve Molero i Meritxell Galan. 

 La Cobla Maricel, amb el tenor Andreu Miret, sota la 
direcció de David Puertas. 
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A.S: El pressupost de cultura es queda a cultura. Amb 
l’aprovació del romanent, incorporarem 
50.000 euros per afegir al Pla de Reactivació 
Cultural, tal com anem treballant en el Consell 
Municipal de Cultura. 

L’A: En què consistirà el Pla de 
Reactivació Cultural? 

A.S: El Pla inclou activitats fetes, altres que s’estan fent i les 
que es volen fer. En aquest darrer sentit inclourà els 50.000 
euros per al banc de projectes, que es desenvoluparà en tres 
direccions. Primer, per la contractació d’artistes locals, per 
a produccions del municipi i el que hem anomenat grans 
projectes, que són esdeveniments de major envergadura, 
en què hi participen més de dues o tres entitats. 

L’A: Quin és l’objectiu del pla? 

J.M: L’objectiu és reactivar la cultura a partir del talent 
local, els professionals i les entitats. Hem fet passos durant 
2020 i estem treballant amb el Consell Municipal de 
Cultura les bases que finalment s’aprovin. Ens hem reunit 
cinc vegades durant 2020 i la pròxima 
reunió, probablement a finals d’aquest mes, 
ha de servir per consensuar la proposta que 
es porti al Ple. Com et deia l’Adrià, algunes 
accions s’han anat fent, com la col·laboració 
amb el Festivalet del Monocicle o més 
pressupost en els campaments de Reis. 
Pensa que ara, cada activitat requereix més inversió per 
les mesures de seguretat. 

L’A: Parlem de Santa Eulàlia. Amb les noves 
restriccions, quins seran els actes que es realitzaran? 

A.S: Com saps al desembre vam preveure fins i tot presentar 
el programa! Finalment, a l’envelat es farà l’exposició de 
Festa Major amb canvi de dates i els espectacles que ja 
teníem previstos. 

L’A: Què es veurà en l’exposició? 

A.S: Serà especial! Us engresco a venir! La mostra portarà 
el bestiari, els gegants i el vestuari de tots els balls, que 
s’exhibiran per l’ordre de la cercavila, amb tots els detalls. 
També hi haurà les portades dels programes de Festa 
Major anteriors. A més, s’ha creat una unitat didàctica 

per a infants sobre la Festa Major, la seva 
història i els elements. Era un projecte que 
feia temps es treballava i ara fem en fem el 
primer tast. Amb això hem organitzat una 
jornada dedicada a les visites escolars, per 
grups bombolla, que podran gaudir d’una 
visita especial 

Han col·laborat les entitats i colles, més l’Institut Xaloc. 

L’A: Recordem les dates de l’exposició?

A.S: I tant! L’exposició estarà a l’envelat de les Roquetes 
del 6 a l’11 de febrer. S’havia previst una altra data, perquè 
es pensava dedicar la instal·lació altres activitats, però 
com s’han cancel·lat, estarà oberta més dies del previst 
inicialment. 

L’A: Saltem al Carnaval. Com es presenta la cita? 

J.M: El novembre, ja saps, es va anunciar que es 
cancel·laven les rues. Tots els actes que poden suposar 
aglomeracions estan prohibits. Altres poblacions, com 

Roses, que crec que va ser la primera, ho 
van anunciar ja a l’estiu. Les entitats, que 
són les que ho coordinen, treballen en 
diferents alternatives. 

A.S: La gent es va conscienciar fa temps 
que les rues no es podrien fer, ni ball de 

mantons, però no deixa de ser Carnaval. A les Roquetes 
està previst un espectacle i es farà una exposició amb 

“El teixit associatiu està 
molt tocat i desanimat 

en aquest context”

 “Al novembre ja es 
va anunciar que no hi 

haurà rues de Carnaval”

Imatge del Render de l’Exposició de Festa Major de 
Santa Eulàlia. 
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Els Capdevila, espectacle de Festa Major, a l’envelat de 
les Roquetes. 

Els Gegants Joan i Eulàlia de les Roquetes. 

fotografies de les rues de 2020. La salut s’ha prioritzat en el 
teixit social i en la gent. 

J.M: A Ribes s’han fet reunions amb la COC –Comissió 
Oberta de Carnestoltes– i ja saps que tampoc es pot avançar 
gaire encara! De totes maneres, el plantejament inicial és 
un Carnaval en format virtual amb algun acte a la Nau del 
GER, sempre amb totes les mesures de seguretat i prevenció 
vigents, és clar. 

L’A: Finalment, com valoreu aquest context respecte de 
les celebracions populars? 

A.S: El primer és agrair el treball i tots els esforços de les entitats 
i la població en general, que ha sabut encaixar uns canvis que ens 
alteren els plans molt sovint. Les festes les sentim i les portem 
sempre dins. Això es nota quan es fan reunions i tothom parteix 
d’un consens que prioritza la salut, però conscients també que 
la cultura és essencial. Ho vam viure en el confinament. El 
consum de cultura es va incrementar i els artistes, molts, van 
ser molt solidaris. Ara també cal fer un retorn. Per això crec que 
el resum és d’agraïment i de reactivació, sempre en els termes 
en què es pugui. 

J.M: Totalment d’acord. S’ha d’agrair els esforços i la 
qualitat humana i creativa de les entitats. La gent està prou 
conscienciada i les activitats limitades, però treballem i 
invertim perquè la cultura es reforci, ja que també és un dels 
sectors més tocats de l’economia.
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La pandèmia va centrar el focus dels mitjans a les 
residències de gent gran la passada primavera i encara 
avui. Sembla que ens volguéssim oblidar que el cent per 
cent de les persones que entren a una residència ho faran 
per viure el darrer tram de les seves vides. Un tabú del qual 
no se n’ha parlat tant. En molts casos, malauradament, 
quan arribi el moment ens trobarem sacsejats per decisions 
que prendran altres persones i no nosaltres, siguin els 
familiars o els i les professionals que ens atendran. Les 
seves decisions, sovint, prioritzaran els tractaments 
terapèutics. A Dret a Morir Dignament (DMD) escoltem 
moltes històries d’aquesta mena. 

Drets oblidats

Com hem anat assenyalant en diferents comunicats 
vinculats a la Covid-19, des de l’entitat, la informació en 
els mitjans ha posat l’accent en la necessitat d’ingressar les 
persones més greus en centres hospitalaris i les UCI. També 
en el cas que fossin persones que vivien en residències. I 
no s’ha parlat, o al menys no tant, dels drets que tenim 
les persones malaltes a la informació clínica, i una vegada 
obtinguda, a ser nosaltres qui prenguem les decisions 
referents als nostres cossos, a través del consentiment 
informat que exigeix qualsevol actuació mèdica. Aquests 
drets es recullen en les lleis des de fa anys, centrant-se en 
el dret a l’autonomia com a pacients. 

Un col·lectiu divers

Per això és fonamental recordar que també en temps de 

Morir en una residència
*(Fragment, Delegació de Sant Pere de Ribes 
Dret a Morir Dignament)

pandèmia i també per a les persones grans, si estem en 
una situació que ens permeti prendre decisions, hem de ser 
informades de la situació de forma veraç i comprensible 
i hem de ser nosaltres qui donem el consentiment a les 
teràpies que es proposin. I no s’ha de cosificar la gent gran, 
com un grup homogeni que no és: som persones diverses.

El testament vital, oblidat

És probable que en alguns casos les persones que es troben 
a les residències potser ja no tenen la capacitat legal per 
prendre decisions, per diversitat de motius. Per això cal 
recordar que el testament vital o Document de Voluntats 
Anticipades és un dels camins que ens aproparà a una mort 
digna. Aquest document es pot tramitar al CAP o través de 
les nostres delegacions locals, a Sant Pere de Ribes. Abans 
ens trobàvem al Local, ara cal contactar per e-mail a:

dmd.garraf@gmail.com. 

*Isabel Alonso Dávila, vicepresidenta de l’Associació Dret 
a Morir Dignament Catalunya. 
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Passatge de Frederica Montseny (Ribes)
Aquest carrer, de fort pendent, es troba entre la 
carretera d’Olivella i el carrer de Ramon Llull, 
al recte de can Giralt i tocant al barri del Palou. 
Frederica Montseny i Mañé (Madrid, 1905 - Tolosa 
de Llenguadoc, 1994) era filla de dos mestres 
anarquistes que es van haver d’exiliar uns anys a 
Londres. Educada fonamentalment per la seva mare 
i alhora amb una cultura autodidacta i eclèctica, de 
molt jove començà a escriure principalment sobre 
temàtica feminista. Publicà també unes novel·les de 
gran èxit en els medis llibertaris i moltes novel·letes 
en les col·leccions de “La Novela Ideal” (1925-1937) i 
“La Novela Libre” (1929-1937).

Frederica Montseny no va tenir una activitat pública 
destacada fins a l’arribada de la Segona República, 
quan ingressà en el Sindicat de Professions Liberals 
de la Confederació Nacional del Treball (CNT). Els 
anys 1932-1936 feu alguns viatges de propaganda al 
País Basc, Andalusia, Mallorca, Galícia i Cantàbria. 
Gràcies als seus parlaments apassionats es convertí 
en un dels principals portaveus de la Federació 
Anarquista Ibèrica (FAI), tot i que no hi ingressà 
fins el 1933, ja que el seu anarquisme era d’arrel 
individualista.

Membre del comitè regional de la CNT de Catalunya, el 
1936 passà a formar part del comitè peninsular de la FAI. 
Al congrés de la CNT del maig del 1936, a Saragossa, 
guanyaren les seves idees sobre el comunisme 

llibertari enfront d’altres tendències. Posteriorment, 
durant la Guerra Civil, s’apartà de l’ortodòxia anarquista 
i acceptà d’ésser ministra de sanitat en el govern de 
Largo Caballero (novembre del 1936 a maig del 1937). 
Frederica Montseny va ser la primera dona ministra a 
Espanya. Com a delegada governamental aturà els 
Fets de Maig del 1937 a Barcelona.

A l’exili tornà al seu tradicional pensament apolític i 
s’encarregà de la direcció de diversos òrgans de 
premsa (especialment, CNT i Espoir). Continuà 
escrivint llibres com Mujeres en la cárcel (1949), 
Pasión y muerte de los españoles en Francia (1950), 
Heroínas (1964), Crónicas de CNT (1974), Qué es 
el anarquismo (1976), Seis años de mi vida (1939-
45) (1978) i Mis primeros 40 años (1987). Des del 
1977 participà en activitats cenetistes a Espanya 
i esdevingué la líder moral del sector històric de 
l’anarcosindicalisme, si bé va continuar residint a 
Tolosa de Llenguadoc.

Frederica Montseny en un míting transmès per la 
ràdio durant la guerra civil
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Catalana de Federacions Esportives, durant la República 
va ser també el màxim dirigent de l’esport català. 

La seva bilbliografia consta d’un ric conjunt de llibres i 
articles sobre la llengua catalana, entre les quals figuren 
el Diccionari ortogràfic (1917), Gramàtica catalana 
(1918), Ortografia catalana (1925), Abrégé de grammaire 
catalane (París, 1928), Compendi de gramàtica catalana 
(1930) i el Diccionari general de la llengua catalana 
(1932).

El 1990 la Generalitat de Catalunya crea la tercera 
universitat pública de Barcelona, a la qual dóna el seu nom. 

El parc de Pompeu Fabra és un parc de forma pentagonal 
situat al centre de les Roquetes, que es troba envoltat 
pels carrers del Dr. Fleming, Murillo, Gaudí, Espronceda 
i Miquel Servet. Al costat hi ha l’Institut Alexandre Galí. 

Pompeu Fabra i Poch (Barcelona, 1868 - Prada de 
Conflent, 1948), enginyer industrial (professor de 
química entre 1902 i 1912 a l’Escola d’Enginyers de 
Bilbao) i filòleg autodidacta, és considerat el màxim 
responsable de la regulació ortogràfica de la llengua 
catalana, gràcies a les Normes ortogràfiques de l’Institut 
d’Estudis Catalans (1913). 

La seva primera obra és Ensayo de gramática de 
catalán moderno, publicada l’any 1891. Va ser membre 
del grup de “L’Avenç”, des del qual inicià una campanya 
de renovació cultural i lingüística. El 1907, Enric Prat de 
la Riba, president de la Diputació de Barcelona, fundà 
l’Institut d’Estudis Catalans i al 1911 la seva Secció 
Filològica, d’on Fabra va ser un dels set fundadors. A 
més de president de l’I.E.C. de 1918 a 1939 també va 
ser-ne de l’Ateneu Barcelonès entre 1924 i 1926.  

A l’Institut d’Estudis Catalans va tenir com a principal 
opositor l’escriptor Eugeni d’Ors, “Xènius”. En el debat 
de les normes ortogràfiques, va proposar de treure les 
hacs, que ja sabeu que és una lletra que serveix de poca 
cosa, però Xènius havia escrit que una llengua sense 
hacs és com un home amb camisa sense punys, no és 
elegant. Fabra no se’n va sortir. Ohhh!

L’any 1932,  quan es va obrir la càtedra de Llengua 
Catalana a la Universitat de Barcelona, li van oferir la 
plaça, que va ocupar fins al 1934, quan fou empresonat 
junt amb molts altres polítics catalans a conseqüència dels 
fets del 6 d’octubre en què el president Lluís Companys 
va proclamar l’Estat català dins de la República federal 
espanyola. Durant la Guerra Civil va donar suport a la 
causa republicana, i a l’acabar la confrontació es va 
exiliar a França, sent entre 1945 i 1948 conseller de la 
Generalitat a l’exili.

Pompeu Fabra considerava l’esport part indispensable per 
la formació de la persona i d’una nació. President de la Unió 

Pompeu Fabra, principal promotor de les “Normes 
ortogràfiques” de l’Institut d’Estudis Catalans

Parc de Pompeu Fabra (Les Roquetes)
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha actualitzat 
l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals i ha 
ampliat el seu articulat, que passa de 36 a 68 articles. La 
nova norma es fa ressò de l’augment de la sensibilitat 
ciutadana envers els animals de companyia i contempla 
els recursos i procediments que des de fa un temps disposa 
el municipi per a la seva gestió, com és el cas del Centre 
d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD). 

L’ordenança incorpora la regulació de la colònia de gats, 
contemplant el seu control per fomentar la millora de la 
qualitat de vida i de la convivència veïnal. A més, estableix 
noves normes de convivència en els espais de lleure per a 
gossos a la via pública. Tanmateix, s’han ampliat alguns 
articles, que  requerien d’una major especificació o de 
concreció en alguns punts per aclarir millor l’aplicació de 
l’ordenança.

Segons ha explicat l’alcaldessa, Abigail Garrido, “la nova 
ordenança és fruit d’una feina de mesos de treball per 
actualitzar-la amb una mirada centrada en la tinença 
responsable i el benestar animal. El resultat ha estat 
l’actualització i millora de l’ordenança existent, que 
presentava mancances i buits, i la incorporació d’un 
fet molt important com ho és la situació de les colònies 
de gats. Fins ara, això no ho contemplàvem i era molt 
important incorporar-ho per poder actuar en aquest 
àmbit”.

Treball transversal i en col·laboració amb les 
associacions

La nova ordenança de tinença d’animals ha estat elaborada 
per la regidoria de Tinença Responsable i Benestar Animal 
amb la participació de Governació. S’ha tingut en compte 
la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 
2020, de manteniment i cura de les colònies de gats ferals 
del municipi i reubicació de les existents dins de la zona 

L’ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D’ANIMALS S’AMPLIA EN RESPOSTA A 
LA CREIXENT SENSIBILITAT CIUTADANA ENVERS EL BENESTAR ANIMAL
La normativa incorpora la regulació de la colònia de gats del municipi i noves normes de 
convivència en els espais assignats als gossos a la via pública.

urbana, així com una moció de Ciutadans sobre la mateixa 
qüestió i el benestar animal. En la redacció de l’ordenança 
hi han participat associacions animalistes.

Fins ara, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposava 
d’unes ordenances sobre tinença d’animals domèstics 
vigents des de l’any 2003 i de l’Ordenança General per la 
Convivència i el Civisme (2017), amb un capítol dedicat 
als animals domèstics i que va actualitzar aspectes sobre la 
convivència dels ciutadans i els animals domèstics.

D’altra banda, el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics 
(CAAD) treballa en la redacció d’una ordenança tipus per 
als 33 municipis membres de la Mancomunitat Garraf 
Penedès. L’Ajuntament preveu tenir en compte aquest 
document de cara a possibles futurs canvis en l’ordenança 
municipal de Sant Pere de Ribes.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Calia? 
Ja hi som! Ja tenim aquí les eleccions! Tot i que, no cal negar-ho, 
som un poble amb força inclinació a omplir urnes, el més mínim 
sentit comú semblaria indicar que ara, precisament ara, no és el 
moment.

Aleshores, per què el diumenge 14 de febrer haurem de celebrar 
allò que deien la fiesta de la democracia? I, pitjor encara, per 
què el dissabte 13 haurem de dedicar tot el sant dia a reflexionar? 
Aquesta jornada de reflexió sempre m’ha semblat una ximpleria 
– qui no tingui decidit el vot el dia abans, que s’ho faci mirar 
– però tenint en compte que ens estalviem la xerrameca dels 
candidats durant vint-i-quatre hores... ja m’està bé.

I torno a la pregunta d’abans. Per què ara? Calia?

Jo me’n refio de l’opinió dels sanitaris i per això crec que no 
és el moment. En ple estat d’alarma, caldria esmerçar tots els 
esforços en la lluita contra la pandèmia i les seves conseqüències 
i deixar les votacions per més endavant. Però ja sabem que els de 
la toga van a la seva. 

S’ha de ser molt del morro fort per tirar endavant una decisió que 
compromet tant i tant la salut del país. Amb els hospitals plens 
i amb l’amenaça d’una quarta onada catastròfica, s’han de tenir 
molt grossos (els ous o els ovaris) per atendre més a les raons 
dels polítics que a la dels epidemiòlegs... però com deia aquell: 
“Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”.

No voldria ser malpensat però, tal vegada, algú deu tenir molta 
pressa en posar les urnes. Ara sí.

Correm-hi! Correm-hi abans que no s’evapori el cop d’efecte 
que significa, en ple naufragi, agafar al director de l’orquestra 
del Titànic i posar-lo a tocar a l’illa del costat, mentre els mitjans 
de comunicació afins acompanyen l’operació fotent-li bombo 
com uns posseïts. No sé si se m’entén...

Ara bé, arribat a aquest punt de la pel·lícula, amb les eleccions 
convocades, encara que sigui fent entrar el clau per la cabota, 
toca anar a votar. Prenent totes les precaucions sanitàries i 
exigint que les prenguin als col·legis electorals, és clar. 

El filòsof francès Edgar Morin, que aquest juliol complirà cent 
anys, ens fa aquesta reflexió:

“Hem d’aprendre a viure amb incertesa, és a dir, tenir el coratge 
d’enfrontar-nos, d’estar disposats a resistir forces negatives. 

La crisi ens fa més bojos i més savis. Una cosa i una altra. 
La majoria de persones perden el cap i altres es tornen més 
clarividents. 

La crisi afavoreix les forces més oposades. Tant de bo fossin 
les forces creatives, les forces lúcides i els que busquen un nou 
camí, els que puguin imposar-se, malgrat que encara estan molt 
dispersos i febles... Podem indignar-nos amb raó però no ens 
hem de tancar en la indignació.”

P.D. Tan tranquils que estaven els ianquis votant cada quatre 
anys, el primer dimarts després del primer dilluns de novembre... 
i mireu aquest any quin merder.
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Administració
Loteries
Loteria La Dragona
Av. Cid Campeador, 29
93 814 36 20

Adrogueries Pintures
Pintures Garraf
Av. de la Terrosa, 14
93 814 33 54

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

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

Assessories
Assegurances

Bresco Marin Ass.
Sant Jordi, 19-21
93 814 45 78

Autoescoles
Vilafell
Plaça Llobregat, 6
93 893 42 48

Cellers
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

Centre Chiropràctic
de la Columna Vertebral
c/ Rafael Llopart, 74.
93 811 01 01
Centres de dansa,
Gimnàs i
Arts marcials
Gimnàs Sport Ribes
Ctra. de Sitges, 85
606 403 225-606 405 583
Jopil
c/ Torreta, 25 
93 896 03 94

Construccions i
Reformes
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

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
Instal.lacions 
A.Huete
C. Cervantes, 23-26 local c
93 896 30 55

Farmàcies
Gonzalvo
Crta. Sitges, 53
93 896 19 17
Farmàcia Pascual
Av. Catalunya, 10
93 893 24 87

Farmàcia del Mercat
Roger de Flor, 100-104
93 814 39 33
Joieries-Rellotgeries
M. Fortuny
Crta. de Sitges, 41
93 896 34 94

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. Carles
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

Mudances
Mudanzas M.M
619 642 896

Pastisseries 
Fleques
La Pubilla
c/ Àngel Guimerà, 71
93 814 99 86
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

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

Publicitat
Pin.Ups Publicitat s.l
93 128 41 147 

Serveis
Oh Desaigües
649 52 12 63

Tallers reparació
d’automòbils
J.M.R. 2000
Av. Josep Pere Jacas,36
93 896 22 36
Rapid Cars
c/ Murcia, 87-89
93 814 97 01
Autotaller Molina
c/ Sagunto, 8
93 814 19 34

Tarot 
Lectures de Tarot
Vallpineda - 636 173 737

Tendals
Toldos Melgosa 
c/ Miguel Angel, 45-47
93 814 19 60

Veterinaris
Centre Veterinari 
Sandy
Crta. de Sitges, 75
93 896 21 86

COL·LABORADORS
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