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aig ens promet, de moment, una mica més de llibertat, en horaris i 
limitacions territorials. Bé per a molts petits i no tan petits empresaris 
que pateixen un desgavell ja fa massa temps, i bé, també per a la 
immensa majoria de mortals, que de tant acotar el cap patim uns 

torticolis, que si això dura massa més, serà crònica.

No sé si aquest mateix “bé” el comparteixen els professionals sanitaris, científics i certa 
part dels mortals abans anomenats, que puguin considerar incorrectes i/o precipitades 
aquestes decisions. És complicat que plogui al gust de tothom i només el temps podrà 
donar o treure la raó; anem a temps millors, segur, així hem de pensar i actuar, això sí, 
sense deixar de pensar en els altres, a fi de bé.

La passada diada de Sant Jordi es va poder celebrar amb una miqueta més de normalitat, 
si la comparem amb l’anterior. Ens vam veure, si no la cara sencera, els ulls i els gestos. 
La vam gaudir al carrer i vam mantenir la tradició que tant ens agrada de comprar llibres 
i roses i compartir-la.

Entrevistem a dues persones que es podria dir que estan a la Lluna, o si més no, treballen 
per ella, pels astres, per l’univers i per divulgar-ho, fer-ho proper i sobretot ajudar 
a comprendre aquest apassionant sostre del qual en sabem tan poc. I ho fan des de 
l’Observatori Astronòmic del Parc del Garraf. En Carles i la Rat ens expliquen què hi fan i 
com hi han arribat.

Fem un tomb pels carrers, ens dóna a conèixer, un cop més, dues identitats que formen 
part de la nostra nomenclatura de carrers i places al municipi. En Cristòfol Mestre, fill de 
Ribes i tertulià reconegut a la Plaça Marcer. I en Santiago Rusiñol, pintor, escriptor i amb 
interessos culturals força destacats.

En Joan Rosquellas, en aquesta edició i potser perquè la situació no li permet fer una 
vida social plena, fa cap al record de qui en un temps passat li va aportar quelcom que ha 
tardat molts anys a reconèixer i recordar. Qui no ens diu que puguin ser aquests uns bons 
temps, precisament, per obrir algun calaix i emportar-nos un somriure?
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L’Altaveu és un mitjà plural i 
no comparteix sempre l’opinió 

dels seus col·laboradors
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Sant Jordi 2021, moltes ganes 
de celebrar una diada tal com 
estàvem acostumats, al carrer, 
passejant i compartint espai amb 
la tradició i la cultura.

Les dues excepcionals ubicacions 
van propiciar la qualitat tècnica 
dels espectacles programats i 
garantir a la vegada les mesures 
de seguretat, per oferir una major 
capacitat d’assistència i control 
dels aforaments. 

Aquest Sant Jordi, amb tots els 
actes programats i la celebració 
el mateix dia 23, ha comptat amb 
un pressupost de 10.000 €.

Les Fires organitzades a 
Ribes i Les Roquetes i les 
diferents activitats que les van 
acompanyar van rebre més de 
1.500 visitants, que van poder 
assistir el dia 23 als espectacles 
infantils i familiars que es van 
poder gaudir, comprant llibres i 
roses.

El municipi va afavorir la 
presència d’entitats als recintes 
firals, conjuntament amb llibreries 
i floristeries locals. Un total de 31 
parades (10 a les Roquetes i 21 
a Ribes), i 16 autors locals que 
hi van participar amb les seves 
obres. 

Es van complir tots els requisits 
de prevenció de la Covid-19, 
recomanats pel Procicat i la 
celebració es va dur a terme 
sense aglomeracions ni incidents 
al respecte. 
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Sant Jordi a les Roquetes: 

Espectacles: Una Carretada de Contes 
(110 persones assistents)

Improshow:  (80 persones assistents) 

Parades: 10            

Públic visitant: 300 persones

Sant Jordi a Ribes: 

Espectacles: Llegenda de Sant Jordi 
(235 persones assistents)

Improshow:  (219 persones assistents)

Parades: 21              

Públic visitant: 800/1000 persones
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa 
L’Altaveu a la Ciutadania, una plataforma en línia a través 
de la qual el veïnat podrà expressar la seva valoració i 
opinió sobre les accions que duu a terme la institució i les 
problemàtiques i necessitats del municipi. A través de la nova 
eina participativa, es faran consultes a tothom qui ho vulgui 
de forma voluntària i anònima. Les inscripcions per prendre 
part en la iniciativa s’han de fer a la plataforma de L’Altaveu 
(www.santperederibes.altaveualaciutadania.cat).

L’Altaveu a la Ciutadania és una eina de democràcia 
electrònica creada per facilitar la relació entre la població 
i el seu ajuntament, fomentant la implicació de les veïnes i 
veïns en la gestió municipal i l’obertura del govern local cap 
a la ciutadania. L’eina utilitza la metodologia panel, basada 
en consultes periòdiques a les persones participants, que en 
cap cas són una mostra representativa de la població, sinó 
un grup interessat a oferir la seva opinió.

Segons l’alcaldessa, Abigail Garrido, a través de la 
plataforma “fem un pas endavant en posar a l’abast de la 

UNA PLATAFORMA EN LÍNIA RECOLLIRÀ LES OPINIONS DEL VEÏNAT 
SOBRE L’ACCIÓ DE L’AJUNTAMENT I LES PROBLEMÀTIQUES I 
NECESSITATS DEL MUNICIPI
L’Altaveu a la Ciutadania, la nova eina participativa, farà consultes periòdiques a veïnes i 
veïns que s’hi inscriguin voluntàriament i de forma anònima.

ciutadania eines de participació. Tenim els pressupostos 
participatius, que mobilitzen força gent, però volíem 
anar més enllà. Cal destacar, en aquest cas, que ho fem 
a través de nous espais en línia, que durant el temps 
de pandèmia han agafat una gran embranzida i han 
vingut per quedar-s’hi. És una obligació del govern i de 
l’Ajuntament treballar en aquesta direcció”, ha afegit. 

La regidora de Participació, Antònia Pulido, ha recordat 
que “en el nostre projecte polític hi havia la creació d’un 
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consell ciutadà de Sant Pere de Ribes, però la Covid-19 
ens ha posat entrebancs a l’hora de desenvolupar 
fórmules participatives presencials. Per aquest motiu, 
hem vist que L’Altaveu a la Ciutadania podia ser una 
eina substitutòria adient per donar veu al veïnat”.

La directora de l’empresa d’investigació sociològica i 
de mercats CERES, que gestionarà la plataforma, Mercè 
Chiapella, ha explicat que la fórmula de L’Altaveu “és 
una eina de govern obert i participació que portem 
implementant a diferents ajuntaments des de fa anys i que 
va ser molt innovadora en el seu moment. Representa, en 
definitiva, una escolta activa a la ciutadania que permet 
elaborar un baròmetre en sèrie del que opina sobre el 
municipi”.  

Grups de treball d’un centenar de persones

L’Altaveu a la Ciutadania comptarà amb grups d’un 
màxim de 80-100 persones, als quals periòdicament 
se’ls aniran adreçant qüestionaris sobre temes d’àmbit 
local i municipal. La intenció és disposar d’una mostra 
representativa del terme i dels diferents perfils socials, 
tenint en compte factors com el sexe, l’edat, la zona de 
residència i el nivell d’estudis.

Per formar el primer grup de treball, s’ha obert un termini 
d’inscripció fins al 26 de maig. Qui s’hi vulgui inscriure, ha 
de complir les següents condicions:

•	 Ser major de 16 anys.
•	 Disposar d’una adreça de correu electrònica vàlida.
•	 Residir al municipi.

De les persones que vulguin formar part d’aquesta iniciativa 
se’n farà una selecció de la qual en sortirà el grup de treball. 
Les persones que no resultin seleccionades, per la seva 
banda, s’inclouran en una base de dades de reserva de 
caràcter viu, que servirà per cobrir baixes o crear nous grups 
mostra. Als seleccionats se’ls confirmarà la seva inclusió en 
el projecte.

Consultes cada dos o tres mesos

L’Altaveu a la Ciutadania plantejarà a les persones 
participants una sèrie de consultes cada dos o tres mesos, 
que hauran de respondre mitjançant qüestionaris en línia 
en un termini delimitat. Les aportacions recollides serviran 
per ajudar l’Ajuntament a gestionar, prioritzar, dissenyar i 
prendre decisions sobre les seves actuacions.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes afegeix, amb l’Altaveu 
a la Ciutadania, una nova eina de participació i transparència 
a les ja existents al municipi. En aquests moments, es 
disposa de consells municipals, pressupostos participatius, 
sessions públiques de les ordenances i els pressupostos i un 
portal de transparència. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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L’Oficina Local d’Habitatge ha començat a tramitar les 
sol·licituds per accedir als ajuts al lloguer que convoca 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 2021, que 
també es poden sol·licitar, de forma telemàtica, al web 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquests ajuts, 
que es poden demanar del 27 d’abril fins el 4 de juny en 
règim de concurrència pública competitiva, estan adreçats 
a persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de 
l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i 
permanent a Catalunya. L’Oficina Local d’Habitatge 
tramita les sol·licituds en qualitat d’òrgan col·laborador de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Les condicions per 
accedir als ajuts es poden consultar a les bases reguladores 
de les subvencions.

L’objectiu dels ajuts és facilitar l’accés i la permanència en 
un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc 
d’exclusió social. Per accedir-hi, cal acreditar la residència 
legal a Catalunya. La unitat de convivència ha de tenir 
uns ingressos anuals iguals o superiors a 0,3 vegades 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC) i uns màxims variables en funció del nombre 
de persones integrants de la unitat de convivència. Les 
víctimes de terrorisme queden exonerades del límit màxim 
d’ingressos.

Les persones residents a la demarcació de Barcelona 
han de pagar un lloguer que no sigui superior als 800€ 
mensuals per poder optar a les subvencions. Aquest límit 
se situa en els 900€ en el cas de famílies nombroses o que 
acreditin discapacitat amb barem favorable (mobilitat 
reduïda).

Ajuts entre 240€ i 2.400€ anuals

Les persones beneficiàries de les subvencions rebran ajuts 
que oscil·len entre els 240€ i els 2.400€ anuals, en funció 
de l’import del lloguer i de l’esforç que representa pagar-lo 
en relació amb els ingressos. Així, l’import de la subvenció 
serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan 
l’esforç per pagar-lo sigui igual o inferior al 30% dels 

L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE ATEN LES SOL·LICITUDS PER 
OPTAR ALS AJUTS AL LLOGUER DE LA GENERALITAT PER A 2021

ingressos; del 30%, si aquest esforç és superior al 30% 
i inferior al 40% dels ingressos, i del 40%, si l’esforç és 
igual o superior al 40% dels ingressos.

Les sol·licituds es resoldran per concurrència 
competitiva segons la dotació pressupostària de la línia 
d’ajuts en un ordre que, en primer lloc, tindrà en compte les 
persones titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge 
amb protecció oficial de promotor privat o públic. Es 
contempla la possibilitat d’ampliar a 2,831267 l’IRSC 
màxim exigible si encara queda dotació pressupostària 
disponible, un cop resoltes les sol·licituds que compleixen 
els requisits demanats.

El servei de l’Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge permet realitzar tots els 
serveis que es gestionen en matèria d’assessorament, 
informació, tramitació de sol·licituds o ajuts i, en general, 
totes les tasques i funcions que suposen l’atenció, consulta 
i informació a la ciutadania del municipi en relació als 
seus expedients o a les polítiques d’habitatge, així com la 
tramitació administrativa de sol·licituds relacionades amb 
aquests serveis o amb d’altres que ofereixi l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o altres administracions.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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CARTES A LA JUANi

“Benvolguda Juani. Necessitem, urgentment, una mica 
més de seny i de solidaritat, d’empatia i de respecte. Ja 
no parlo d’ajudar als altres, però almenys, no robar-
nos. En el darrer any – sí, aquest any en què hem tocat 
carrer en comptades ocasions– a casa ens han robat ja 
tres bicicletes, dues dels nens i una de la meva parella. 
Hem denunciat cada vegada els fets, tant a la comissaria 
com a les xarxes, però ni hem recuperat les bicicletes 
ni hem aconseguit que ningú hagi reaccionat en ajudar 
a localitzar-les. Ja sé que només són un objecte (no és 
un gos) però representen un esforç que no hem pogut 
recuperar, perquè no podem dir que aquest any ens hagi 
estat gaire favorable. Un ERTO a la família, la canalla 
sense escola durant mesos i en confinaments quinzenals 
d’aquest curs, són al final, també despeses que no podem 
suportar. Es podria fer una crida per crear una mena 
de banc de bicicletes o d’intercanvi? Vaig més enllà, a 
algú li sobra alguna bicicleta? Ho agrairíem molt, molt! 
Gràcies.” (Ramon, 22 d’abril de 2021). 

Ramon, Ramon! 

Reconec que en obrir la teva carta (el teu correu electrònic, 
en realitat) m’ha sorprès el títol de la cançó de Sabina de 
l’assumpte. M’he precipitat en pensar que es tractaria d’un 
relat molt més romàntic, tot i que no nego el romanticisme 
d’un passeig en bicicleta, que sospito (perquè ho ignoro) 
que també ho deu tenir. 

La teva queixa crec que és compartida per altres veïns i 
veïnes. En aquest excepcional any, sembla que el pas del 
temps ha fet que tot estigui més brut i sobretot sembla que 
el gest del balcó solidari s’hagi invertit per convertir-se en 
una insolidaritat a peu de carrer. Quin món! 

Desconec si el robatori de bicicletes és una reclamació 
d’una mena de mercat negre de segona mà o respon a 
bretolades d’aquelles que mai he entès. Sigui com sigui, 
no és de merèixer la situació que descrius, que entenc no 
ha estat una sinó tres vegades. 

Les xarxes socials en són un aparador de bicicletes robades, 
i altres furts que la gent denuncia sovint. Poques vegades 
he seguit una història fins a trobar un final feliç. 

Però n’hi ha. Algunes persones troben claus, motxilles, 
fins i tot telèfons mòbils i esperen localitzar la seva 
propietària o propietari. Fa poques setmanes vaig seguir 
una d’aquestes històries amb final feliç. Però és cert, 
que de motos i de bicicletes hi ha, més aviat, pocs finals 
feliços, de manera que comparteixo la teva proposta de 
crear un espai d’intercanvi o per a compartir les bicicletes. 
T’imagines? 

També se m’acut la possibilitat de crear una mena de 
bikecrossing, és a dir, deixar bicicletes en determinats 
espais per al seu lliure ús i retornar en altres espais per 
a nous usos. Què et sembla? A mi, la idea original del 
bookcrossing, sempre m’ha semblat una genialitat que es 
podria estendre a moltes i molt diferents causes. Som-hi? 

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. 

“Quién coño me ha robado” ... la bicicleta
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Les biblioteques públiques Manuel de Pedrolo, de Ribes, 
i Josep Pla, de les Roquetes, tornaran a oferir el servei 
d’aules d’estudi amb motiu de l’època d’exàmens del 14 
de maig a l’11 de juny. Aquesta alternativa, adreçada a 
persones estudiants del municipi que necessiten espais de 
concentració per preparar proves i treballs, es va cancel·lar 
l’any 2020 coincidint amb la primera onada de la Covid-19.

Malgrat les restriccions encara vigents, la Manuel de 
Pedrolo i la Josep Pla oferiran el servei d’aules d’estudi 
en horari no habitual, prenent com a referència els 
exàmens de la selectivitat, els dies 8, 9 i 10 de juny. Els 
espais estaran disponibles els divendres, de 9h a 13h; 
els dissabtes, de 16h a 21h, i els diumenges, de 10h a 
14h i de 16h a 21h. Cal recordar que la Biblioteca Josep 
Pla està situada provisionalment a la sala polivalent de la 
Vinya d’en Petaca per les obres de reforma i ampliació de 
l’equipament cultural, al carrer Gaudí, 1. Es pot trobar més 
informació sobre aquest servei als perfils d’Instagram @
espaijovederibes i @jovesxjovesrkts.

De manera permanent, l’Ajuntament habilita aules d’estudi 
al Centre Cultural El Local (dimarts a dissabte, de 16h 
a 21h), al Centre Cívic L’Espai (dimarts a divendres, de 

LES AULES D’ESTUDI TORNEN A LES BIBLIOTEQUES DEL 14 DE MAIG 
A L’11 DE JUNY
El servei adreçat a persones estudiants del municipi es 
recupera, després de la cancel·lació de 2020 per la pandèmia.

15h a 21h) i a l’Espai Jove (dimarts a divendres, de 17h 
a 21h, i dissabtes, de 10h a 14h i de 17h a 20h).

Les aules d’estudi segueixen els protocols corresponents per a 
evitar la propagació de la Covid-19. Tenen un aforament limitat, 
és obligatori l’ús de mascareta, s’ofereix gel hidroalcohòlic a les 
persones usuàries i es fan neteges extres dels espais habilitats al 
migdia, a banda de les que es fan a diari.

El Servei de Joventut habilita espais adequats com a aules 
d’estudi per donar suport a les persones estudiants del 
municipi al llarg de l’any i els reforça en època d’exàmens, 
complementant els existents. Aquesta és una de les accions 
marcades en el Pla Local de Joventut 2018/2022 amb l’objectiu 
de facilitar el projecte vital i l’emancipació del jovent. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb...

Carles Schnabel i Rat Parellada,
a l’Observatori Astronòmic del Garraf

Carles Schnabel i Rat Parellada són la parella responsable de l’Observatori Astronòmic del 
Garraf. En Carles és biòleg i la Rat és pedagoga. Des de 2010 han divulgat el cel de la comarca 
des de l’equipament situat a Olivella, a l’antic magatzem agrícola de Can Tòfol, restaurat el 
1997. Allí, un primer grup d’estudiosos, astrònoms i curiosos de l’univers van crear un centre 
d’observació que aplega activitats, recerca i sobretot la màgica possibilitat d’experimentar amb 
els propis ulls el moviment i les sinergies que formen astres, planetes i estrelles, cada dia al nostre 
voltant.

L’Altaveu: Passant camí d’Olivella a la Plana 
Novella, s’hi pot veure la cúpula de l’Observatori 
Astronòmic del Garraf, què hi trobem dins? 

Carles Schnabel: El primer que es veu és la cúpula 
de l’Observatori, on hi tenim el telescopi de 280 mm 
d’obertura, és a dir, amb un diàmetre d’objectiu de 28 
cm. 

L’A: És el primer que s’hi va instal·lar 
a finals dels 90, quan neix l’Observatori? 

C.S: No. El telescopi s’ha anat modernitzant 
i automatitzant! Ja fa un temps que 
permet, a més de l’observació, la gravació 
d’imatges digitals, per exemple, que sobretot es fan per a 
les recerques i grups d’investigació. 

L’A: De quins altres equips i espais es pot gaudir? 

C.S: El cert és que hem instal·lat també un altre punt 
d’observació, que permetrà una major accessibilitat, i 

tenim a més telescopis portàtils per a les observacions 
d’exterior. A més, tenim també un petit Planetari, en una 
cúpula interior de l’edifici. És una eina molt pràctica, 
perquè ens permet exposar l’univers amb les estrelles, 
constel·lacions i tots els moviments dels planetes, que 
després, en l’observació directa, identifiquem amb una 
major comprensió.

L’A: És difícil comprendre els 
moviments? 

C.S: Més que difícil, és complex. Pensa 
que copsem el moviment dels astres des de 
la Terra, mentre la Terra mateixa està també 
en moviment. Així que el moviment real és 

un altre. 

L’A: Sembla que cal venir a aprendre més d’una 
lliçó. Sense les explicacions, com ho entendríem? 

C.S: Precisament aquesta és la funció del Planetari. És 
una simulació que comporta una primera aproximació a 

 “El telescopi de la cúpula 
de l’Observatori té 280mm 
de diàmetre”
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l’observació directa i que ens prepara per després posar 
els ulls allí on volem entendre o allí on més ens sorprèn 
l’univers. 

L’A: Després d’una dècada a l’Observatori, què és 
allò que heu vist que enlluerna més la gent o que més 
agrada? 

C.S: Sense cap mena de dubte és la Lluna. Perquè de 
sobte, el telescopi ens apropa a la seva textura, la seva gran 
lluminositat, els seus cràters. Pensa que és el més proper 
que tenim i el detall és immens. Tant, que tot i ser el més 
conegut, és alhora allò més sorprenent. Després, és clar, 
també agrada veure Saturn amb els seus anells.

L’A: I si la nit és bona... 

C.S: Aleshores m’agrada indicar cúmuls globulars 
d’estrelles!  

L’A: Què són? 

C.S: Són concentracions de centenars de milers d’estrelles, 
tan llunyanes de nosaltres i tan propers entre elles, que 
semblen un eixam d’abelles i ens transmeten una gran 
sensació de profunditat. És fantàstic! 

L’A: L’observació astronòmica 
sembla pura passió. Com va néixer 
la teva vinculació amb l’astronomia, 
va ser mirant el cel o per alguna altra 
influència? 

C.S: Diria que va ser influència. Jo sóc dels 
anys 60, de quan s’encetava la divulgació 
sobre l’exploració espacial i els viatges a la Lluna; 
es descobrien els primers satèl·lits i eixia una ingent 
literatura i recerca sobre els astres, l’univers i fins i tot es 
parlava d’OVNIS i de vida extraterrestre. Tot allò em va 
atraure. Tenia potser només deu anys i vaig començar a 
llegir i interessar-me pel tema. Amb tretze anys ja havia 
aconseguit que em regalessin el primer telescopi! 

L’A: Seria més que un regal! 

C.S: Sí! Va ser una bogeria! Així vaig créixer, amb el 
telescopi al terrat de casa, aleshores a Barcelona, que ja et 

pots imaginar que no és el millor cel per observar, i abans 
encara! Ara és pitjor, amb tanta contaminació! I deixa que 
afegeixi una reflexió. 

L’A: I tant! Quina és la reflexió? 

C.S: Aleshores era un estudiant, si vols mediocre. No sé si 
m’explico. Però de tant que em va encuriosir i entusiasmar 

el tema, vaig anar aprofundint i en canvi 
a l’escola no es van adonar fins que en 
el Batxillerat es van sorprendre de tot el 
coneixement que tenia de la meva afició. 
És una reflexió, perquè crec que és una 
assignatura pendent de les escoles en general 
(tot i que algunes ho fan) que és oblida o 

deixar de banda allò que atrau el jovent i els infants, que 
mira, com l’astronomia, que gairebé no formava part dels 
temes d’estudi. Crec que és molt important que s’eixampli 
el coneixement amb les aficions i les vocacions, siguin o 
no científiques, no creus? 

L’A: És clar! De fet, tot i estudiar Biologia, de ben 
jove vas fer-te membre de l’Agrupació Astronòmica de 
Sabadell, la més important de l’Estat, de la qual ara 
n’ets president. 

C.S: Sí! (riu). Als quinze anys m’hi vaig fer soci. I vaig 

“Des de ben petit em va 
atraure tot el relacionat 
amb l’exploració espacial”

El planeta Júpiter en el Sistema Solar a escala que es 
troba durant el GR5. 
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seguir amb les observacions i l’aprenentatge. Fa anys que 
havia estat membre de la Junta i ara, fa un mes, que en sóc 
el president. Pensa que tot i el nom local, de Sabadell, es 
tracta, com dius, de l’observatori més important de l’Estat, 
amb una història de més de 60 anys. 

L’A: I com arribeu al Garraf? 

C.S: La història es remunta a temps enrere, t’ho explico?

L’A: I tant! Per feina o per amor? 

C.S: Per amor a l’astronomia, podria dir, però també va 
ser per amistat. En Tòfol Tobal, un dels 
membres fundadors de l’Observatori del 
Garraf, que a Ribes i les Roquetes coneixeu, 
és un bon amic meu. Ens vam conèixer 
quan tindríem setze o disset anys. Tots dos 
apassionats per les estrelles dobles. Amb el 
temps, volien fer un canvi a l’Observatori 
i ens van proposar que ens en féssim càrrec, ja que tant 
la Rat com jo, portàvem anys dedicats a la divulgació i 
la recerca en astronomia. I així va ser, que fa una dècada 
que en tenim la concessió i fem totes les activitats, a més 
de seguir en contacte amb el grup de recerca que encara 
coordina en Tòfol. 

L’A: Una bona amistat! Però deixa que pregunti, has 

dit estrelles dobles? 

C.S: Sí! Les estrelles dobles ens van atraure sempre al 
Tòfol i a mi. Es tracta d’estrelles que estan juntes, que 
amb el pas del temps observem que una gira al voltant de 
l’altra i són fenòmens que cal resseguir, les descobreixes i 
el seguiment acaba revelant el seu procés. 

L’A: A l’Observatori, a més de les activitats i tallers 
hi feu recerca. 

C.S: Sí, el grup de l’Observatori Astronòmic del Garraf, 
que coordina el Tòfol, hi fa observacions i 
recerca constantment, a més ara nosaltres 
també hem centrat la recerca en les 
ocultacions d’estrelles.

L’A: Què són les ocultacions d’estrelles? 

C.S: Són ocultacions d’estrelles que 
es produeixen com un eclipsi, però en aquest cas és un 
asteroide qui tapa una estrella, i el seu seguiment ens 
permet obtenir informació de l’asteroide, la seva posició, 
els moviments, la mida.

L’A: I càlculs de prediccions? 

C.S: Bé, ara això és més senzill, recollim dades i hi ha 

“Hem inaugurat una 
maqueta a escala del 
Sistema Solar al llarg del 
GR5” 

Visió de l’Observatori Astronòmic del Garraf. Carles Schnabel durant una de les activitats en el 2019. 
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aplicacions i centres de càlcul que faciliten les prediccions. 

L’A: Tornant a l’Observatori, hi feu activitats per 
a escoles, tallers, observacions amb grups reduïts i 
activitats especials durant l’estiu. Tot un ventall, que 
en aquesta etapa de pandèmia, com heu viscut. 

C.S: Una mica com tothom, imagino. Adaptant-nos. 
L’estiu passat vam dur a terme les cites d’observació i 
activitats especial, com el taller de pintura 
amb vi, i visites de grups sempre reduïts. 
No només per les restriccions, aquí l’espai 
és limitat i per això sempre tothom valora la 
proximitat i la familiaritat. El que esperem 
ara és l’aixecament del toc de queda, que 
ja et pots imaginar que limita l’observació, 
ara que tocades les deu, tot just es fa de 
nit! Esperem que aquest mes de maig, podrem recuperar 
l’activitat. 

L’A: I alguna altra novetat, oi? 

C.S: Sí. Ara mateix està en marxa una novetat. Inaugurem 
una maqueta a escala del sistema solar al llarg del GR5, 

que travessa per aquí, amb el Sol a l›Observatori i la resta 
de planetes, arreu del recorregut, a la mateixa escala. Així, 
per exemple, tenim la Terra a 150 metres i en canvi Neptú 
a més de quatre quilòmetres de distància. 

L’A: Una galàxia a tocar, que permet a escala i amb 
les proporcions reals, observar a la terra allò que està 
en el cel!

C.S: (riu) És una de les accions que hem 
engegat amb la Diputació de Barcelona que 
gestiona el Parc del Garraf, i que se suma a 
la divulgació de totes les activitats. 

L’A: Per a finalitzar, com a expert en la 
matèria –si ho permets– es té la sensació 
que el temps corre massa ràpid. Pot ser 

que la Terra trigui menys a girar sobre sí mateixa i els 
dies se’ns fan curts, o és l’edat? 

C.S: No t’ho prenguis malament, però és l’edat! La 
Lluna alenteix la Terra, la frena cada any un segon. És 
imperceptible, però després de milers i milions d’anys, 
cada vegada és més lenta! 

“A tothom sorprèn veure 
amb els seus ull la textura 
de la Lluna”

El telescopi de la cúpula de l’Observatori Astronòmic 
del Garraf. 

El Planetari interior, on es realitza la simulació prèvia a 
l’observació. 

Anuncia’t 655 960 320

Ens ajudem entre tots?
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El teatre municipal de les Roquetes encara el tram final de 
les obres de remodelació i ampliació amb la previsió que 
estiguin enllestides el mes de juliol vinent. L’equipament, 
batejat com La Bòbila en referència als primers pobladors 
de l’entorn de les Roquetes, tindrà un aforament de 300 
localitats. Dotarà el municipi d’una programació d’arts 
escèniques estable de qualitat i permetrà recuperar l’oferta 
de cinema en aquest nucli de població.

Segons ha assenyalat l’alcaldessa, Abigail 
Garrido, “aquesta rehabilitació i ampliació del teatre 
de les Roquetes, que esperem que obri portes a finals 
de la tardor vinent, té relació amb el que anomenem el 
triangle de la cultura de les Roquetes. Conjuntament 
amb l’ampliació de la Biblioteca Josep Pla i l’adequació 
de l’Espai, ens permetrà demostrar l’aposta decidida 
que fem des de l’Ajuntament en aquest àmbit”.

El regidor de Cultura de les Roquetes, Adrià Solà, 
ha anunciat que “farem una posada en marxa de 
l’equipament a ple rendiment. Això vol dir que 
programarem cinema i teatre, així com formacions en 
arts escèniques, dividides en tres blocs: un tastet d’un 
mes, un curs bàsic de tres mesos i un curs especialitzat 
de mig any”. Solà ha destacat, a més, que “l’aposta pel 
talent local és una de les prioritats que ens marquem en 
aquesta nova etapa i que s’oferirà a través de l’edifici 
annex, on hi haurà sala d’assaig”.  

L’escenari dobla superfície

La remodelació i ampliació del teatre municipal de les 
Roquetes ha permès dotar l’equipament d’un espai plenament 
funcional de 1.200m2, amb 110 metres d’escenari, el doble 
del que hi havia a les antigues instal·lacions. L’equipament 
estarà format per una sala principal d’exhibició i un edifici 
annex amb sala d’assaig, que acolliran un centre de formació 
i difusió en arts escèniques. Amb una platea de 134m2 i un 
amfiteatre de 123m2, el teatre La Bòbila disposarà, a més, 
de camerinos, tallers i serveis.

LA REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL DE LES 
ROQUETES ESTARÀ ENLLESTIDA EL JULIOL VINENT

El procés de remodelació i ampliació ha tingut un pressupost 
de 3.167.000€, desglossats en els següents conceptes:

•	 Projecte executiu d’obra: 2.799.000€.

•	 Projecte d’equipament escènic i il·luminació 
espectacular: 367.900€.

La despesa de funcionament de l’equipament cultural és 
previst que s’estabilitzi al voltant dels 200.000€ anuals.

Caixa única als accessos a l’equipament

En paral·lel a la remodelació del teatre, s’està duent a terme 
una actuació d’adequació de la via pública a la vorera que 
dona accés a l’entrada principal, en els carrers d’Hernán 
Cortés amb Francisco de Vitòria. La finalitat d’aquests 
treballs és afavorir l’accessibilitat dels espectadors.

El remodelat teatre municipal de les Roquetes complirà 
amb els estàndards mínims per a un equipament escènic-
musical d’un municipi d’uns 30.000 habitants com 
Sant Pere de Ribes. D’aquesta manera, podrà adherir-
se al Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, el que 
permetrà rebre subvencions i línies d’ajuts per oferir una 
programació de qualitat amb un preu reduït.

En el futur, la voluntat és que el teatre La Bòbila formi part 
de la xarxa integrada d’equipaments culturals de Sant Pere 
de Ribes, amb una especial rellevància del Centre Cultural 
El Local (amb 192 localitats, quan es posi en marxa), 
que funcionarà com una sala complementària del teatre 
remodelat de les Roquetes.

Objectiu: 37 funcions anuals entre les dues sales

Amb la posada en funcionament de la xarxa integrada, 
l’Ajuntament es marca l’objectiu d’oferir un total de 
37 funcions anuals repartides entre el teatre La Bòbila 
i el Centre Cultural El Local. És el que correspon per a 
un municipi de 30.000 habitants, segons els Cercles de 
Comparació Intermunicipal de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, segons la qual hi ha d’haver una ràtio mitjana 
de 11,8 funcions anuals per cada 10.000 habitants.

El teatre La Bòbila serà gestionat per un responsable de 
l’equipament contractat en plantilla de l’Ajuntament, que 
s’encarregarà de la programació i la gestió d’usos. La resta 
de funcions seran contractades a proveïdors externs (servei 
de sala o manteniment d’instal·lacions i equipament 
tècnic, entre d’altres). Les funcions de gestió econòmica i 
administrativa es realitzaran des de l’estructura central de 
l’Ajuntament.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Carrer de Cristòfol Mestre (Ribes)
El carrer de Cristòfol Mestre és paral·lel als carrers 
de Lola Anglada i d’Ildefons Cerdà. En un dels seus 
extrems hi ha el Pavelló Poliesportiu de Ribes.

Cristòfol Mestre i Artigas (1879-1969) va néixer a 
Ribes, fill de Josep Mestre i Mestre i de Rosa Artigas 
i Comas. El matrimoni va tenir cinc fills: Cristòfol, 
Pepeta, Josep, Ernest i Rosa. Amb els diners estalviats 
a Cuba van fer can Geló (al carrer de mossèn Andreu 
Malgà nº 10) i van donar carrera als tres nois: Cristòfol 
i Ernest eren enginyers agrònoms i Josep era metge 
(el metge Pere). En Cristòfol, a més, va estudiar el 
doctorat a Madrid durant dos anys. 

Bona part de la seva vida Cristòfol Mestre va residir 
a Vilafranca del Penedès, però procurava de tant en 
tant venir a Ribes a conversar amb els seus parents 
i amics. Eren molt conegudes les seves tertúlies a la 
plaça Marcer davant de la casa dels seus cosins de 
can Panxo.

Fou director de l’estació enològica de Vilafranca del 
Penedès (1907-1948), on creà, el 1915, el primer 
laboratori de microbiologia enològica de l’Estat 
espanyol i, el 1920, el de fisicoquímica per a l’anàlisi 
electroquímica dels vins. Va participar en nombrosos 
cursos de formació dirigits a pagesos, productors 
i comerciants. També va ser un defensor i impulsor 
del cooperativisme agrari, assessorant la creació 
dels sindicats penedesencs de la Granada, Moja i les 
Cabanyes. 

En vida va rebre diversos reconeixements. El 28 de 
març de 1948 l’Ajuntament de Ribes el va nomenar 
fill predilecte i li va entregar un pergamí, el 1955 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès li va lliurar la 
medalla de Plata de la Vila i el Ministeri d’Agricultura li 
va imposar la Medalla al Mèrit Agrícola el 1950. També 
va ser president del Consejo Agronómico Nacional 
poc abans de jubilar-se.

A Vilafranca del Penedès una escola pública porta el 
seu nom i des de fa uns anys el Museu del Vi atorga el 
Premi i la Beca Cristòfol Mestre i Artigas al foment de 
la investigació tècnica i experimental sobre el conreu 
de la vinya i l’elaboració del vi i del cava.

Cristòfol Mestre i Artigas, al centre de la foto, a 
can Geló, el dia que l’Ajuntament el va nomenar fill 
predilecte de Ribes (foto treta de Meteoribes.cat).
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Santiago Rusiñol és també membre actiu en les tertúlies 
que es fan a Barcelona a “’Els Quatre Gats”, un local 
clau pel modernisme de l’època ja que en ell s’hi feien tot 
tipus d’activitats artístiques: lectures, concursos literaris, 
titelles, ombres xineses, concerts, exposicions... 

Com a anècdota, Santiago Rusiñol funda a Barcelona 
l’any 1927, juntament amb altra gent, “L’Arca de 
Noé”, una entitat que tenia com a objectiu inicial 
reunir socis amb el cognom d’una espècie animal i 
fer activitats relacionades amb aquest món.

El carrer o avinguda de Santiago Rusiñol existeix 
a tres llocs del nostre municipi. A les Roquetes va 
del carrer de Federico García Lorca al de Jacinto 
Benavente, però també el trobem a les urbanitzacions 
del mas de mossèn Alba i Vallpineda.

Procedent d’una família de l’alta burgesia industrial 
catalana, Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona,1861- 
Aranjuez, 1931), pintor, escriptor i persona amb 
múltiples interessos culturals, és considerat un dels 
puntals del modernisme català.

Deixeble del pintor Tomàs Moragas, exposa les 
seves primeres pintures a la Sala Parés de Barcelona 
des de l’any 1874. A finals dels anys 80 passa 
llargues temporades a París al barri de Montmartre 
on és inseparable de Ramón Casas. Quan torna a 
Barcelona crea a Sitges el Cau Ferrat (actualment 
convertit en museu), on, a més d’instal·lar la seva 
col·lecció de ferros forjats, el converteix en un centre 
de difusió del nou moviment ja que s’hi celebren 
un seguit d’actes culturals (conferències, tertúlies, 
concerts...). En reconeixement a la seva vinculació 
amb el municipi de Sitges, la Biblioteca Municipal rep 
el seu nom.

L’obra pictòrica, molt influïda per l’ impressionisme 
parisenc, varia de temàtica principal amb el temps. 
En els seus inicis representa sovint la figura humana, 
amb retrats i escenes amb un fort simbolisme. Més 
endavant destaquen els paisatges rurals i urbans, 
sobretot el tema dels jardins, motiu que explica que 
la seva mort sigui a Aranjuez. En relació al nostre 
municipi, va pintar la població de Sitges des de la 
creu de Ribes.

La seva primera obra literària en català és el llibre 
de records Anant pel món. En teatre comença amb 
petits monòlegs, continuant amb obres com L’alegria 
que passa (1891) i El Jardí abandonat (1900). Dins 
del gènere de  les novel·les la més coneguda és 
L’Auca del Senyor Esteve (1907), de la que en fa 
una versió teatral que es convertirà en un referent 
del teatre català. 

Monument a Santiago Rusiñol a la platja de Sant 
Sebastià de Sitges.

Carrer de Santiago Rusiñol (Les Roquetes)



·
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EL SERVEI DE TRANSPORT A DEMANDA OBTÉ UNA PUNTUACIÓ DE 
9.3 SOBRE 10 DE LES PERSONES USUÀRIES
-  Una enquesta realitzada per l’AMTU revela que un 32% dels usuaris del TAD opten per aquest tipus de
   servei malgrat tenir vehicle privat 
-  Un 46,5% dels viatgers enllaça el TAD amb un altre mitjà de transport, la majoria amb el bus interurbà
-  En dos anys, el nombre d’usuaris ha augmentat un 10% i ja ha transportat un total de 10.037 viatgers

El servei de transport a demanda (TAD) de Sant Pere 
de Ribes és valorat per les persones usuàries amb una 
puntuació mitjana de 9,3 sobre 10, cosa que demostra l’alt 
grau de satisfacció de les que l’utilitzen. Així es desprèn 
de l’enquesta de satisfacció que ha realitzat l’AMTU i que 
també revela altres dades d’interès, com l’increment de 
viatgers des que es va posar en funcionament el servei, o 
que bona part dels seus usuaris opta per aquesta modalitat 
de transport públic tot i tenir vehicle privat. 

L’AMTU i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes van posar en 
funcionament, el 7 de gener de 2019, el servei de transport a 
demanda del municipi. En els dos primers anys de funcionament 
– fins a final de 2020-, el TAD d’aquest municipi ha realitzat 
5.860 serveis i ha transportat un total de 10.037 viatgers. A 
més, cal destacar que en dos anys la demanda d’aquest servei 
s’ha incrementat un 10%, passant dels 2.786 serveis realitzats 
al 2019 als 3.074 realitzats al 2020. 

La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, afirma que 
“els resultats de l’enquesta demostren que el transport 
a la demanda és una modalitat de transport que respon 
a les necessitats dels ciutadans, i això n’afavoreix la 
seva utilització enfront de la del vehicle privat”. 

Per la seva part, l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, 
Abigail Garrido, s’ha mostrat satisfeta dels bons resultats 
de l’enquesta i ha manifestat que “la mobilitat urbana i 
sostenible és una aposta decidida d’aquest govern i, per 
tal de continuar millorant el servei, seguim treballant 
per adequar-lo a les necessitats de les persones. En 
aquest sentit, estem estudiant posar en marxa el servei 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda”.

Per a dur a terme l’enquesta, l’AMTU s’ha basat en les 
preguntes realitzades a una mostra de 44 usuaris del TAD, 
que representen un 34% del total que fa ús d’aquest servei.

L’enquesta realitzada per l’AMTU també revela que 
gairebé la meitat dels viatgers (45.5%) del TAD tenen 
carnet de conduir, i d’entre aquests, la majoria també 
disposa de vehicle privat i el podria utilitzar. Això suposa 
que el 32% del total  d’usuaris opta pel servei de TAD tot i 
tenir la possibilitat d’efectuar el trajecte en vehicle privat.

Motius d’utilització 

El principal motiu per utilitzar aquest servei és laboral. 
Un 30% dels usuaris utilitza el TAD per anar i/o tornar 
de la feina, ja sigui de manera directa o combinada amb 
altres mitjans de transport. Altres motius, en canvi, tenen 
una freqüència molt menor:  anar a comprar (16%), visites 
mèdiques (14%), gestions personals (14%) i estudis (14%). 

Intermodalitat

Gairebé la meitat dels usuaris (46,5%) enllaça el TAD amb 
algun altre mitjà de transport per arribar a la seva destinació 
final. En les connexions intermodals, el principal servei 
amb el qual enllacen els usuaris, en un 60% dels casos, és 
el bus interubà (Vilanova- SPR - Sitges), I en segon lloc se 
situa el Bus exprés a BCN, amb el 30% del total.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Inoblidables 
Avui, de sobte, he fet memòria d’algú que vaig conèixer 
fa molts anys...

Tots hem conegut persones que ens han deixat un bon 
record, i no em refereixo a familiars o amics, la presència 
dels quals és molt important a la nostra vida, no, em 
refereixo a uns quants coneguts amb qui, durant un període 
més llarg o més curt de la nostra existència, hem tingut una 
relació que ens ha aportat quelcom de positiu i perdurable. 

Normalment, el record d’aquestes persones, i la seva 
influència, roman amagada al nostre inconscient fins que, 
per un o altre motiu, apareix de sobte i ens evoca una 
sensació d’agradable nostàlgia. Com la que jo he sentit 
avui mateix. Veureu.

Quan estudiava batxillerat, vaig tenir la sort de conèixer 
un professor que preferia que li diguéssim “profe” i no 
“senyor Ausejo”, que era com la urbanitat d’aleshores 
exigia que es fes. 

Era un home culte, entusiasta i enamorat de la seva feina, 
que donava classes de Ciències Naturals, Física i Química 
i Matemàtiques. Respectava els alumnes i es feia respectar 
sense cap esforç. El seu capteniment era amable i sabia 
transmetre la passió per tot allò que ensenyava d’una 
manera admirable. Tot i que coneixia la meva inclinació 
per les lletres, s’estimava tant les matemàtiques i li posava 
tant d’entusiasme ensenyant-les que, gràcies a ell, vaig 
aprovar dignament una assignatura que no se’m donava 
gens bé i que, he de confessar, malgrat fer-la a contracor, 
van acabar agradant-me... una mica. 

Recordo que reia a cor què vols i que fumava com un 
carreter, en aquells temps en què es fumava arreu. No era 
gaire alt, era cepat, moreno, amb el nas gros i la mirada 
acollidora. Li agradava el cinema francès, la cervesa belga 
i Brigitte Bardot. 

L’escola on vaig coincidir amb ell era una acadèmia 
mixta on compartíem totes les activitats noies i nois: 
classes, esports, excursions... i la naturalitat amb què el 
senyor Ausejo tractava a les unes i els altres no tenia res a 
veure amb l’escola repressiva d’aquells anys de plom del 
franquisme. 

Els bons records que guardo d’aquella època escolar 
sempre aniran associats a la figura del meu inoblidable 
“profe”.

És una d’aquelles persones que va ser una sort conèixer 
i que, vist amb ulls d’ara, hauria valgut la pena mantenir 
la relació i l’amistat al llarg dels anys. La llàstima és que, 
jovenet com era, encara no estava per aquestes coses. Això 
sí, per mi sempre ha estat un dels meus inoblidables.

P. D. Segur que vosaltres, si remeneu una mica el passat, 
també retrobareu la memòria d’algú que us han fet la vida 
una mica més agradable. Una veïna afectuosa, un cambrer 
detallista, un company de feina agradable... 
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DIA 
INTERNACIONAL DE 
LA DANSA 2021
Diferent però no menys especial.

Un any més, des de Jopil Ribes es sumen a la celebració 
del Dia Internacional de la Dansa que es commemora 
cada 29 d’abril. Malgrat les restriccions imposades per 
la pandèmia, els alumnes de Jopil Ribes s’han adaptat 
a la situació filmant uns vídeos amb coreografies 
preparades per aquest dia tan especial i així poder fer 
gaudir a les famílies i públic d’una manera virtual, 
acostar la dansa a tothom i donar-li màxima visibilitat.

Podeu donar un cop d’ull a les seves xarxes 
socials i poder gaudir de la feina apressa i feta 
pels alumnes i mestres.

Visca la dansa!






