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esembre. Tot serà passar el pont del 6 i el 8 i ja serem, sense adonar-nos, 
cantant nadales i menjant torrons; inevitable compromís que any rere any es 
repeteix amb il·lusió i sempre amb noves expectatives per al pròxim.

Venim –i hi som encara– de temps difícils de viure i també de comprendre; temps on, ara 
sí que tenim una mica més clar que la salut és el més important, per sobre dels diners, 
de l’èxit, de les relacions socials, de viatges i de moltes altres coses que fins no fa gaire 
prioritzàvem. Els qui podem llegir això som de l’espècie humana, a qui per excel·lència 
agrada l’èxit, el benestar econòmic, veure món, i sobretot socialitzar-se. És mes, es pensa 
que sense totes aquestes coses difícilment es pot sobreviure; no s’és ningú si no es triomfa, 
es compra o es té molta riquesa i, evidentment, potser també hi ha qui no se sent bé si no 
pot mostrar totes les seves possessions als altres. Ens ha canviat la pandèmia? 

Encara no sabem prou bé com esdevindran els propers mesos envers la pandèmia i les 
conseqüències que està generant a tots els àmbits, i potser donades les dates, en què 
tots possiblement deixarem de banda el desastre per centrar-nos en les celebracions, 
m’agradaria demanar uns desitjos a qui correspongui:

Que les llums de Nadal que tant de goig fan al carrer, puguin il·luminar totes les cases, les 
dels febles també, i ja posats, que sigui bé de preu. 

Que ningú passi fred, ni gana, ni por, ni tristor. I que tots siguem capaços de regalar un 
somriure, una abraçada i de donar la mà, encara que sigui pandèmicament incorrecte.

I per últim, i això en l’àmbit local, que Sant Pere de Ribes i els ciutadans que hi vivim puguem 
obrar que els comerços i empreses locals no quedin engolides pels gegants de l’online.

Passeu unes Bones Festes i us donem les gràcies a tots: col·laboradors, anunciants i lectors 
que ens feu possible.

Fins aviat.
Cristina Perelló
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Activitats Nadal
Fem Ribes, UCER, DO Ribes, Espai Jove i Entitat Garcia Lorca
Caga Tió!
Durant el mes de desembre: 6 Tions tant al nucli de les Roquetes com al nucli de  Ribes. 
Organitza: Associacions de comerciants  UCER i  Fem Ribes.

Roquetes:           
Tió  a la Plaça Llobregat.
Tió  C/ Sant Jordi amb Almogàvers.  
Tió   Vinya D´en Petaca.

Ribes:                  
Tió a la Plaça Marcer
Tió a la Plaça dels Ànecs
Tió a la Plaça de la Poeta Maria Mercè Marçal 

Recollida de cartes als Reis
amb un Patge Reial 

27 i 28 de desembre
Horari de 10h a 14h i de 16h a 18h

Ubicació de la carpa: 27 de desembre c/Carç. 
28 de desembre c/LLuís Companys.

Organitza: Associacions de comerciants  Fem Ribes

Fires d’ Artesans organitzades per
l’Associació d’artesans  D.O. Ribes
5 desembre:  Fira de l´Advent.
Ubicació : c/ del Carç  Horari : 10h a 14h 
18 i 19 desembre: Fira de Nadal.
Ubicació : c/ del Carç  Horari : 10h a 20.30h
2 gener: Fira de Reis. 
Ubicació : c/ del Carç  Horari : 10h a 20.30h 
Tallers de Nadal a l’Espai Jove
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TALLER D’AUTODEFENSA INTEL.LIGENT
Sala Polivalent i Terrassa Espai Jove

Els dijous 25 de novembre i 9 de desembre
i divendres 10 de desembre

De 18H. a 20H. De 13 a 17 anys

TALLER DE BALLS LLATINS
Intensiu de Nadal del 21 al 24 de desembre
Sala Polivalent Espai Jove
De 18H. a 20H. De 15 a 20 anys

Entitat GARCIA LORCA
11 desembre

l’entitat GARCIA LORCA té previst realitzar la Zambombá
a la plaça Llobregat a partir de les 20h fins les 23h
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El passat dijous 18 de novembre va tenir lloc a la Sala 
Josep Lluís Palacios de Ribes l’acte de presentació de la 
mostra de treballs de recerca i creació (2014-2020) Josep-
Lluís Palacios. Aquests es van poder celebrar per primera 
vegada a la sala que porta el nom dels premis i que per 
tant, ret homenatge a la tasca de Josep-Lluís.

L’acte fou presidit pel secretari d’Òmnium Cultural del 
Garraf L. Santiago Sánchez i la Presidenta de l’entitat GER 
Iolanda Mauricio. Des d’Òmnium van ratificar el valor 
dels premis, la voluntat i la continuïtat. També remarcar la 
perseverança amb la que el coordinador i impulsor Josep 
Riera a mantingut aquests premis vius com el primer dia. 
Seguidament, Miquel Muç Vall va explicar detalladament 
el compromís d’en Josep-Lluís en l’àmbit social i polític, 
com a professor i com a historiador.

Es va recordar Josep-Lluís com un educador de professió 
amb l’ànima d’historiador. Aquest apostava per la 
creativitat dels alumnes, pel funcionament en grups i 
autoorganització de l’alumnat tant en funcions de gestió 
com en espais d’aprenentatge. Per exemple: a Can Puig els 
alumnes tenien l’oportunitat de participar en els processos 
d’avaluació i en les juntes.

Palacios desprenia una profunda passió per l’aprenentatge 
del jovent i va col•laborar en la implementació dels treballs 
de recerca a l’institut del municipi. Aquest fet, fomentava 
que els adolescents treballessin el seu esperit crític, la seva 
capacitat deductiva i a investigar les seves inquietuds.

L’historiador també estava molt avocat a la recerca de la 
història de Ribes i també en la difusió de la memòria oral 
ja que, aquest opinava que no hi ha present ni futur sense 
el coneixement exhaustiu del nostre passat.

L’objectiu dels Premis Josep-Lluís Palacios és en 
definitiva, fer valdre maneres de treballar inclusives, 
democràtiques i responsables. Volem reivindicar aquella 
innovació que no renuncia a l’esforç però que ajuda a 
l’autoorganització i a la solidaritat.

Respecte l’edició d’enguany, cal esmentar que és una 
edició especial degut a les restriccions causades pel la 
Covid19 ja que, els premis dels anys 2020 i 2021 es van 
suspendre. D’aquesta manera, aquest any s’ha publicat 
una edició especial que recull una selecció dels millors 
treballs anteriorment presentats. Cal remarcar que el jurat 
ha destacat que ha estat molt difícil la tria d’aquests quatre 
treballs per la qualitat dels mateixos.

Així doncs, des del 2013 s’han premiat 79 alumnes de 7 
instituts de la comarca del Garraf, cosa que els encoratja a 
seguir endavant amb la qualitat del seu desenvolupament 
i dels seus estudis.

Premis Josep-Lluís Palacios Fotos: Pepeta Petita
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NADAL-21
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TENDALS I PÈRGOLES

Bones Festes
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CARTES A LA JUANiDe la Marató i la carta als Reis d’Orient

“Benvolguda Juani, [...] i no sé si la Marató d’aquest 
any ens provocarà més d’una reacció. La salut mental és 
fonamental i en canvi no omple les sales d’espera dels CAP, 
perquè gairebé no existeix el servei. Ni tan sols en l’àmbit 
comarcal sembla que els serveis de salut mental siguin 
prioritaris. No sé si la Marató vol investigar o posarà els 
diners al servei de qui necessitem més professionals al 
nostre abast. No sé si m’explico. Estaré atent, intentaré no 
alterar-me i finalment, confiar que com a mínim serveixi 
per sensibilitzar l’entorn a propòsit de les persones que 
patim, en més silenci del que voldríem, unes malalties que 
ens trasbalsen la vida.” (Joan Carles, 20 de novembre de 
2021)

Benvolgut Joan Carles, 

Com bé indiques, la Marató té com a objectiu recaptar 
finançament per a la recerca, a la vegada que vol sensibilitzar 
la societat, en aquest cas en relació amb les malalties 
mentals. Tan de bo, en el passat debat del pressupost de 
la Generalitat se n’hagués parlat més i s’hagués inclòs un 
bon feix per dotar-nos de més professionals i serveis de 
salut mental de proximitat, als CAP, vaja. 

Diuen que sí, que s’ha proposat un increment de psicòlegs 
i psiquiatres. Però de moment és una proposta, només. 
Mentrestant, la recerca ha de permetre desenvolupar 
medicaments i procediments per a la millora de la qualitat 
d’unes vides, que no sabem qui prescriurà en forma de 
tractament o recepta. Quin desgavell! 

Les mancances en l’àmbit de la salut mental són infinites 
i la desinformació flagrant. Una de quatre persones ho 
pateix, segons la presentació que la corporació catalana ha 
esmentat en la presentació de la Marató. Trastorns bipolars, 
esquizofrènia, depressió, ansietat i altres psicosis, així com 
trastorns obsessius-compulsius (TOC) i altres relacionats 
amb el desenvolupament neuronal (TDAH, TEA...), per 
exemple, són algunes de les afectacions principals, a les 
quals es dedicarà la recaptació d’enguany. 

A mi em preocupa –com és habitual– que en temes tan 
rellevants com la salut mental o malalties minoritàries 
siguem la població i no els nostres governs qui hagi de 
socórrer el finançament privat (o semipúblic) que finalment 
rebrà els fons recaptats. He dit que em preocupa i potser 
més aviat és que 30 anys després de la primera Marató, 
encara no he entès res. Res de res. 

Em sembla que aquesta vegada la carta l’hauré d’escriure 
jo, no sé si al Parlament o als Reis d’Orient, ara que 
s’acosta Nadal. M’agradaria que algú em digui com ho he 
d’entendre tot plegat, i ja que m’escolten, voldria que em 
facin un regal: posin més per als qui més ho necessiten. 

La Juani

(I bones festes!) 

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. 









17 de Desembre
A les 19:30h. Inauguració de l’exposició de pessebres i 
postal de Nadal als Xulius, que estarà oberta des del 18/12 
fins el 09/01 en horari de dissabtes i vigílies de 18h a 20h i 
diumenges i festius de 12h a 14h i de 18h a 20h.

19 de Desembre 

A les 8:00h. del mati des de la plaça de l’església,  Anada 
a portar el pessebre al Montgròs.

25/26/27/28 de Desembre
Pessebre Vivent parlat a l’entitat els Xulius

26 de Desembre
A les 11:00h. a la plaça Marcer, tradicional cantada de 
Nadales per part de l’esplai Els Xulius.

31 de Desembre 

A les 17:00h. a les parellades  Silvestrada a càrrec de Farra 
i acció.

Nadal als Xulius
1 de Gener 
A les 1:30h. Festa de Cap d’Any amb el Dj. Rulu.

5 i 6 de Gener 
Els infants de l’esplai aniran a portar i a recollir la sabata.

9 de Gener 
A les 12:00h. al pati dels Xulius, entrega de premis del 
concurs de pessebres.

6 de Febrer 

Anada a buscar el pessebre al Montgròs.
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El centre de Ribes ha estat el lloc triat per fer la 33a edició 
del Pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes, organitzat 
per l’entitat Els Xulius. Una edició especial en la que la 
seu de l’entitat i el pati de la rectoria es convertiran en els 
escenaris del Pessebre d’enguany.

Els Xulius, situat al carrer Major 13 de Ribes és una 
casa indiana que data de 1770 i des del 1999 es la seu de 
l’entitat. El pati de la rectoria té la seva entrada principal 
per la plaça Marcer i  forma part del conjunt de l’església 
de Sant Pere que data de l’any 1910.

L’any passat no es va poder realitzar el Pessebre de 
forma presencial degut a la pandèmia. És per això que 
aquest any, tot i ser especial, hi ha moltes ganes de tirar 
endavant el nou pessebre. Des de fa setmanes, la direcció 
teatral i les comissions de treball ja estan treballant en el 
nou Pessebre. Com sempre, es comença de zero, guió, 
repartiment, atrezzo, llums i so, etc. Cada lloc requereix els 
seus elements per fer-lo únic i diferent, i això és possible 
gràcies al potent equip humà que forma tot el pessebre. 

Una edició especial

Pels que ja heu vingut altres anys el pessebre, aquest any 
us trobareu una edició adaptada amb menys quadres. 
També amb menys aforament. Tot i això serà un pessebre 
especial com sempre. 

El centre de Ribes es el lloc triat per el Pessebre Vivent Parlat
Les principals característiques del Pessebre Vivent de Sant 
Pere de Ribes que organitza l’entitat els Xulius, són el caràcter 
itinerant (cada any es fa en un indret diferent) i que es parlat. 

Tot i ser una edició adaptada, l’essència del Nadal i la 
interpretació seran ben presents durant les representacions

Enguany no es vendran entrades físicament a l’entitat, 
únicament per internet i es recomana comprar-les amb 
antelació perquè l’aforament serà més reduït que altres 
edicions. 

Les entrades es podran adquirir on-line, a través del web

www.pessebreviventparlat.ribes.org 

Quatre dies de representacions

Les representacions previstes són els següents dies:

- 25 de desembre, a partir de les 18:30h, en sessions cada 
30 minuts.

- 26 de desembre, a partir de les 18:00h, en sessions cada 
30 minuts.

- 27 i 28 de desembre, a partir de les 18:00h, en sessions 
cada 30 minuts.

- La durada de les representacions és de 60 minuts 
aproximadament.  
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Una conversa amb

“Era tard, entre el farer i 
jo hi havia una complicitat 
inseparable del terme”

L’Altaveu.- Comencem pel final. Què trobarem 
en el llibre Llums de Far i converses de barana, que es 
presenta ara al desembre a Ribes? 

J.C.- Hi trobareu les dèries d’un enamorat. És un conjunt de 
relats, concretament 120 relats d’un total de 
gairebé 500, que com a farer he publicat en 
un blog durant els darrers quatre anys. S’ha 
fet una selecció i també una estructura, de 
manera que en diferents capítols es poden 
copsar les reflexions, a través de converses 
–diguem-ne entre la realitat i la ficció- amb una barana o 

Jesús Castillo
Jesús Castillo Prado és historiador, auxiliar d’arxiu i autor del llibre Llums de Far i converses de barana, 
que es presenta al Castell el pròxim 19 de desembre. Des del 2008 treballa a l’Arxiu Municipal de Ribes, 
on s’encarrega sobretot de la gestió documental en paper, fet que l’ha dut a fer l’inventari de diversos fons 
històrics, a banda del fons administratiu del passat i de l’actualitat. Aficionat a l’esport, a la fotografia, 
a la lectura i a l’admiració per les coses i les persones belles, conversa amb L’Altaveu sobre les seves 
publicacions en recerca històrica, el seu primer llibre de relats i la seva professió. 

una escultura amb vida pròpia. 

L’A.- Els protagonismes rauen en un faroner –que 
és el farer–, una barana i l’Elna, una escultura d’una 
nena vestida de cordes. Com els definiries? 

J.C.- Primer, he de dir que vaig trigar a 
descobrir que la paraula farer no existeix, 
i com dius, per ser correcte havia de ser 
faroner; però ja era massa tard i entre 
el farer i jo, ja hi havia una complicitat 

inseparable del terme. La barana és aquella mena d’ésser 

Per Bàrbara Scuderi
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L’escultura Elna, davant Jesús Castillo, en un intercanvi 
de vestuari.

inert que li discuteix tot al farer, i al mateix 
temps li recorda que és ell qui l’ha creat. 

L’A.- I el paper de l’Elna? 

J.C.- L’Elna és diferent. L’escultura és real. 
És obra de l’artista Teresa Riba, d’Igualada, a qui vaig 
conèixer com a professora de dibuix, fent de model. Així 
que pots imaginar-te que ens vam conèixer, i en cinc minuts 
ja m’havia despullat davant seu (i alumnes, és clar!). I 
quan vaig veure per primer cop l’Elna, aquella escultura 
d’una nena amb una mirada de temprança, però vestida de 
cordes, l’alineació va ser flagrant. Ella, a diferència de la 
barana, no és obra del farer i ell se la creu més. 

L’A.- I també l’has dut a passejar, l’Elna, vull dir. 

J.C.- Sí. De la primera trobada va néixer un dels relats. A 
l’artista, la Teresa Riba, li va encantar i em 
va fer el regal de passar un cap de setmana 
amb l’Elna. Aleshores, amb la meva 
filla vam anar per diferents espais fent 
fotografies de l’Elna i amb l’Elna. I és clar, 
van sorgir nous relats, noves converses. 

L’A.- Coses de veus. És una obra de ficció o té 
ingredients de realitat? 

J.C.- Diria que la part de realitat és ficció 
i la ficció és realitat. Hi ha una manera de 
copsar i transmetre la realitat que sembla 
sempre més ficció i potser a la inversa. 

L’A.- Per explícit o per explicat? Vull 
dir, potser no és la realitat sinó la seva metàfora? 

J.C.- Podria ser. Però sí que és explícit. És un enamorat. 

L’A.- I un excels escriptor darrere. Com ha arribat 
l’historiador, investigador i arxiver a la publicació 
d’un llibre de relats? 

J.C.- El cert és que em vaig dedicar més a la recerca quan 
encara no treballava a l’arxiu. Suposo que viure envoltat 
de documents em va allunyar de la seva recerca. Amb el 
temps, una mica per allò d’escriure per a un mateix, vaig 

agafar llibreta i ploma i va néixer el farer. 

L’A.- Després va arribar el blog?

J.C.- Sí, no tant per compartir els escrits 
com per una nova manera de comunicació. 
Al cap i a la fi, no és un tema de seguidors 

com sí que és una manera d’expressar-se cap a fora. Tot i 
que sí que he rebut comentaris i una mica d’aquí va sorgir 

 “Ens vam conèixer, i en cinc 
minuts ja m’havia despullat 
davant seu”

 “Em vaig dedicar més a 
la recerca quan encara no 
treballava a l’arxiu”

Jesús Castillo, durant l’entrevista, amb llibreta, ploma, 
cartuxos i diccionari.
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la idea de la publicació, després de gairebé quatre anys i 
diferents persones que m’ho van suggerir. 

L’A.- L’experiència ha estat fer 
ficció de la realitat després d’haver 
publicat estudis històrics diversos. Quins 
destacaries? 

J.C.- Vaig col·laborar en diversos estudis 
amb l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), sobretot 
relacionats amb la repressió franquista i també amb 
investigacions d’àmbit local, a Vilafranca. Era un jove 
llicenciat en Història, amb temps per a la recerca. 
Algunes de les publicacions han estat La repressió del 
primer franquisme a l’Alt Penedès. 1939-1948 (Editorial 
Cossetània, 2009);  Història de Vilafranca del Penedès 
(Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2008); L’estela 
dels vitralls. Retrat d’un retratista (Museu del Vi-Museu de 
Vilafranca, 2005); El cementiri de Vilafranca del Penedès. 
Fins arribar aquí tot va anar bé (Jordi Valls, editor, 2004) 
i també vaig participar en l’elaboració de diversos capítols 
de la sèrie Retalls d’història, per a la Xarxa de televisions 
locals.

L’A.- Va ser més tard que fas el grau en arxivística, oi? 

J.C.- Sí. Ho tenia pendent des de l’època d’estudiant de 
secundària. I en això vaig tenir dos professors que van ser 

clau: en Jordi Vidal i en Salvador Campamà, que em van 
despertar la vocació i el desig pels arxius, a banda de Josep 
Maria Masachs, de l’arxiu comarcal de l’Alt Penedès, amb 
qui vaig fer les primeres investigacions. 

L’A.- Com arribes a l’arxiu de Ribes? 

J.C.- Hi arribo per un concurs oposició. La veritat 
és que només coneixia Ribes de passar-hi per anar a 
la platja de petit amb la família. I quan ja havia fet les 
pràctiques d’arxivística i havia treballat a Molins de Rei 
i al Departament de Justícia, va sortir plaça de Ribes i 
m’hi vaig presentar. La descoberta i l’experiència m’ha 
encantat. 

L’A.- Què s’hi fa en un arxiu té molta relació amb el 
seu contingut. Com ho explicaries? 

J.C.- He de dir que temps enrere es confonia molt més el 
binomi arxiver-historiador. Ara els arxivers es consideren 

gestors documentals, que és més adient a la 
tasca que fem. Al cap i a la fi, el tractament 
que fem és la gestió de documentació 
administrativa, sigui històrica (per 
cronologia) o més actual. La denominació 
prové del fons o dels volums amb què es 

treballa. En ciutats grans hi ha arxius de districte, arxius 
històrics o fins i tot alguns dedicats només a fotografia. En 
les poblacions amb menors recursos (i també menys volums 
de fons, s’ha de dir), l’Arxiu Municipal ho aplega tot. 

“Vaig tenir dos professors 
clau: en Jordi Vidal i en 
Salvador Campamà”

A l’Arxiu Municipal de Ribes, on hi treballa des de 2008. 

Imatge del fons Jopep Lluís Palacios, em què actualment 
hi treball Jesús Castillo.
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L’A.- Quina és la teva tasca? 

J.C.- Jo toco paper. Així ens hem distribuït 
les tasques. Això significa que a més de 
l’inventari i gestió de la documentació més 
actual en paper, també m’encarrego de les 
donacions de fons. 

L’A.- En quins fons locals has treballat o hi treballes 
actualment? 

J.C.- Actualment treballo in situ en el fons Josep Lluís 
Palacios. A casa seva. I he descobert, a banda de la 
documentació que pot ser més d’interès general, per a 
l’arxiu, que hi ha una col·lecció de còmics i una discografia 
ingents. I la biblioteca! És una biblioteca fantàstica! A 
banda, he treballat en el fons Ramon Ferret Soler i en el 
fons de Ramon Roig Roquer. 

L’A.- Després del confinament es va 
fer una crida perquè la gent hi enviés la 
seva experiència en format d’imatges, per 
deixar empremta d’un moment inaudit 
de la història, també local. 

J.C.- Sí, la crida va ser generalitzada, per part dels arxius 
municipals. La memòria social és important. També en la 

història oral, on hi tenim a Ribes, per exemple, l’arxiu de 
les entrevistes del primer i del segon Recordis Ribes, amb 
testimonis que poden servir per a diferents estudis.

L’A.- A més de la literatura i la recerca, els arxius 
i els fars, ets un apassionat de l’esport, àmbit on has 
aplegat gairebé totes les aficions en una sola cursa.

J.C.- (Riu) Mira, doncs sí. Sóc membre de l’entitat 
Correm per la terra. Una associació sense ànim de 
lucre, que sobre la base de relacionar esport i política 
ha fet diverses accions en què cultura i esport en són 
protagonistes. 

L’A.- Per exemple? 

J.C.- Doncs mira, fa uns anys, concretament el 2017, vam 
fer un documental sobre Josep Milà, que va ser un destacat 

muntanyenc i alpinista vilafranquí, que 
encara amb 96 anys tombava en bicicleta. 
La seva vida, vinculada a la lluita 
antifranquista de la qual en va sobreviure, 
ens va impulsar a dedicar-li un treball 
audiovisual que va girar per diferents 

festivals, va guanyar un premi i encara es pot veure a 
Filmin i en diferents plataformes. Malauradament ens va 
deixar, però va poder veure el nostre treball. 

L’A.- Replegant la teva afició a córrer: va ser una 
sortida endavant l’escriptura del farer? 

J.C.- Es podria dir així. Quan arriba aquell moment en 
què em dic que vull sortir de casa per anar a córrer i a més 
de les esportives em duc a la bossa la llibreta, la ploma, 
els cartutxos i un petit diccionari. 

L’A.- Podria dir-se que córrer, entre la natura i la 
soledat, acaba forjant la sortida a la 
llum de l’escriptor? 

J.C.- Això i moltes coses més. 

L’A.- Una lectura exquisida. 

J.C.- Moltes gràcies. 

“Actualment treballo en el 
fons Josep Lluís Palacios, in 
situ, a casa seva”

“Duc a la bossa la llibreta, la 
ploma, els cartutxos i un petit 
diccionari”

Jesús Castillo, en una sortida, potser assenyalant el far. 



18                                   L’Altaveu nº 172 any 2021   

El diumenge, 7 de novembre a la tarda va tenir 
lloc al Pavelló Municipal de Sant Pere de Ribes 
la presentació dels equips federats del Handbol 
Ribes (temporada 2021 – 2022). En total es van 
presentar 19 equips federats, el que suposa uns 
280 esportistes. Per limitis d’aforament enguany 
només va poder assistir un familiar per esportista 
i no es van poder presentar els equips escolars el 
mateix dia. Els 19 equips escolars (190 esportistes) 
es presentaran en una altra ocasió. Animats pel 
millor ritme possible a càrrec del ribetà DJ Rulu, 
els diferents equips van anar desfilant per la pista.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa 
de Sant Pere de Ribes, l’Abigail Garrido, el 
membre de la Junta Directiva de la Federació 
Catalana d’Handbol, José Ramírez i el president 
del Handbol Ribes, Josep Martínez.

Les personalitats van felicitar el club pel creixement 
experimentat en els últims  anys i per la bona feina 
realitzada tant a nivell social com esportiu.

L’acte es pot veure en el canal de YouTube del 
club “Streaming Handbol Ribes”.

Sènior Femení A 

El primer equip femení va iniciar al setembre el seu 
segon any a la màxima lliga de Catalunya (Lliga 
Catalana). La temporada passada les jugadores 

Handbol Ribes
Presentació dels equips federats

entrenades per Lautaro Alarcón i Pere Solé van 
aconseguir mantenir la categoria amb solvència 
(primeres de la fase de permanència). L’objectiu 
per a aquesta temporada és mirar cap a la part 
alta de la taula i classificar-se entre els 3 primers 
equips del grup, la qual cosa dóna dret a jugar la 
fase pel títol. La primera volta de la competició ha 
estat prometedora. Amb 4 victòries i 2 derrotes les 
Ribetanes ocupen la tercera posició.

L’equip està format per jugadores molt joves (la 
majoria entre 18 i 23 anys). Això permet fer un 
joc ràpid i dinàmic, encara que hi ha moments 
que falta una mica d’experiència. Les sessions 
d’entrenament exigents estan donant resultat i 
l’equip es troba en un estat de forma físic esplèndid. 

Sènior Masculí A

Després d’una temporada 2020 – 2021 atípica amb 
pocs partits disputats per culpa de la pandèmia, el 
Sènior Masculí A del Handbol Ribes ha iniciat el 
seu segon any en Segona Catalana. Aquest nou 
projecte és liderat per Guillem Molné, un entrenador 
amb experiència (BCN Sants, St Joan Despí i FC 
Barcelona) i al grup s’han sumat diversos jugadors 
de qualitat. L’objectiu per a aquesta temporada és 
quedar entre els 4 primers equips del grup per a 
poder disputar la fase pel títol. No es pot descartar 
fins i tot lluitar per pujar a Primera Catalana. La 
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Equips Federats

filosofia de l’equip es basa en un joc ràpid i una 
defensa agressiva. No és d’estranyar que aquest 
joc vistós atregui a cada vegada més espectadors 
al pavelló de Ribes per a gaudir d’un bon partit de 
hanadbol. Després de 5 partits amb 3 victòries, un 
empat i una derrota els ribetans ocupen el tercer 
lloc en la classificació. 

Handbol formatiu

Incloem els dos equips de nova creació Sènior B 
(femení i masculí) al handbol formatiu ja que s’han 
creat per a donar oportunitats de millora a jugadors 
joves de categoria Sènior i a Juvenils.

Al handbol base tres equips femenins (juvenils, 
cadets, infantils) estan competint a Lliga Catalana 
i els primers equips masculins (juvenils, cadets, 
infantils) a Primera Catalana.

Els equips dels Alevins A (femení i masculí) 
participen a la categoria Nivell 1 i estan situats a la 
part alta de la classificació.

Gràcies a una intensa campanya de promoció s’ha 
pogut crear un total de 19 equips no federats que 
competiran a lligues escolars.

Aquesta àmplia base de jugadores i jugadors joves 
assegura un futur molt prometedor per al club.

Benjamí Femení

Infantil Masculi Ramon Stockli / Handbol Ribes
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L’A

Del 29 al 31 d’octubre 
passat, a la població de 
Sant Susanna (Mares-
me), s’ha celebrat el II 
Congrés Internacional 
de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya.

En el Congrés han parti-
cipar més d’un centenar 
d’entitats i prop de 400 
persones, representants 
dels grups de teatre 

amateur de Catalunya, juntament amb presència de 
l’Alguer, el Rosselló, Andorra, Itàlia, Suïssa, Mònaco, 
Midi-Pyrenées, Federació de les Illes Balears, Fede-
ració del País Valencià i representants de les organit-
zacions internacionals AITA i CIFTA.

Entre els participants també hi ha hagut una delega-
ció ribetana. 

Joan Rosquellas, Manel Busom, Nuria Cambra i 
Montserrat Guardiola han assistit en representació 
del Grup de Teatre Bell Lloc de Ribes. 

En el cas de Joan Rosquellas, director i autor teatral, 
també ha estat un dels ponents, analitzant la vincu-
lació del teatre amb la llengua, les escoles i la gent 
gran.

II Congrés del Teatre Amateur amb representació ribetana

El Congrés ha posat de manifest la força del movi-
ment teatral català de base dins del marc cultural i 
social del país, actuant com a difusors de cultura, 
defensors de la nostra llengua i com a moviment 
clau en el procés d’integració i inclusió social, amb 
una activitat que aplega des de la infantessa fins a 
qualsevol edat, on tothom hi té cabuda, sigui quina 
sigui la seva procedència, la seva cultura, o les se-
ves creences.

Cal destacar també, l’aposta decidida per internaci-
onalitzar el treball dels grups amateurs de teatre de 
Catalunya a través de la seva representació a AITA 
(Associació Internacional de Teatre) i CIFTA (Con-
federació Internacional de Federacions de Teatre), 
establint un treball en xarxa amb les diverses Fede-
racions i Confederacions nacionals i internacionals.

Les ponències debatudes i aprovades durant aquests 
dies es recolliran en un llibre que es publicarà a pri-
mers de l’any vinent. Serà la prova d’una enorme 
tasca artística i social que fa més de cent anys que 
dura i que manté la seva força. Prova d’això és que 
actualment a Catalunya hi ha prop de 1.000 grups 
amateurs de teatre, que apleguen més de 30.000 
persones i arriben a més de 2.000.000 d’especta-
dors anuals. 

Els participants del grup Bell Lloc de Ribes.

Joan Rosquellas amb representants de l’Alguer.
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La Tratto de Ribes continua oferint-nos nits musicals 
aquest mes de desembre: hem de buscar espai a la 
nostra agenda pels dijous. El soul, el blues, la rumba, el 
flamenc i el punk ens acompanyaran en cada concert i 
cada grup ens oferirà l’estil que millor sap fer i que més 
li agrada.

El primer concert serà dijous 2 de desembre i ens 
portarà Soulami, un grup de joves de Ribes i de Sitges 
que com el mateix nom ja ens indica fan soul i també 
blues.

La rumba té màgia, anima qualsevol vetllada i serà el 
dijous 9 de desembre quan la podrem gaudir de 
la mà de Bastinaso Band amb en Raül Espinar a 
la guitarra, en Cai a la veu i bongo i Chus Tobalo a la 
percussió.

Ja a mitjans de mes, dijous 16 de desembre arriba 
la Bossa Nova amb una selecció de blues i jazz, ritme 
i sensualitat per acompanyar-nos i passar una bona 
estona.

Dijous Musicals a
La TRATTO
de Ribes

I Laura olé tu y tico de ángeles, el dijous 23 de 
desembre ens oferiran en aquesta ocasió una dosi de 
música flamenquita i rumbes tal com ells ho anomenen.

Acabarem el més canviant de registre el dijous 30 
de desembre amb Dum Dum Punk, i si la seva 
música com el significat del seu nom s’expandeix i es 
fragmenta, segur que serà una experiència per qui es 
deixi atrapar.

Així doncs, i a l’espera de properes programacions, 
diverses i com sempre prou interessants, La Tratto de 
Ribes continuarà promovent talents com a proposta 
cultural, i compartint-los paral•lelament amb la seva 
atractiva proposta gastronòmica.

Actuació del Grup SOMORROSTRO el passat mes 
de novembre a La Tratto



22                                 L’Altaveu nº 172 any 2021

L’esport en totes les seves modalitats és signe de salut 
física i mental, i també de benestar. Comporta disciplina, 
compromís i ànims de superació. Ens permet gaudir de 
l’amistat, ens ajuda a ser tolerants, a donar i rebre ajut 
dels companys, mestres, afició, i a saber compartir èxits 
i fracassos. En resum, practicar esport ens pot ser força 
beneficiós i com a municipi, promoure’l en totes les seves 
variants garanteix la continuïtat, tant en espais públics 
com privats.

L’equip de taekwondo del Gimnàs Sport Ribes continua 
amb la seva progressió de bons resultats als Campionats 
en què hi participa.

El passat 30 d’octubre van ser a Watwill, a l’ Open de 
Suïssa de Taekwondo, amb deu països participants i els 
resultats de l’expedició van ser tot un èxit, força gratificant 
pel club i sobretot per l’intens i l’esforç de preparació dels 
esportistes participants.

Gimnàs Sport Ribes promou el nostre municipi amb el Taekwondo
Un campionat d’alt nivell que va donar el reconeixement 
als quatre esportistes que van competir i van aconseguir 
quatre medalles:

Medalles de Plata
-Lola Cristóbal - Marie Bellazreg

Medalles de Bronze
-Laia Dalhou - Ian Bellido

Convidats pel seleccionador nacional suïs, el dia abans de 
la competició van gaudir d’un entrenament conjuntament 
amb altres quatre països. Va ser una bonica i gratificant 
experiència i els resultats han donat una motivació 
important per continuar aportant alegries.

El 14 de novembre en el Campionat de Catalunya infantil 
de Combat hi van participar vint esportistes amb uns 
resultats espectaculars:

Medalles D’or
-Laia Carrión- Oriol Castro- Marie Bellazreg

Medalles de Plata
-Noa Basart- Tamija Ana- Kiara Serrano- Júlia Calvo
Hugo Ballesteros- Duaa Sadik.

Medalles de Bronze
-Ian Bellido- Gerard León- Leire López- Rubèn Garcia-
Mario Romero- Elsa Romero- Aitana Ballesteros- Lola
Cristóbal- Ivet López- Clàudia Grau- Lila Gore.

També pel 5 de desembre està previst que una desena 
d’alumnes representin al club al Campionat d’Espanya de 
Clubs, on hi haurà més de 1000 inscripcions.

Sens dubte, un inici de temporada molt intens i ple de 
reptes per anar assolint.

L’A

D’esquerra a dreta: Ian Bellido, laia Dalhou, Lola 
Cristóbal, Marie Bellazreg i el seu entrenador 
Andrés Lopez 
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vui ens imaginem el tió, en general, com un 
personatge divertit i bondadós que porta barretina, 

amb una cara somrient. Però no sempre va ser així. Com 
era aquest tió antic? La primera citació històrica al tió és 
de 1875, obra de l’Artur Cuyàs i Armengol, el director de 
La Llumanera de Nova York, revista editada a la ciutat dels 
Estats Units: «“Tió, tió, llansa turró / Pel naixement de 
Nostre Senyó!” Aixís recordo que deya jo, quant petitet, la 
vigilia de Nadal, y esperaba ab gran ansia que surtis del 
dit tió, que en la llar cremaba, lo turró tant desitjat».

En la mateixa línia, en Josep Soler i Tasis, literat de Sitges 
nascut el 1876, descriu el Tió a la revista Catalunya Artística 
corresponent al número de desembre de 1900, en una breu 
narració de records de la nit de Nadal de la seva infantesa: 
«Entrárem al menjador: dos llumets d’oli iluminavan las 
blancas parets; en un recó hi havia una llar encesa, al seu 
voltant la quitxalla que, ab perdó sigui dit, feyan cagar el tió 
á las ordres del avi, que’s feya un tip de riurer cada vegada 
que’l tió deixava anar algún tros de turró, confitura ó altra 
cosa, en mitj de la gatzara que movian els petitets; en l’altre 
recó, s’hi admiraba un bonic pessebre».

El document més detallat i interessant és a la revista La 
pagesia, en el número de desembre de 1895, en un article 
escrit per Emili Pascual Amigó, poeta català local, dels 
Hostalets de Pierola. Pascual escriu uns records de la 
infància amb el nom Lo tió de Nadal. Recorts de nin, on 
ens fa una de les primeres i més detallades descripcions 
del tió. Explica com «Escullíam en lo llenyer d’allí sota 
los porxos del pati lo tió (...) Llavors en Pau lo mosso 
se’l carregaba, si lo podía dur, ó sinó á cap y toms lo feya 
anar cap á la vora del foch. (...) A la vetlla li portábam 
palla y gra, pera atiparlo bé y després arruixábamlo ab 
vi-blanch, tot sancer, segons assegurábam los grans, pera 
que cobres més alé y senc fart fos mes pródich en donar.»

En arribar la Nit de Nadal: «Sortíam tots armats del 
necessari bastó, massa, martell, espolsadors ó qualsevol 
altra arma contundent y á la senyal dada las empreníam 
á cops contra lo pacient, que la veritat, ho sufría ab tota 
paciencia mateix qu’ un burro avesat ja á las garrotadas 

y plé de nafras, tot cantant: Ara venen festas, / festas 
preciosas, / donas curiosas / turró de pinyó / caga tió 
/ d’ avellana ó pinyó / caga, caga tió!» I segueix dient: 
«Quand ja cansats de picar y sort á nostras súplicas no 
amollaba lo tió res més sinó qu’ algun trossot de carbó 
ó altre qualsevol objecte despreciatiu, llavors déyam qu’ 
estaba ja cansat y lo deíxávam per la vetlla vinenta ab pau 
y tranquilitat. Aquesta expansió duraba molts anys tota la 
cap-vuytada, puix cremat l’ un n’ hi posábam un altre fent 
tots las nostras delicias.»

Diu Pascual Amigó que el deixaven vuit dies al foc o 
el canviaven si calia, i cada nit feien la celebració del 
bastoneig i els regals. A l’Occitània i en alguns pobles 
catalans, el tió es deixava cremar a poc a poc, cada dia 
una mica, durant els dotze dies que van de la Nit de Nadal 
a la Nit de Reis. No era un tió amb cara o barret. Era una 
soca vella, com indica el seu nom, per a ser cremada a la 
llar de foc, preferiblement de roure. Sovint era llarga i els 
nens la cavalcaven, a vegades se li posava pel damunt roba 
que simulava la sella d’un cavall. Cada localitat i família 
tenien les seves variants. El tió catalano-occità enllaça amb 
la tradició europea del Tronc de Nadal, que cada país ha 
adaptat a la seva manera i que va molt enrere en el temps, 
segles.

Ens diu Emili Pascual que en els seus temps la tradició 
del Tió era gairebé desapareguda. Amb alguna excepció 

Orígens i evolució del Tió de Nadal
La celebració del Tió de Nadal ha sobreviscut a la desaparició de les tradicions del passat. És la història 
d’un miracle, perquè va arribar a desaparèixer pràcticament del tot, però va ser recuperada. Per a fer-
ho s’ha transformat, ha perdut elements, d’altres s’han adaptat als nous temps i als canvis de la societat. 
Així, ha passat a formar part del rerefons de les tradicions de l’hivern més estimades de Catalunya: 
probablement perquè es relaciona amb la mainada i les promeses d’un món millor, perquè les cançons i 
els jocs infantils a vegades han estat refugis per pràctiques tradicionals.
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familiar, va recuperar-se dècades després, durant la 
Transició. Però la vida havia canviat força d’ençà del segle 
XIX. La gran majoria de cases ja no tenien llar de foc, la 
gent vivia en pisos a les grans ciutats i anar a cercar el tió 
al paller o a bosc era una cosa que a moltes famílies els 
hi era difícil. Per tant, va inventar-se un nou tió, que va 
prendre com a model aquell que va posar-se davant del 
Corte Inglés i al carrer de la Portaferrissa de Barcelona, 
que portava el barret i la cara somrient. Aquest tió del segle 
XX ja no calia cremar-lo, ni anar-lo a trobar al bosc, es 
comprava. Seguint els textos del folklorista Joan Amades, 
sí que es va mantenir el petit ritual de les bastonades, la 
cançó i els regals.

Lligant-t’ho tot: l’entranyable Tió de Nadal ha anat patint 
canvis d’acord amb la societat, fent riure i somiar a nens 
i nenes de moltes generacions. Fins i tot va arribar a 
desaparèixer, per renéixer després amb una forma nova. 
Qui sap si, en el futur pròxim, tornarà a canviar. Tornaran 
les velles formes? Veurem tions digitals que es faran 
bastonejar per internet? Sigui com sigui, esperem que 
aquesta bonica tradició sobrevisqui a l’homogeneïtzació 
dels temps i a la comercialització de les tradicions, fent 
feliços a moltes generacions de nens més.

Si voleu conèixer més en detall els orígens i la 
tradició del Tió, podeu fer-ho amb aquest enllaç: 
https://www.llegendesdecatalunya.cat/el-tio-de-nadal-1/

Arnau Folch és el creador de la pàgina web Llegendàrium, 
http://www.llegendesdecatalunya.cat, on podreu conèixer 
moltes més llegendes tradicionals catalanes. També a les 
xarxes:

https://twitter.com/llegendarium
https://www.instagram.com/llegendesdecatalunya/
https://www.facebook.com/llegendescatalanes 

Ha publicat el llibre Rondalles de Sang, amb l’editorial 
Hermenaute https://www.hermenaute.com/libro.php?id_
libro=42, dedicat a llegendes i rondalles oblidades de la 
tradició catalana, que giren al voltant del crim.

c/ Nou, 17   Sant Pere de Ribes

villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247

Prepara’t
  pel fred
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre Vista de la plana de les Torres, amb can Roig a la 

dreta i les tines per al vi de can Jaques (foto: Josep 
Miret)

seu dietari el 7 de juliol de 1887: “Estos días están 
derribando en el caserío “Las Torras” una de las 
antiguas torres que quedaba en pie y cuyas paredes, 
de fuerte tapia en su parte alta y de gruesas piedras 
en su base, miden unos 8 palmos de espesor”. Diuen 
que es trobava al davant de can Virella. 

Altres dades que hem trobat són que el 19 de 
setembre de 1897 va caure un llamp a les Torres 
(segons una nota de l’Eco de Sitges) i que l’any 1903 
un grup de sitgetans va anar a cantar “Els segadors” 
a les Torres amb motiu de l’11 de setembre.

Segons el Padró d’habitants l’any 1851 les Torres 
tenia 12 cases habitades i 58 habitants (AMSPR, 
Padrons d’habitants). La seva població era de 
68 habitants el 1960, 56 el 1970 i 51 el 2020.

Començarem per les Torres, un veïnat situat a 2 Km 
de Ribes prop de la carretera de Sitges. La composen 
18 cases, de les quals unes 10 són antigues i les 
altres són antics corrals i cellers arreglats. Entre 
les antigues destaquen can Roig, can Jaques 
(actualment Celler de can Pagès), can Virella, can 
Barones, can Romaní, can Queralt, can Titó, can 
Portacreu, cal Xiquet i, una mica apartada, can Miret 
de les Torres. Algunes d’aquestes cases porten el 
nom en un plafó de ceràmica.

Les Torres destaca per la seva llarga història, que 
comença amb la quadra de Vila-rúbia o Vilaroja, al 
segle XIII. Aquest territori formava part del terme del 
castell de Ribes i sembla que comprenia l’actual nucli 
de les Torres i diversos masos com can Bruguera i 
cal Baró fins al Clot dels Frares. 

A partir de l’any 1611 ja consta les Torres amb el seu 
nom actual. D’on surt el nom? Doncs probablement 
d’unes torres de defensa desaparegudes de fa temps. 
El farmacèutic i historiador ribetà Josep Bertran i 
Miret escriu com es va derruir la darrera torre en el 

Les Torres

Aquest mes volem dedicar el “Fem un tomb 
pels carrers” a uns nuclis de població del terme 
de Sant Pere de Ribes que no corresponen ni 
a Ribes ni a les Roquetes, sinó que són entitats 
de població aïllades amb personalitat pròpia.
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Vilanoveta
Un altre dels veïnats del nostre terme amb forta 
personalitat i antigues arrels, ja que s’hi ha trobat 
ceràmica ibèrica, és el de Vilanoveta, situat al vell 
camí de Vilanova a Sitges. El nom és clar: és el 
diminutiu de Vilanova, població que es va fundar al 
segle XIII i va créixer fins a convertir-se en la capital 
de la comarca del Garraf. Els dos noms, Vilanova 
de Ribes i Vilanoveta, coexistien al segle XVI ja 
que en un document de l’any 1519 es nomena com 
a Vilanoveta i en un altre de 1547 consta com a 
Vilanova de Ribes, nom que encara es conserva 
l’any 1610.

De tot el conjunt arquitectònic de Vilanoveta 
destaquen Can Vidal i Can Jordi. El primer, un edifici 
d’origen medieval comunicat a través d’una arcada 
a una torre de defensa que tenia a la part baixa una 
capella dedicada a la Mare de Déu dels Dolors i on 
s’hi feien celebracions religioses. El segon, amb 
dues arcades ogivals i dues antigues premses de 
racó. Des de la carretera es veu també una masia on 
se celebren festes i recepcions. 

El padró d’habitants de 1851 li dóna 94 habitants, 
repartits en 17 cases, i al 2020 només en consten 
24 habitants. Cal tenir en compte, però, que algunes 
de les cases s’han transformat en una residència de 
gent gran.

Molt ha canviat l’entorn en temps recents. Actualment 
Vilanoveta està connectada físicament a un polígon 
industrial, és dins l’àrea d’influència de les Roquetes 
i el bosc de Vilanoveta cada vegada es troba més 
envoltat de construccions. Prop de Vilanoveta es 
van obrir nous vials com la ronda de la Masia Nova 
o el carrer de Guifré el Pilós, i serveis com l’escola 
Mediterrània o l’Institut Xaloc. El Parc Central havia 
de ser un dels puntals de l’expansió residencial 
de les Roquetes, però va quedar aturat per la crisi 
econòmica del 2009. També hauríem de parlar de la 
rambla del Garraf, eix comercial que, aquest sí, ha 
tirat endavant amb força empenta.

Una mica de reflexió nadalenca

Ara que s’acosta Nadal, potser alguns de vosaltres 
recordareu que anys enrere veu gaudir del Pessebre 
Vivent Parlat a Les Torres (1994) i a Vilanoveta 
(2010). Gràcies a la feina conjunta dels equips 
tècnics i els actors, durant una estona veu viure en 
un món molt diferent a l’actual, tot gaudint d’unes 
representacions  que van començar fa més de 
trenta anys. Els infants d’aleshores ara ja son grans 
i dels qui eren grans ja no tots son entre nosaltres. 
En record seu volem dedicar l’escrit d’aquest mes.

Vista de Vilanoveta als anys 1960 (foto: Magí 
Mestres, ACGAF)
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Anuncia’t
655 960 320

El divendres 31 de De-
sembre, a partir de les 
16:00 hores, els afi-
cionats a l’esport de 
totes les edats, tenen 
una cita a la Cur-
sa de Nadal de les 
Roquetes.

Els carrers més 
cèntrics de les 
Roquetes, són 
el escenari 
d’una de les 
proves es-
p o r t i v e s 
més pop-

ulars, partic-
ipatives i solidàries del 

municipi, amb sortida i arribada en 
l’Avinguda Mas d’en Serra.

Després de la parada obligatòria de l’any passat per la pan-
dèmia, aquest 31 de Desembre, torna al carrer de les Roquet-
es, la Cursa de Nadal que arriba a la seva desena edició or-
ganitzada per l’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
i l’associació de comerciants UCER en el qual es destinarà 
la seva recaptació íntegra a l’associació local Voluntaris San 
Camil, que treballa per millorar la qualitat de vida de les 
famílies mes vulnerables amb risc d’exclusió social.

La prova constarà de tres modalitats que sortiran de l’Avin-
guda Mas d’en Serra, la infantil i la oberta. La primera tindrà 
dues categories, de 0 a 7 anys, que s’iniciarà a les 16:00h amb 
un recorregut de 500 metres, i de 8 a 13 anys que començarà 
a les 16:30h amb un recorregut de 1000 metres. La inscripció 
valdrà 5€. A les 17:30h es donarà el tret de sortida a la cursa 
oberta, de 5km, que recorrerà els carrers més cèntrics de les 
Roquetes. En aquest cas, la inscripció té un preu de 15€ amb 
una samarreta tècnica o de 10€ sense samarreta, si es fa els 
dies previs. Totes elles no són competitives i, així doncs, no es 
publiquen classificacions ni categories. A més, el seu caràcter 
lúdic i festiu permet fer-la disfressats o en companyia dels 
nostres animals domèstics, si es vol.

Les inscripcions anticipades es podran fer fins al 26 de De-
sembre. Per a més informació: https://www.facebook.com/
cursanadalesroquetes

Per recollir la samarreta i el dorsal caldrà anar al local de 
l’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes (passatge de 
les Entitats, Local 14 al costat del Centre Cívic l’Espai) els 
dies 27, 28 i 29 de Desembre de 18:30h a 21:00h.

La Cursa de Nadal, es la fusió entre l’esport, oci, festa ciutad-
ana i solidaritat. Un esdeveniment que el nucli de les Roquet-
es ha fet seu amb el pas dels anys i que, avui dia, es tradueix 
en suport als corredors el dia de la prova.

Amb 10 anys de trajectòria, la Cursa de Nadal, ja és un acte 
consolidat de les festes de Nadal a Les Roquetes i de referèn-
cia a la comarca del Garraf. A la novena edició celebrada el 
2019, van participar 500 corredores i corredores a la cursa de 
5km i 100 corredores a les curses infantils de 500m i 1500m, 
dels quals el 54% eren del municipi i la resta procedents ma-
joritàriament de la comarca, encara que també va comptar 
amb atletes del Penedès, l’Anoia, Baix Llobregat, Barcelona 
i fins i tot des de Madrid, Pamplona, Cantabria i Àustria.

En el 2019, es va aconseguir solidàriament 3.460 Euros, 
lliurats íntegrament a l’associació local Junts en Acció. En-
guany, el desig de totes i tots és superar la xifra de l’edició 
anterior. La recaptació d’aquesta, es destinarà al projecte de 
la Cistella Solidària que treballa l’associació Voluntaris Sant 
Camil. Actualment l’entitat, està treballant en un sistema 
d’autoservei de recollida que fomenta el bon aprofitament 
dels aliments.

La cistella d’aliments té com a objectiu complementar la 
dieta proporcionant part dels aliments necessaris i con-
tribuint a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies 
beneficiaries.

En el nou format de lliurament d’aliments, està basat en l’au-
toservei i permet el lliure moviment pel local perquè les per-
sones puguin accedir als productes disponibles acompanyats 
per un voluntari. La quantitat i el tipus de producte la pot 
decidir la persona en funció dels límits establerts segons la 
tipologia de prescripció i l’estoc disponible.

Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes
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El conte de Nadal d’en Terenci

A en Terenci Miramon això del Nadal li venia gran. Li 
estava bé allò de l’escudella, el rostit i els torrons però li 
desagradaven els regals, les campanetes, els peixos bevent al 
riu i els reis.

La nit de Nadal, com ell no l’havia celebrada mai, va sopar i 
es va ficar d’hora al llit, com sempre.

Seria l’una de la matinada quan el va despertar l’únic toc 
profund, opac, buit i malenconiós de la UNA, mentre una 
intensa claror il·luminava la seva cambra. Terroritzat, amb 
els ulls esbatanats, va contemplar una estranya figura que 
tant podia ser un nen de noranta anys com un vell infant.

—Qui... ets? —va preguntar.

—Soc l’espectre del Temps passat.

I, dit això, el va agafar d’una mà i tot d’una es van trobar 
al bell mig d’una manifestació on la gent era reprimida a 
cops de porra per una policia vestida de gris. Els crits i les 
sirenes l’eixordaven. A través d’una densa fumerada va poder 
entreveure les pancartes dels manifestants on va poder llegir 
coses com: Volem l’Estatut, Català a l’escola, Llibertat... Les 
corredisses i el pànic l’envoltaven. No podent suportar-ho 
més, amb el ulls plens de llàgrimes va implorar: 

—Pel que més vulguis espectre, treu-me d’aquí! —al 
moment tornava a ser al seu llit submergit en el més profund 
dels sons. No va ser conscient de l’estona que havia passat 
quan es va despertar i redreçant-se va trobar-se cara a cara 
amb un gegant tot xiroi, còmodament assegut als peus del 
seu llit.

—Soc l’espectre del Temps present —li va dir el nouvingut.

Agafant-lo de la mà el va transportar a dalt d’una talaia des 
d’on podia contemplar diferents escenes que es produïen al 
mateix temps en escenaris diversos. A la seva dreta s’estava 
dient una missa en honor d’un dictador mort feia més de 
quaranta-cinc anys. A la seva esquerra, la policia vestida de 
blau, atonyinava a la gent a la porta d’una escola. I, al centre, 

unes quantes persones estaven enganxant per les parets uns 
cartells que deien “El català no es toca”.

—T’has equivocat, maleït espectre! M`has tornat a portar al 
passat! —va cridar esverat en Terenci.

L’espectre va deixar anar una riallada esfereïdora i amb un 
gest brusc va llençar el seu acompanyant al llit on va quedar 
plorant fins que es va adormir.

En aquell mateix moment, un nou espectre va aparèixer amb 
la intenció de mostrar-li el futur al pobre viatger en el temps, 
però els dos anteriors espectres, materialitzant-se de cop, el 
van aturar.

—Ja n’hi ha prou! —va exclamar l’espectre del Temps 
present—. Què volies mostrar-li?

—Oh, ja sabeu... el de sempre per aquests barris. 
Manifestacions, protestes, reivindicacions... res de nou.

—Doncs deixa’l descansar i no l’amoïnem més. Prou pena 
té —va dir l’espectre del Temps passat.

Els tres espectres es van fer fonedissos i va regnar la pau 
a l’estança. Hores més tard, en Terenci es va despertar 
descansat. No recordava res de les seves tribulacions 
nocturnes i estava d’un humor excel·lent. Es va llevar 
pensant en l’àpat nadalenc i, després de vestir-se, va sortir 
de casa cofoi i pensant en, si trobava una paradeta oberta, 
comprar un caganer d’en Xavi.




