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Altaveu surt al carrer aquest mes de juliol encara amb l’olor de 
pólvora a Ribes i amb els preparati us per a la imminent Rua Summer 
a Les Roquetes.

Han estat unes festes majors, com a mínim memorables, després de tantes restriccions i 
limitacions –que no per justi fi cades han estat fàcils de mantenir. 

Veient l’èxit d’aquesta edició, cal reconèixer que ningú ha perdut el temps; qui organitza 
i treballa per les nostres Festes Majors –molta gent i amb molta dedicació– s’hi ha posat 
de valent per lluir al màxim la retrobada, tal com la recordàvem. I encara millor, amb 
novetats, que han estat per cert molt benvingudes i han rebut com a grati fi cació la 
resposta de la gent, amb plena predisposició al gaudi i a la parti cipació en tots i cadascun 
dels actes celebrats.

De fet, una lectora i col·laboradora de L’Altaveu, Pepeta Peti ta, ens demana poder 
explicar a tí tol personal una opinió sobre els canvis del recorregut a Ribes, que ens plau 
publicar:

“La nova festa major. La primera Festa Major de Ribes després de la pandèmia ha aportat una 
novetat rellevant: s’ha desenvolupat per altres escenaris. Tradicionalment, els carrers triats 
per als actes festi us eren els més propers a la Casa de la Vila i a la plaça Marcer. Els carrers 
Major, Nou o del Pi han vist passar, al llarg dels anys, tots i cadascun dels esdeveniments 
importants de Sant Pere. Enguany, però, la cercavila s’ha pogut veure a diferents indrets 
de la població, la qual cosa ha contribuït a anostrar el senti ment de la festa en més gent. 
És –val a dir-ho– l’efecte “benèfi c” de la pandèmia, perquè no tot ha de ser negati u. Les 
colles de balls, el Drac, els Gegants... s’han vist des de noves talaies, des de nous punts de 
vista: el nombre de balcons s’ha multi plicat exponencialment, més ribetans s’hi han senti t 
concernits. Ribes, per mor de la seva festa, s’ha fet més... ribetà; Ribes s’ha estès a “l’altre” 
Ribes, al de l’extraradi. La “nova” Festa Major ens ha cohesionat una mica més com a poble. 
Visca la Festa Major!”                                                                                                                                                                                                    

Conti nuem l’esti u, desitjant a tothom unes bones vacances i demanant que el foc es 
manti ngui lluny dels nostres boscos, aprofi tant a donar l’agraïment als nostres ADF i 
Ambulància que no ens descuiden mai tampoc durant les festes majors, i a tots els cossos 
de seguretat i prevenció que han treballat en les exti ncions dels incendis que ja hem pati t. 

Fins aviat.
Cristi na Perelló
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Pepe Cabello, veí, activista 
cultural de les Roquetes i 
fotògraf de peregrina vocació, va 
ser l’encarregat de pregonar el 
convit a la Festa Major de Sant 
Joan 2022. 

Uns dies abans, els carrers ja 
respiraven un ambient carregat 
de celebració: el 18 de juny, 
la presentació del programa, 
l’actuació castellera i el Correfoc 
encetaven set dies intensos 
d’activitats. 

La Vigília, dijous 23 de juny, va 
ser una jornada farcida de bons 
moments, amb carrers i places 
vestides de somriures i de 
felicitat. Després del Pregó, la 
Traca va donar pas a l’exhibició 
dels balls infantils a la tarda, 
en una plaça de la Vinya d’en 
Petaca plena, que va tornar a lluir 
l’entusiasme dels roquetencs i de 
les roquetenques per una festa 
que és la primera cita festiva 
d’estiu. 

Sant Joan 2022: la festa dels somriures
Sant Joan 2022 ja és un record en forma d’imatges; fotografies 

que evoquen la riquesa d’un desitjat retrobament sense 
restriccions al carrer i una recuperació dels somriures.

Crònica d’una celebrada 
Festa Major

Fotos: Joan Ars
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La Cercavila posterior va ser 
un espectacle de retrobament, 
que va portar els balls a més 
aturades de l’habitual, per 
reclam del públic. Lluïment dels 
balls, tabals, carretilles i gralles 
davant la mirada dels Gegants 
Joan i Eulàlia, restaurats pels 
seus 40 anys. (Precisament 
en homenatge als gegants, es 
van congregar diferents colles 
geganteres, el 25 de juny, en una 
Trobada festiva i emocionant). 

La nit abans de Sant Joan, un 
gran Castell de Focs augurava 
un merescut ball de revetlla que 
no va deturar els ànims per a 
viure intensament els actes de 
l’endemà. 

I per fi, el 24 de juny, veïns i 
veïnes de les Roquetes van 
gaudir d’una festivitat que 
representa convivència, alegria i 
il·lusió, sentiments que es poden 
copsar en les imatges de felicitat 
que romandran per sempre i són 
el mirall d’un desig col·lectiu que 
cada any creix més. 

Els dies següents, després de 
balls i vermuts de Festa Major, 
la celebració es va completar 
amb diferents propostes per a la 
canalla; tot plegat, per anar fent 
boca, que ben aviat arriba una 
nova (i esperada) edició de la 
Rua Summer, del 8 al 10 de juliol. 

L’A
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Sant Pere 2022: la festa més oberta, rica i plena!

Els dies i les hores
“De dilluns a diumenge comptant 
les hores” és potser la frase que 
millor resumeix una Festa Major 
que va començar el 27 de juny 
amb les actuacions dels Balls 
Populars Infantils per a la Gent 
Gran al Redós i va finalitzar amb 
el Concert de cobla i presentació 
de l’Aplec de Sardanes Catalunya 
terra de cants al Pati del Centre 
Parroquial el 2 de juliol. I encara 
més, perquè el programa s’allarga 
amb les propostes culturals de 
l’estiu. 

I si cada dia ha estat una cita 
nova –esperada i desitjada– les 
fotografies que ha deixat cada 
hora són un tresor d’il·lusions 
farcides d’una esplendor de 
mirades i una explosió de goig. 

La jornada més dolça va donar 
pas a la inauguració de Barraques, 
que durant sis dies –però sobretot 
sis nits– ha estat l’escenari de 
concerts i actuacions vibrants, per 
a l’entusiasme de la canalla, la 
joventut i la grandesa d’un públic 
d’esperit sempre festiu. 

En les tradicionals cercaviles 
de Vigília es van viure escenes 
plenes d’emoció entre participants 
veterans i novells que van portar 
els balls i les carretilles, tabals 
i gralles per uns carrers plens 
de mirades expectants i de 
complicitats. I també la Matinal i 

La Festa dels balls, del foc, dels tabals i de les gralles s’ha engalanat 
més oberta a la participació, més rica en actes i plena d’un públic 

entusiasmat en cada racó.

Foto: PepetaPetita

Foto: PepetaPetitaFoto: PepetaPetita

Foto: PepetaPetita
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tota la diada de Sant Pere va ser 
viscuda amb un esperit de festa 
com no es recordava en temps, 
després de l’espatarrant Castell 
de Focs de la nit anterior. 

Protagonistes

Petits i grans protagonismes s’han 
viscut per dins i per fora. Voreres 
amunt i voreres avall. Balls, foc, 
músiques i Barraques, amb públic 
d’arreu de la comarca que ha 
sorprès el calendari laboral de 
més d’un i d’una convidada a 
gaudir de la Festa Major. 

Balcons, carrers i places; 
decibels, carretilles, majestuosos 
retrobaments i un Drac i un 
Matxovell més acompanyats que 
mai són algunes de les imatges 
que no s’escapen de l’àlbum dels 
records d’una Festa Major que 
s’ha viscut intensament, amb 
concert de Bugies inclòs. 

Foto: PepetaPetita

Foto: PepetaPetitaL’A
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CARTES A LA JUANiCoses que passen

“Benvolguda Juani, [...] i no sé si seré a temps que surti 
aquesta carta, ja que esperava que passés la Festa Major 
per escriure, encara que hi ha coses que no han canviat 
gens i podria ser una carta de fa anys, [...].

Hi ha coses que passen mentre uns es diverteixen que 
potser caldria aturar-se a veure-ho. Per exemple, les 
urgències mèdiques; per exemple, els petits o grans 
incendis; per exemple, la inapel·lable necessitat de 
dormir o la contingència davant uns carrers tallats. No 
sé si m’explico. Molt a favor de les festes i més de les 
celebracions, però és necessari que durin (no pas sense 
fer sorolls) fi ns tan tard, de matinada? [...].” (Miquel, 30 
de juny de 2022). 

Benvolgut Miquel, 

Molt a favor de les celebracions, com tu i com tants i 
tantes altres. M’ha agradat aquest recordatori de “coses 
que passen”, perquè per uns instants (o unes intenses 
hores) sentim que el món s’atura, que l’olor de pólvora 
esdevé l’aire més pur que mai hem respirat; per uns 
moments, l’ànima se’ns transforma al ritme d’una Boja 
de Ribes i el cos transita seguint el pas d’una Bolangera; 
l’amor de les nostres vides, de sobte, té tres caps i 
prometem amistat eterna amb qui mai signaríem un pacte. 

I mentrestant, hi ha coses que passen. 

Al cap hi sona una gralla, els carrers són plens a vessar, 
als balcons llueix un clam festiu i s’omple l’església com 
mai. I mentrestant, hi ha coses que passen. 

Un botiguer aixeca persiana, un altre només mitja. És 
Vigília i l’endemà poques portes obertes es veuen. I 
mentrestant,  hi ha coses que passen. 

Camises blanques, camises de color vi, vestits de tela 
de sac i uns Gegants que s’alcen entre els goigs al Sant 
Patró, perquè sigui com sigui, quan arriba la Festa Major 
tothom somia, ningú dorm. I mentrestant, hi passen coses. 

Passen coses com concerts cada dia, balls cada dia i 

xurros durant setmanes. Passen coses com música a cada 
cantonada, infants amb un somriure inaudit, balcons 
guarnits i la gent cridant-se bons desitjos tothora. 
Passen coses com esmorzars de forquilla, joves 
encarregats de servir de beure i alguna cosa de teca. 
Passen coses com espectacles constants, aplaudiments a 
dojo i llums de colors al cel. Hi passen coses. 

I és cert, que el convit és apte per a tothom, però no 
sempre és del gust de tothom. I és cert, que n’hi ha que 
no podem gaudir-ne, però enyorem aquell temps en què 
anhelàvem la cita més esperada de l’any perquè sempre 
és bo tenir quelcom per celebrar plegats. 

Potser caldria que fos Festa Major cada dia i en tindríem 
prou una petita dosi diària? 

La Juani

PD. Molt a favor de no confondre festa amb soroll, també 
s’ha de dir. 

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. 
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L’Altaveu.- La teva primera novel·la va ser “El 
fugitiu, el sicari i la ballarina exòtica”, aquest nou llibre 
segueix l’estil de l’anterior?

Joan Rosquellas.- Ni de bon tros. “El fugitiu...” està escrit 
seguint l’estil que acostumo a fer servir als meus articles, 
on tot m’ho miro amb sentit de l’humor i m’identifico amb 
els personatges anti-herois. Per altra banda, “El temps de 
les inquietuds” no és pròpiament una novel·la, sinó una 
recopilació de narracions 

L’A.-  A la contraportada del llibre s’hi llegeix: “Quinze 
històries en les quals els seus vulnerables protagonistes 
s’enfronten als confusos límits de la lògica i la realitat.” 
Vol dir que t’has posat seriós...

J. R.-  Era inevitable tot i que en alguna de les històries que 
explico es pugui intuir l’aire sorneguer que em caracteritza 
però la diversitat de temes que toco fa que, tens raó, m’hagi 
de posar una mica seriós.

L’A.-  Vas escriure les històries en el temps que ha 
passat entre un llibre i l’altre?

J. R.-  Algunes sí, d’altres ja les tenia escrites i, fins i tot, 
he adaptat alguna que en un primer moment va ser un guió 
de ràdio.

L’A.-  Perquè “El temps de les inquietuds”. Perquè 
aquest títol? 

J. R.-  Quan vaig decidir recopilar algunes de les meves 
narracions en un llibre, vaig pensar que estaria bé que totes 
elles tinguessin un tret en comú. Per tant aquestes històries 

En Joan Rosquellas, col·laborador habitual de 
l’Altaveu, acaba de publicar un nou llibre que ja es 
pot trobar a les llibreries de Ribes, Sitges i Vilanova, 
i d’això hem volgut parlar amb ell.

han estat triades perquè totes elles posseeixen un rerefons 
inquietant. D’aquí el títol.

L’A.-  Algun nou projecte?

J. R.-  Sempre. He acabat una novel·la que de moment 
dorm al calaix esperant que li faci unes correccions o que 
la reescrigui... ja ho veurem.

L’A.-  En aquesta tornes a l’humor?

J.R.- Sí. Com va dir el gran Durrenmatt: “Només l’humor 
ens pot salvar de l’horror”.

L’A

“El temps de les inquietuds”, nou llibre de Joan Rosquellas



10                                    L’Altaveu nº 177  any 2022 

Diu la llegenda que se sentien “una mena de focs 
follets” –paraula d’en Pinzell– que sortien del 
baluard del Castell, d’una manera tan particular 
que van esparverar els ribetans i ribetanes que 
passejaven pels vessants de la riera. Els diables 
van fer-hi cap i van anar a la recerca. Un Drac de 
Tres Caps va eixir sota l’enlluernament d’unes 
foguerades per esdevenir la bèstia fins ara més 
aclamada. 

Ribes va viure, el dissabte 2 de juliol, la segona 
edició del Correfoc de Llegenda –que se celebra 
cada cinc anys-. El silenci, anterior a l’esperada 
aparició, es va apoderar dels voltants de Sota 
Ribes, després d’una recerca a ritme de tabals 
que va esdevenir música per uns àngels absents 

El  Correfoc  de  Llegenda s ’apodera de  Ribes
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i uns diables triomfants. La nit abans, durant 
l’actuació de Bugies –mítica banda local–, el 
Drac ja va fer presència a la plaça de l’Església, 
tot prodigant el seu encanteri.

La llum, els colors, les enceses i un perfum 
especial es van apoderar, sota el Castell la nit 
del dissabte, d’un ambient festiu espatarrant, 
enmig del neguit joiós d’una cerca anunciada. 
La llegenda, a tocar d’un públic expectant, va 
convertir el paisatge en una catifa endimoniada 
amb colles de Ribes (Ball de Diables i Ball de 
diables Colla Jove), de Tarragona, de Cabanyes 
i de Vila-seca, sota la mirada del Drac Bretolàs 
de Sant Andreu del Palomar i amb la majestuosa 
aparició del Drac de Ribes. 
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El Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat, 
ha posat en marxa la iniciativa ‘Stop Malbaratament’, 
una campanya divertida, atractiva i dinàmica per a 
reivindicar l’aprofitament alimentari i destacar la seva 
importància per complir l’objectiu de reduir el 10% de 
la generació per càpita de residus respecte l’any 2017.

Són moltes les accions que es poden incorporar en 
el dia a dia per fer prevenció de residus i evitar el 
malbaratament alimentari, com ara planificar els 
nostres àpats abans d’anar a comprar fent una llista 
per comprar només el necessari. També, si comprem 
productes de temporada i de proximitat, guanyem 
sabor i dies de conservació, donat que no han fet el 
procés de maduració viatjant des de de lluny i per 
tant, es deterioraran més tard.

Organitzar millor la nevera, el congelador o el rebost, 
també ens ajuda a aprofitar millor els aliments i 

Stop Malbaratament
allargar la seva durada. Si a primera fila posem els 
productes que caduquen o es fan malbé abans, serà 
més fàcil consumir-los i evitar que es malbaratin.

També és important repassar els aliments que tenim 
un cop a la setmana, per veure què cal cuinar abans, i 
revisar la nevera i el congelador per no sobrecarregar-
los, deixant espais entre recipients per a que el fred 
arribi a tots els aliments de manera més homogènia. 
Si a més, ajustem bé la temperatura de la nevera i del 
congelador, millorem la conservació dels aliments 
i evitem que es facin malbé per excés o manca de 
refrigeració.

Recordar que és important ajustar les racions segons 
la gana que es té, i si sobra menjar en aquell àpat, 
aprofitar-lo per un altre moment o bé congelar-lo 
en porcions individuals. Si es va a menjar fora, a un 
establiment de restauració, cal demanar la ració que 
s’ajusti a la gana que es té, si en sobra, demanar que 
ens ho preparin per prendre-ho a casa.

Per ampliar informació sobre com evitar el 
malbaratament i conèixer diferents recursos per 
millorar l’aprofitament alimentari, es poden visitar 
les pàgines web stopmalbaratament.mancomunitat.
cat  i  www.somgentdeprofit.cat  de l’Agència de 
Residus de Catalunya.

Mancomunitat Penedès Garraf

El primer Correfoc de Llegenda es va celebrar el 
2017; enguany el cel ribetà es va tornar a pintar 
de vermell. El resultat ha estat a l’altura de les 
expectatives, tant per als participants com per al 
públic, més familiar i jove que mai, i que va acudir a 
la cita amb un gran esperit d’entusiasme per deixar-
se endur per la màgia d’una commemoració doble: 
140 anys del Ball de Diables de Ribes (de 1882, i 
recuperat el 1951) i mig segle del meravellós Drac 
de Tres Caps de Ribes. 

Tocant la mitjanit, el foc es va acomiadar per deixar 
pas a la música. L’eternitat espera que arribin les 
properes convocatòries. Cinquanta anys més tard, 
la llegenda continua.

L’A
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El Festival Monocicle dóna el tret de sortida amb 
la festa de presentació del cartell el dissabte 16 
de juliol a  l’Ermita de Sant Pau de Sant Pere 
deRibes.

“Descobreix noves veus, viu la música en directe!” 
és el lema del Monocicle 2022. Iniciem el compte 
enrere i com cada any, ho fem amb la presentació 
ofi cial del cartell del Festival. L’any passat 
l’escenari de la presentació va ser 
l’emblemàtic Castell de 
Ribes, i enguany ho 
volem celebrar lluint  
el nostre patrimoni 
a l’Ermita de Sant 
Pau. La presentació 
serà el proper 
dissabte 16 de juliol , 
en  una jornada on no hi 
faltarà de res per gaudir 
d’una gran oferta musical 
en directe acompanyada 
d’una botifarrada popular. 
Viurem la música amb 
les propostes musicals de 
Flaming Flamencas, Ven’nus 
i els DJs Monocicle.

Ven’nus és el projecte musical de 
la jove autora sabadellenca Valèria 
N. Saurí qui presentarà el seu 
fl amant primer àlbum “El Naixement”. S e t 
cançons de pop d’autor que han estat descrites per 
Enderroc com: “unes lletres que combinen amb 
encert costumisme amb metàfores naturalistes”. Una 
proposta musical que barreja estils com el “pop indie, 
la cançó d’autor o la música urbana”. 

Per la seva banda, Flaming Flamencas neix entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. Les 
diferents infl uències que reben cadascun dels seus 
membres fan que la seva música es vegi sumergida 

PRESENTACIÓ DEL CARTELL MONOCICLE 2022 A L’ERMITA DE SANT PAU
en un mar d’eclecticisme. La sonoritat es conforma 
per textures de la modernitat més electrònica fi ns a 
la nuesa acústica del folklore cultural més proper. 
Aquest concert que oferiran en format trio, és una 
mostra del que serà el seu primer disc.

El  Festival Monocicle es durà a 
terme els dies 2,3 i 4 de setembre i 
comptarem amb la 8ena edició del 
Concurs de Cançó d’Autor/a 
i la 4ta edició  del Concurs 
de Videoclips, El Monoclip. 
Enguany tornem a remarcar 
l’èxit de convocatòria dels 
concursos, on s’han rebut  
150 propostes pel concurs 
de cançó  i 160 propostes 
pel Monoclip. 

Durant el primer cap de 
setmana de setembre, 
el Monocicle acollirà 
actuacions d’artistes 
com Joan Miquel 
Oliver, Ferran 
Palau, Carlota 

Flâneur, La Ludwig 
Band, Reggae x Xics, entre 

molts d’altres. Al certamen s’afegeix una 
novetat: volem donar més importància al públic 

més jove durant el festival i ho fem recuperant les 
activitats infantils al poble. El centre cultural “Els 
Xulius” i el carrer Major de Ribes es convertiran en 
espais de creació per als més petits amb tallers com 
ara el TallerDrum Circles, el Conte infantil musicat, 
construcció de guitarres i saxos amb mister Karton 
House i moltes altres sorpreses que anunciarem ben 
aviat.

La festa de presentació del dia 16 de juliol és gratuïta 
i començarà a les 20 h sota l’atenta mirada de 
l’Ermita de Sant Pau. Us hi esperem!

és el lema del Monocicle 2022. Iniciem el compte 
enrere i com cada any, ho fem amb la presentació 
ofi cial del cartell del Festival. L’any passat 
l’escenari de la presentació va ser 
l’emblemàtic Castell de 

serà el proper 
, 

en  una jornada on no hi 
faltarà de res per gaudir 
d’una gran oferta musical 
en directe acompanyada 
d’una botifarrada popular. 
Viurem la música amb 
les propostes musicals de 
Flaming Flamencas, Ven’nus 

Ven’nus és el projecte musical de 
la jove autora sabadellenca Valèria 
N. Saurí qui presentarà el seu 
fl amant primer àlbum “El Naixement”. S e t 

El  Festival Monocicle es durà a 
terme els dies 2,3 i 4 de setembre
comptarem amb la 8ena edició del 
Concurs de Cançó d’Autor/a 
i la 4ta edició  del 
de Videoclips
Enguany tornem a remarcar 
l’èxit de convocatòria dels 
concursos, on s’han rebut  
150 propostes pel concurs 
de cançó  i 160 propostes 
pel Monoclip. 

Durant el primer cap de 
setmana de setembre, 
el Monocicle acollirà 
actuacions d’artistes 
com 
Oliver, Ferran 
Palau, Carlota 

Flâneur, La Ludwig 
Band, Reggae x Xics, 

molts d’altres. Al certamen s’afegeix una 
novetat: volem donar més importància al públic 

més jove durant el festival i ho fem recuperant les 
activitats infantils al poble. El centre cultural “Els 
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Després de dos anys de pandèmia, el Retorn dels indians i 
l’Agromercat van poder tornar al seu format original a Sant 
Pere de Ribes. Durant el cap de setmana del 4 i 5 de juny, el 
nucli de Ribes va tornar a l’època indiana, amb els carrers 
decorats, música i teatre, activitats per tots els públics, tallers 
gastronòmics, infantils, conta-contes, ball, salsa, “photo 
call”... Totes les activitats van exhaurir entrades, com les rutes 
teatralitzades, les havaneres, els tallers o la tertúlia indiana. 
Van haver activitats que com l’espai ho permetia, com les 
havaneres, es va poder augmentar l’aforament. Amb aquesta 
edició es van descobrir nous espais com el c. Ensenyament 
amb jocs de fusta, l’espai del pati de la Casa de la Vila amb 
les havaneres que van tenir un èxit absolut, o el c. Carç amb 
activitats organitzades amb Fem Ribes. La música en directe 
a la pl. Font i la Pl. Vila de manera alternativa reforçaven 
l’oferta cultural i l’ambientació indiana. La pl. Marcer va 
poder recuperar l’Agromercat amb productes de km0 que 
aquest any va arribar ja a la 16a edició. Les Botigues al 
carrer Nou i les Artesanes al c. Ajuntament i pl de la Font van 
ampliar l’oferta de productes de proximitat, complementant 
la dinàmica de l’espai firal, amb una gran programació 
d’activitats durant els dos dies. 

ÈXIT DEL RETORN DELS INDIANS I 
L’AGROMERCAT A SANT PERE DE RIBES
S’inaugura el Centre d’Interpretació dels Indians. 

Aquest any, la temàtica era la dona en l’època indiana, eix 
sobre el qual van girar les diferents activitats del programa: 
l’exposició, les rutes teatralitzades, la tertúlia, la placa de 
cava, el disseny, el conta-contes, grup d’havaneres-dones, 
entre altres.  Es van arribar a repartir més de 3.000 barrets a 
tota persona visitant que anés de blanc. Un dels elements que 
va cridar l’atenció és la decoració i l’espai fotocall amb la 
novetat dels paraigües blancs fent de sostre decoratiu amb el 
color blanc identitari de la festa. 

Cal agrair el suport de DO Ribes, Fem Ribes-Ucer, la Xarxa de 
Municipis indians, l’Ajuntament de Begur i totes les entitats 
que han col·laborat i participat. L’Ajuntament valora com a 
molt positiu el retorn dels indians amb el format pre-covid, 
es va notar amb l’ambient als carrers, amb la participació de 
la gent, la implicació de les empreses i les entitats i amb la 
sensació que tothom volia que no s’acabés. S’estima que es 
va recuperar el volum de visitants de la darrera edició d’abans 
del Covid, el 2019, on es va comptabilitzar més de 20.000 
visitants.

El nou Centre d’Interpretació dels Americanos. Indians a 
Sant Pere de Ribes.

Coincidint amb aquesta edició especial del Retorn dels 
Indians i Agromercat 2022 per la seva tornada a la normalitat, 
es va inaugurar el  Centre d’Interpretació dels Indians, un 
espai per donar a conèixer i descobrir la història i el llegat 
dels americanos. Per l’acte d’obertura es va comptar amb la 
presència d’institucions i agents del territori i hi va assistir 
com a convidada oficial, una delegació de l’Ajuntament de 
la Palma, municipi indià que celebra la “fiesta de blanco”. El 
Centre d’indians, ubicat a la Pl. de la Vila, ha estat finançat amb 
una subvenció europea, amb fons FEDER, i l’Ajuntament. 
Ha comptat amb el suport del Consell Comarcal, la Diputació 
de Barcelona, a més de la col.laboració de particulars i la 
Xarxa de Municipis indians. El nou centre ha tingut una 
bona rebuda, hi destaquen diferents elements que fan de la 
visita una experiència interactiva. Es pot visitar de dimarts a 
diumenge, de 10.30h a 14h.
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Dades de document

Àrea d’identificació

Codi de referència: CAT AMSPR  14.05 CARTELLS

Nivell de descripció: Unitat documental simple.

Títol: Atribuït “Cartell del primer Trofeu Abelard Trenzano”

Data: 1969

Volum i suport: 1 pàgines, paper

Àrea de context

Nom del productor(s): Desconegut. 

Àrea de contingut i estructura 

Abast i contingut: Cartell anunciador de la cursa ciclistadel 
Trofeu Abelard Trenzano.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documen-
tació de conservació permanent en aplicació de la Llei 
9/1993 de patrimoni cultural català i de la 16/1985 del Pa-
trimonio Histórico Español

Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.

Llengües i escriptures dels documents: Castellà.

Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura 
Tomàs Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb 
caràcter intern, en suport electrònic, no consultable pels 
usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.

Àrea de control de la descripció

Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez,13 maig de 2022.

Fonts: Trenzano Camps, Núria (2018) 50è Trofeu Abelard 
Trenzano. Programa de Festa Major.

Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística 
de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura. Subdirecció general d’ar-
xius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Abelard Trenzano va néixer el 1 d’abril de 1943 a Sant 
Pere de Ribes, de família humil als vuit anys comença a 
treballar de pastor i al mateix temps inicia la seva afició 
per la bicicleta.

Al 1959 inicia carrera esportiva amb l’equip Penya Ciclista 
Maricel de Sitges en categoria juvenil. Més endavant pas-
sa al Club Ciclista Cornellà on aconsegueix grans  èxits. 
És la victòria de 1960 a Vallmoll la més celebrada pels 
ribetans, tan és així que molts es desplaçaren a acom-
panyar i animar l’Abelard a la cursa, i en tornar al poble 
s’organitzaren dues curses on participa el propi Trenzano.

L’any 1961 passa a la categoria amateur formant part de 
l’equip G.E SEAT i posteriorment participa a la Volta Na-
varra amb l’equip Club Ciclista FAEMA, així com en el Cin-
turó Ciclista de Catalunya o el Gran Premi d’Òdena.

Competint amb l’equip P.C Ateneu de Vilaseca participa 
en el Campionat d’Espanya de Muntanya per amateurs el 
7 de juliol de 1963, és en aquesta competició on el jove 
Abelard perd la vida després de xocar amb un motorista. 
La noticia va impactar a la població del municipi que es 
volcà en el comiat de l’Abelard. Dos anys més tard es ce-
lebrà el I Trofeu Abelard Trenzano.

Les primeres edicions del Trofeu foren organitzades pel 
Club Ciclista Maricel de Sitges, on Abelard s’havia iniciat 
al ciclisme, però a partir del naixement del Club Ciclista 
Ger al 1978 és aquest el que pren el relleu en la organit-
zació. 

El Trofeu s’emmarca dins de les activitats de la festa major 
de Sant Pere, essent la celebració esportiva el primer cap 
de setmana de juliol. En ell han participat ciclistes com 
Alvaro Pino, Melcior Mauri o Josep Recio, formant part del 
Circuit de les Grans Clàssiques.

Aquest mes us presentem el cartell del Primer Trofeu Abe-
lard Trenzano celebrat el 6 de juliol de 1969, organitzat 
pel C. C. Maricel amb la col·laboració de l’Ajuntament. La 
cursa fou dirigida per Miguel Poblet, ciclista professional 

EL DOCUMENT DEL MES
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes JUNY  2022 - Núm. 114
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entre els anys 1944-1962. El premis de les diferents cate-
gories estaven dotats entre 1500 i 200 pessetes.

No hem esbrinat qui fou l’autor del dibuix del ciclista que 
il·lustra el cartell, segur que els ribetans i ribetanes ens 
poden ajudar a fer-ho.

D’esquerra a dreta trobem en Joan Cristòbal Trenzano,
l’Abelard Trenzano i en  Josep Maria Trenzano. Era el 14
d’agost de 1960, desprésde guanyar el Campionat de
Catalunya a Vallmoll.
Fotografia extreta de la Separata del Programa de Festa
Major de Sant Pau 2019.
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Sabies què...
Josep Miret i Mestre

A PROP TENIM ALGUNS NOMS 
QUE ES VAN PERDENT? 

En alguna altra ocasió crec haver escrit que sóc un 
excursionista de pega a qui li agrada saber els noms 
dels llocs que trepitja. Així, quan tornes, pots explicar 
per on has passat. Si dic que he anat al Campament i he 
passat pel pla de Galí i el fondo d’en Mamet, la majoria 
d’amics em miren amb cara estranya. Per això avui us 
explico alguns noms del nostre terme que m’havien 
comentat i no surten als mapes de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya o no estan ben localitzats.

Començarem per la part situada al nord del nucli urbà 
de Ribes. La part de dalt del torrent de can Puig, més 
amunt de can Zidro, es coneix com el fondo de can 
Zidro, on hi ha la coneguda font d’en Zidro (o Sidro, 
perquè ve d’Isidre, però el so és d’essa sonora) (395837, 
4569688). Vaig conèixer una persona que anomenava 
“torrent de Sant Pere” al torrent de can Puig, perquè 
desguassa prop de l’església Vella dedicada a sant Pere, 
i a més en aquesta zona hi ha el pou de Sant Pere, als 
Horts Ecològics de Ribes (396041, 4568980). Tota la 
plana de sobre la Timba que és propietat de can Puig, 
entre el torrent de Sant Pau i el torrent de l’Espluga, 
banda i banda del torrent de can Puig, s’anomena la 
plana d’en Puig. Al bosc de la Masieta hi ha les Roques 
Llises (396040, 4568631), que és un rocallís per on 
passava el camí de can Zidro a l’església Vella. El tros 

de més avall s’anomena les Parets Fondes (396294, 
4568400).

Anant ara més a l’est, al nord de l’ermita de Sant Pau hi 
ha el turó de Sant Pau (cota 145). Darrere de l’ermita 
de Sant Pau hi ha el collet de la Salve Regina segons 
indicà mossèn Andreu Malgà l’any 1912, però no és 
un topònim viu. Si seguim la carretera de Vilafranca 
trobarem primer el fondo d’en Carbonell o d’en Tineta, 
al costat el Roquissar o la serra del Roquissar (396294, 
4569634), i a l’altra banda Allò en Cargolí (centre a 
396810, 4569742). Aquest darrer és una vinya i uns 
garrofers situats entre la carretera i la riera, propietat 
de can Cargolí. Les terres ja fa molts anys que les porta 
en Xacona. Riera amunt, en un revolt, hi ha la penya 
en Folet (396543, 4569707), al costat de les Tirenques 
o Tirengues (al mapa de l’ICGC crec que estan mal 
situades, les coordenades correctes són 396450, 
4569847).

Al sector de Puigmoltó trobem nombrosos noms 
interessants. Anys enrere la Teresa Puig va escriure 
un treball sobre els camins de Puigmoltó. Hi havia el 
camí Empedrat o simplement l’Empedrat, que era 
un camí que passava pel Carç i anava cap a Sitges 
(397226, 4566758). Per anar cap a Ribes hi havia el 
camí del Fornot, que anava seguint la carretera actual 
fins l’enllaç dels Camils, seguia pel camí del costat de 

(PRIMERA PART, RIBES I PUIGMOLTÓ)
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l’aparcament gratuït de l’hospital (396792, 4567724) i 
baixava fins la riera de Ribes, la travessava i empalmava 
amb el camí de les Ànimes. Consta que aquest camí 
es va arreglar l’any 1896 (Dietari de Joan Milà i Giralt, 
7/09/1896), però ha de desaparèixer quan comencin 
les obres d’urbanització del sector de can Jove. Hi havia 
també el camí Nou, que passava per la Raseta (396983, 
4567481), anava a sortir a can Coll i des d’allà pel pont 
del mateix nom anava fins a Ribes. Cap a la masia 
de la Serra hi havia el camí del Figuerot o de la Serra 
(396369, 4567125), que recentment alguns anomenen 
el camí dels Pintors.

La finca del Carç és una heretat extensa que arriba fins 
a la serra del Carç, que correspon a la divisòria d’aigües 
de la riera de Ribes i del torrent de la Piera. Per la 
banda de ponent el Carç limita amb els Cocons en uns 
fondos anomenats les Comes Velles (centre a 396331, 
4566992). Aquest nom jo no l’he sentit a dir mai, però 
surt als mapes del cadastre i al dietari de Josep Bertran 
i Miret (6/07/1894). Fins i tot l’excursionista Jordi Casas 
parla d’unes Comes Noves en un article al “Diari de 
Vilanova” (2/06/1995).

El Tancat d’en Ferret és un tancat de marges gruixuts 
dins del qual hi ha dues barraques que a Wikipedra 
porten els codis WP_245 i WP_7066. A tocar del camí 
dels Cocons hi ha les coves dels Cocons, una a 396031, 
4566901 i una altra a 396027, 4566702. En aquestes 
coves em van dir que antigament treien soldó per 
rentar plats i olles. Tocant a la carretera BV-2113 hi ha 
la Sínia de la Bet, propietat de ca la Bet de Puigmoltó 
(396705, 4566578). Finalment cal esmentar el fondo de 
can Climent, que va de can Climent a can Dos Diners, 
ara Hospital de Sant Camil.

+INFO: http://wikipedra.catpaisatge.net/. Teresa Puig 
“Camins de Puigmoltó”, Programa de la Festa Major 
de Sant Jaume 2014, accessible a http://bibliografia. 
ribes.org/. Andreu Malgà “L’ermita de Sant Pau. Notes 
històriques”, Montgròs, 25 de gener de 1912.

Mapa de la zona de Puigmoltó i la plana del Carç 
amb alguns topònims afegits (Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya)

El pou de Sant Pere, dins del tancat dels horts 
ecològics, que recull l’aigua d’una rasa propera

Anuncia’t
655 960 320
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De Fira en Fira
Quan era un nen m’agradava molt anar a la Fira de Mostres 
de Barcelona. Des de la seva fundació allà s’hi han presentat 
autèntiques novetats: el Cacaolat, l’any 1933, el primer 
televisor Philips, el 1948, el Biscúter, el 1954, el Mini, el 1968, 
o el telèfon mòbil, el 1990. A mi, en aquells temps de feliç 
ingenuïtat, no m’interessava contemplar les innovacions 
industrials, sinó visitar tots aquells estands de productes que 
feien obsequis als seus visitants. No com ara, que t’encolomen 
un codi QR i endevina si t’ha tocat una subscripció a una 
newsletter, on intentaran vendre’t un be amb potes roses, o un 
“dos por uno”. Això en el millor dels casos.

No. En aquells temps les famílies sortien, cofoies, 
d’aquells pavellons amb les mans plenes de bosses farcides 
d’autèntics tresors. Viseres de cartró de Coca-Cola, paquets 
de Flan Chino El Mandarín, mostres de Cubitos Maggi i de 
Gallina Blanca, àlbums de cromos de Chocolates Amatller 
i, si tenien sort, amb alguna samarreta de Pepsi-Cola o de 
xiclets Bazooca,“Siempre en tu boca”. Allò era màrqueting 
promocional i de fi delització!

Ara us vull parlar d’una altra Fira que s’ha celebrat a París 
a mitjan juny: Eurosatory, el saló internacional líder al món 
dedicat a la defensa i seguretat terrestre i aèria dirigit a 
visitants professionals. “Més de 1.000 expositors d’uns 60 
països, presentant una varietat de vehicles, equips, mitjans i 
sistemes adequats per al manteniment de la pau, la seguretat 
i la defensa”. Quins collons! La pau i la defensa, diuen!

Catifes vermelles, còctels i canapès per a elegants senyors i 
senyores, sobretot militars, que fan negocis tacats de sang, en 
nom de la pau i la defensa mentre es passegen entre fusells, 
pistoles, carros de combat, míssils i armaments cada vegada 
més grans i letals. Aquí, un paio ple de condecoracions 
sospesa amb satisfacció una imponent metralladora, i allà, una 

mena de goril·la somrient es fa una selfi e amb una mortífera 
granada a la mà. Més enllà encara, un empresari mostra amb 
gran satisfacció els seus magnífi cs míssils, assegurant que ja 
s’estan utilitzant amb gran efi càcia a la guerra d’Ucraïna. 

Mentre mirava el reportatge d’aquest sinistre mercat de 
Calaf  vaig perdre el cap. No podia creure’m allò què estava 
veient. Com pot exhibir-se tot això amb aquesta impunitat? 
Tecnologia i innovació a favor de la mort, embolcallada de 
màrqueting enganyós on no apareix el confl icte, la guerra, 
el dolor, la por, la sang, el sofriment, la misèria i la mort. 
Imagineu les màfi es fent una Fira per vantar-se dels seus 
mètodes de trafi car, extorsionar i assassinar?

Per un moment vaig tenir l’esperança, ingenu de mi, 
que de sobte apareixeria una mena de policia del seny que 
emmanillaria tots aquells assassins potencials i dissoldria 
aquell aquelarre de desvergonyiment i crueltat. Doncs no. Al 
contrari. Al dia següent van obrir portes al públic en general 
i allò es va omplir de nenes i nens agafant pistoles i pujant als 
tancs mentre els pares els hi feien fotos. Si us plau, pareu el 
món que vull baixar-me! 




