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A

gost és el mes en què molts gaudeixen de les vacances fora de casa,
als llocs que han estat desitjant gairebé tot l’any. Potser es podria
comparar amb la disfressa de carnaval, aquella que no pots dur
en un dia qualsevol i amb què et sents força identificat. Tant de bo
poguéssim viure tot l’any vestits amb la indumentària que ens identifica, al lloc que ens
fa feliços i fent allò que culmina la nostra existència i ens fa sentir realitzats, contents,
satisfets.

L’Altaveu ens porta en aquesta edició un recull d’imatges de la Rua Summer,
celebrada a les Roquetes el passat juliol. Aﬂuència destacable en la participació, com ja
és habitual en l’esdeveniment d’estiu de més color i ritme al municipi.
Entrevistem Josep Maria Sanz i Oriol Carbonell. La Premsa, aquest estimat cau d’art, de
converses, de bons àpats, tantes coses més i tan estimat de Ribes canvia de direcció. I
ho celebrem fent un recull de la seva història i donant la benvinguda a la nova i atractiva
proposta, sense perdre l’essència que tant ens agrada.
Torna el Festival Monocicle –en la seva 8a edició– el primer cap de setmana de setembre.
Tindrem l’oportunitat d’escoltar l’ampli ventall de nous talents del panorama musical
català i altres ja consolidats. En aquesta ocasió amb més rellevància que mai respecte a la
programació infantil: el Monoxics. Una proposta de tallers i activitats infantils i familiars
amb què el festival es va iniciar fa 12 anys i són d’allò més creatives.
En Joan Rosquelles, en aquesta edició de ple estiu, s’omple de creativitat i ens presenta a
través d’una nova marca, una escollida selecció de taules per a tots els gustos i necessitats.
El motiu d’aquesta emprenedoria el trobarem a Rosquellades.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Ens retrobarem en el pròxim número, al setembre, deixant enrere l’estiuet, per reprendre
un nou curs i incorporar-nos a la normalitat amb alegria. Això sí, sense deixar d’obrir
perspectives, il·lusions i noves fites.
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Fotos: Joan Ars

La Rua Summer ha recuperat el carrer amb més força,
encanteri i aquell brilli-brilli que tant agrada a participants i espectadors.
Carrosses i colles d’arreu de la comarca –i més enllà–
han retornat a lluir originals i clàssiques disfresses i
han convertit les Roquetes en la capital més carnavalera dels mesos d’estiu. Un exemple de comunitat que
reuneix sota la bandera de la diversió un equip de persones, voluntàries, que fa possible un espectacle per a
grans i petits.
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Aquesta ha tornat a ser una
Rua Summer a l’altura de
les expectatives, en què carrosses i colles han desplegat
una fantasia de colors i de
festa.
Detallistes i originals, cal
reconèixer l’esforç de cada
una de les persones (centenars, i gairebé més d’un miler) que amb la seva implicació, tant en l’organització
com cosint disfresses, han
aconseguit viure una gran
nit d’estiu.
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Les cares de satisfacció i
d’alegria resumeixen la Rua
Summer 2022. Una edició
esperada i que ha comptat
amb les tradicionals activitats paral·leles, molta música, espectacles i una llarga
rua!
Les Roquetes es va tornar
a omplir de públic, veïns i
veïnes, a les places i carrers
per gaudir de cada una de les
propostes i divertir-se amb
l’humor i el goig que desprèn
el carnaval.
L ’A
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Concurs de Música d’Autor/a ja ha triat els tres finalistes
que participaran a la final el dissabte 3 de setembre:
CrisBru,Patricia Atzur i Martin Puig.
Aquesta 8a edició comptarà també amb una zona de
Picnic amb carpes d’oferta gastronòmica i serà una zona
amenitzada amb temes musicals de DJs locals, que ens
faran gaudir d’allò més.

ACTUACIÓ DIVENDRES: (Escola Riera de Ribes)
LA LUDWIG BAND - JOANA SERRAT - ARIOX i GALGO
LENTO - LALI BEGOOD

El Festival de Música d’Autor/a Monocicle es durà a terme
els dies 2, 3 i 4 de setembre a l’Escola Riera de Ribes.
Co-organitzat per Els Xulius - Centre Social Ribetà, una
associació cultural i local sense ànim de lucre, el festival
pretén visibilitzar i donar suport a les noves promeses
musicals alhora que promocionar els artistes ja consolidats
del panorama musical català. Aquesta edició obrim cartell
amb noms tan reconeguts com Joan Miquel Oliver, Carlota
Flâneur, Siamiss, Joana Serrat, La Ludwig Band, Reggae
per Xics i Ferran Palau, convidat especial al Coneix! un
concert en acústic i intimista on el públic podrà compartir
anècdotes i històries amb l’artista.
Enguany, el Monocicle ha volgut donar més importància
a la programació infantil i per aquesta raó, recuperem el
Monoxics, activitats per als més petits amb què el festival
es va iniciar fa 12 anys. Durant tot el cap de setmana hi
haurà tallers i activitats infantils i familiars relacionades
amb el món de la música i la creació artística.
Tanmateix, el Concurs de Música d’Autor/a i el Concurs
de Videoclips, eixos vertebradors del Festival, segueixen
sumant participació. Aquest any amb 150 i 160 propostes
presentades respectivament. El jurat professional del
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DISSABTE MATI: TALLERS INFANTILS
Matí Tallers MONOXICS als Xulius (veure descripció
dels tallers a la pàgina següent).

ACTUACIONS DISSABTE (Escola Riera de Ribes)
JOAN MIQUEL OLIVER - REGGAE PER XICS
SIAMISS - CARLOTA FLANEUR - MTINES - CRISBRU
PATRICIA ATZUR - MARTIN PUIG - DISCOMMON
MACHINDA DJ - ULTRA LOCAL DJ’S

ENTRADES FESTIVAL

• Abonament adult 25€ I inclou Totebag de regal
• Entrada Adults. Día 2 de setembre: 10 €
• Entrada Infantil. Dia 2 de setembre: Gratuïta
• Entrada Adults. Dia 3 de setembre: 17 €
• Entrada Infantil. Dia 3 de setembre: 3 €
• Entrada General dia 4. Inclou Coneix a Ferran Palau: 7 €

TALLERS MONOCICLE

Dissabte 3 de setembre (Entitat Xulius)
Horaris Matí Monoxics

1. Taller Drum Circles

Un Drum Circle (Cercle de Percussió) és una experiència

sensorial que posa a tothom en un mateix estadi dins una
mateixa rotllana.
Activitat amb inscripció prèvia (30 persones).
Horari i espai; A les 12h al carrer Major. Gratuït

2. Mister Karton
Construeix la teva guitarra Gibson o Fender de cartó.
Activitat sense inscripció prèvia i fins a exhaurir material
Espai: Entitat Els Xulius (Sala Gran) Preu: 2€
Torns: 1r 10:30h a 11h; 2n 11:15h a 11:45h i 3r 12:00h a 12:30h

3. Conte infantil The Grimm Blues Brothers.
Santi Rovira.
Grimm amb la música dels Blues Brothers? Una sessió de
contes clàssics amb moltamúsica a ritme de rythm&blues!!
Espectacle per a públic familiar (recomanat a partir de 3 anys).
Activitat sense reserva i fins a completar aforament.
Horari i espai: A les 11h a l’Entitat Els Xulius (Pati). Gratuït

lliurement, sentir, descobrir, experimentar, aprendre, crear,
expressar-se, relacionar-se i, sobretot, divertirse.
Activitat sense reserva.
Horari i espai: A les 10:30h a 12:30h al carrer Major. Gratuït

8. TALLER SENSIBILITZACIÓ MUSICAL.
L’objectiu d’aquest taller és sensibilitzar l’infant en el món
de la música, aconseguir que interioritzi intuïtivament els
elements bàsics del ritme i la pulsació, altura tonal, timbre,
expressió corporal i expressió cantada.
Activitat amb inscripció prèvia (15-17 nens/es per taller).
Espai: Entitat Els Xulius (Sala Llarga)
Horaris i torns: 1r 10:00h a 10:30h (P3); 2n 10:35h a
11:20h (P4) i 3r 11:25h a 12:10h (P5). Preu: Gratuït
MONOCICLE ‘22
Sant Pere de Ribes

4. Concert familiar amb Joan Pinós i les Bestioles.

Concert familiar amb cançons participatives per cantar,
per tocar instruments amb nosaltres i per ballar danses tot
fent l’animal. Espectacle per a públic familiar.
Activitat sense reserva i fins a completar aforament.
Horari i espai: A les 13h a l’Entitat Els Xulius (Pati). Gratuït

5. Taller Tote Bag disseny.
En aquest taller podràs decorar amb pintura la teva pròpia
tote bag, una bossa de mafeta de roba.
Activitat sense inscripció prèvia i fins a exhaurir material.
Horari i espai: A les 11h a les 12:30h al carrer Major.Preu: 2€

6. Taller de Pintacares
Us Convidem a convertir-vos en els protagonistes del
festival i a jugar a ser diferents personatges.
Activitat és sense inscripció prèvia I fins a exhaurir material.
Horari i espai: A les 11h a 12:30h a l’Entitat Els Xulius (Pati).
Preu: 2€

7. JOC LLIURE AMB “TEMPS DE LLEURE”.
Convidem als més petits a gaudir d’un espia per jugar
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De quan érem joves o
‘Temps era temps’
Benvolguda Juani, t’escric algunes reﬂexions després de
veure el concert de Serrat a Sitges, que em va fer reviure i
al mateix temps em va fer sentir morir [...] El nano ens va
delectar amb un repertori una mica per a tots els gustos,
però només en la música i la selecció. Jo no tinc gaires
nocions d’escenografia, però en la pantalla, excepte quan
el podíem veure allí tan gran com el sentim, en la resta de
peces em vaig sentir gairebé insultada (unes il·lustracions
de massa vull ser modern i no en sé més). D’aquí que no
sé per què, si els joves no s’esforcen a mantenir un record
d’un temps que no han viscut, per què nosaltres en envellir
hem de seguir el ritme de les modes o el seu llenguatge?
(Elionor Gràcia, 29 de juliol de 2022).
Benvolguda lectora! Quin gust!
El teu nom, Elionor, té un origen que ho assenyala tot,
en una història que és un xic nostra: filla del compte
Ramon Berenguer IV de Provença (V, en fonts catalanes),
d’Elionor només hi ha paraules belles, tot i les crítiques
que va viure per la seva vinculació a la noblesa. I s’explica
que va ser educada per la mare, perquè el pare morí –
assassinat jove– quan ella era petita. Potser no esperaves
que comencés per aquí la carta, però feia temps que no
sentia el teu nom i la seva història m’ha semblat oportuna,
ja que Elionor de Provença també va ser poeta i aficionada
a la música, una mica com el protagonista de la teva carta.
Salvant-ne les distàncies; que n’hi ha!
La teva experiència del concert de Serrat l’he volgut viure
a través de les teves paraules. No tothom va poder serhi. Quant al repertori, sembla que va cantar una mica de
cada registre, des del més poètic del “Romance de Curro el
Palmo”, fins a les “Paraules d’amor”, passant per Miguel
Hernández, Antonio Machado; també, en acabar, he vist
per les imatges que tothom es va posar dempeus per
acomiadar-se del Nano, qui sap si per sempre.
Respecte de l’escenografia, la direcció de la gira de Serrat
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CARTES A LA JUANi

és en mans del director de teatre Joan Oller (sí, aquell que
van fer plegar de l’institut del Teatre per assetjament, però
a qui se li reconeixen treballs i èxits anteriors i va dirigir el
Festival de Teatre de Sitges, en el darrer període) i suposo
que per amistat, s’han deixat fer l’un a l’altre.
El “problema” de què parles, d’ajustar-se als codis o
llenguatges actuals quan el paradigma és de temps enllà,
no és senzill i deixa ridículs sovint que fan més plorar
que riure. La joventut –que en general ha crescut passant
pantalles– no hi veu res d’important en el passat, i és del
tot coherent amb allò que vivim: una societat sense mirar
enrere i que no sap com anar endavant. I és clar, no s’entén
res. Però suposo que menys es comprèn quan et conviden a
un viatge per la banda sonora de tota una vida i la imatge és
una emoticona o són mems d’una Gioconda en desgràcia.
Força insultant. Estic amb tu.
No sé si és un tema d’envellir –que també, que ja tenim
una edat– o no saber-ne, o potser un tema relacionat amb
el fet de perdre les referències.
L’espai i el temps que vam viure va farcit d’experiències
–individuals i col·lectives– que val la pena recordar. En
el sarró, duem un munt de vivències que són veritables
aprenentatges i, en canvi, sembla que la contemporaneïtat
no convida a aprendre’n. Va massa ràpid. Va massa
supèrﬂua.
La Juani
PD. Quedem-nos amb l’esplendor i no li tinguem en
compte, el Nano, ho serà sempre.
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Una conversa amb

Josep M. Sanz i Oriol Carbonell
Per Bàrbara Scuderi

El passat 1 de juliol, La Premsa va viure el seu primer relleu des que Àngel Sanz i la seva dona Teresa Barceló se’n feren càrrec l’any 1977. El seu fill Josep Maria i l’Àngels, la seva germana, hi han estat al capdavant fins ara, en cos i ànima.
Oriol Carbonell –reconegut i premiat cuiner, sitgetà, i ribetà d’adopció– amb la seva dona Alba Hernández
–també de vocació hostalera– han encetat una nova etapa en una Nova Premsa, que manté el mateix esperit d’oferir un bon àpat de cuina casolana enmig d’un Cau d’Art que convida a reconèixer que La Premsa
ha estat i continuarà sent molt més que un espai gastronòmic a Ribes, ple d’històries.
Oriol: La cuina no la deixo! He estat anys tancat a la cuina
i
ara produeixo al matí i tothora al costat d’un bon equip i
va donar a conèixer el relleu. Com ho esteu vivint?
després m’agrada poder explicar els plats i servir de cambrer.
Josep M. Sanz: Una meravella, crec que coincidim en dir
M’estreno en un paper nou, fora de la cuina i servint, que
que ha estat una transició dolça i fàcil per totes bandes i
em permetrà una relació amb la gent que és per a mi una
gràcies a diferents persones.
nova experiència; però això també ha estat l’atractiu, el
fet de fer-ho aquí, amb la singularitat i la
L’A: Sembla que heu viscut com un
història que té la Premsa en relació amb la
“M’estreno en un paper
amor a primera vista!
cuina i també amb la gent.

L’Altaveu: Han passat dues setmanes des que es

nou, dins i fora de la
cuina, també servint”

Oriol Carbonell: (Riu) Ha estat fàcil, sí.
Ens va posar en contacte en Santi Grimau,
de El Greco i va ser tot un encert i ha anat tot rodat des
del principi!

L’A: Has tingut altres experiències entre els fogons (i
premis), què et va atraure per fer el pas de posar-te ara
al capdavant de la Premsa i no només a la cuina?
10
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L’A: Parlem d’aquesta història, en
la Separata del programa de Sant Pere
de 2015 es posa en relleu com en els inicis, entre 1976 i
1982, La Premsa va ser un “autèntic fòrum de discussió i
aprenentatge per a molta gent”. Com es va viure?
Josep M: Es va viure amb furor, perquè no tot era només
debat i política, aquí es van gestar festes, la recuperació de
diferents tradicions. S’hi reunia molta gent jove d’aquella

època amb empenta per fer canvis i coses noves i els
encantaven el pa amb tomàquet i els primers platets!

L’A: Amb els primers concerts i exposicions neix el
Cau d’Art a La Premsa; continuarà?

Oriol: I tant! És un dels encants i ja hem continuat amb
les exposicions i es faran altres actes; també a poc a
poc, i seguint amb aquesta idea de reunir una oferta
gastronòmica de taverna típica catalana al voltant d’art de
proximitat i font de cultura.

L’A: Com va sorgir el Cau d’Art?

Alba Hernández, Josep Maria Sanz i Oriol Carbonell, a La
Josep M: A banda de l’ambient que s’hi coïa, després
Premsa el passat 1 de juliol.
d’una primera etapa en què s’omplia la
taverna a diari, vingué un temps en què
“Mantenim el segell de
amb exposicions d’artistes com Lluis Blay,
s’obriren nous locals, la vida ribetana tenia
taverna típica i hem afegit però també amb Fuentetaja, entre altres,
per fi altres espais de trobada i per atraure
de Sitges i també de Vilanova. I de mica en
l’adjectiu de catalana”
també gent de la comarca vam començar
mica, nous concerts i hi ha hagut espai per
a les arts plàstiques, escèniques i audiovisuals.

L’A: Surto de l’esquema de l’entrevista, perquè

recordo un sopar de dones a La Premsa, molt singular
–potser cap al 2009– per parlar de feminisme amb
Raül Romeva, aleshores diputat al Parlament Europeu;
i recordo un recital de poesia, molt especial, i també
surten en la conversa les festes de Sant Joan al carrer
de la Mitja Galta, una iniciativa d’en Josep Maria, que
explica com La Premsa – a banda de taverna– és un
espai de trobada i de germanor. (Que el periodisme em
perdoni, però ho havia de dir).
Anem a la teca. Hi ha uns platets clàssics de La Premsa
i un públic seguidor de la cuina d’Oriol Carbonell que
segurament vol saber què hi ha a la carta nova.
Josep M: Aquesta transició també ha estat molt maca,
perquè hem parlat de cada platet, de cada tapa i l’Oriol és un
brillant, que en sap, i a qui li agrada la cuina i la cuina típica
catalana a la qual ell hi posa el seu coneixement i encant.

Oriol Carbonell, nou propietari i cuiner, amb Josep Maria
Sanz, davant el local, el dia de l’entrevista.

Oriol: Sí, hem fet un bon intercanvi! Cercant un equilibri i
evolucionant, tant en plats com en les postres; un treball
molt productiu i de gaudi, perquè qui vingui trobi els
clàssics de La Premsa i nous clàssics, perquè m’entenguis.
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Ras i curt
Per quin mitjà o canal segueix l’actualitat?
Oriol Carbonell: De l’actualitat no sé si és millor no
pensar-hi!
Josep M. Sans: Amb el 324, de tant en tant.
Amb quina professió somiava de petit?
Oriol: Ja volia ser cuiner!
Josep M: Crec que era bomber!

Oriol Carbonell, a la dreta, amb el Premi del Concurs de
Tapes de Valladolid, l’any 2019.

L’A: Oriol, una de les característiques de la teva cuina

Una estació de l’any?
Oriol: D’entrada la primavera, i pels bolets, la tardor.
Josep M: La primavera.
Un fet històric viscut?
Oriol: El confinament que vam viure per la Covid, crec.
Josep M: La nevada del 62.
Un fet històric que hagués volgut viure?
Oriol: Les Olimpíades del 92.
Josep M: El concert de Wodstock del 69.
Un llibre que actualment hagi llegit?
Oriol: “Confesiones de un chef”, d’Anthony Bourdain.
Josep M: “Les fugues de la font del temple”, de Xarim Aresté.
I un de clàssic?
Oriol: “Sin noticias de Gurb”, d’Eduardo Mendoza.
Josep M: “L’art d’estimar”, d’Erich Fromm.

és la introducció d’ingredients o formes de cuinar més
internacionals, quina font t’inspira?

Oriol: L’experiència. Ho provo tot i sempre que vaig arreu
porto la meva llibreta. Adoro els productes de temporada
i les cuines del món i m’agrada pensar que La Premsa
pugui mantenir el segell de taverna típica, al qual hem
afegit l’adjectiu de catalana. I sí que hi ha una evolució
en la carta que permetrà també, per temporades i amb
diferents aromes, poder continuar gaudint de la cuina de
sempre i altres novetats.

L’A:

En la teva trajectòria, hi ha diversos
reconeixements, com la participació al Concurso
Nacional de Tapas y Pinchos de Valladolid, on vas
triomfar, primer amb la Tom Jones (una combinació de
cuina asiàtica amb gamba de Vilanova, crec) i després
amb la Gamberro (combinació de gambes i “berro”, en
castellà). Continuaràs innovant?
Oriol: Si l’experiència m’ho permet, segur. Cada proposta
neix d’algun viatge, sigui a Mèxic, Tailàndia, Corea... I amb
aquella llibreta de què et parlava, vaig prenent nota i qui
sap, si es dona la possibilitat podran sorgir nous plats,
sempre al costat del producte local.

L’A: També això forma part de l’esperit de La Premsa,

Una banda sonora predilecta?
Oriol: Les músiques d’Estrella Damm, de cada estiu!
Josep M: El Canet Rock de 1975!
Teatre o cinema?
Oriol: Teatre.
Josep M: Teatre.
Un racó preferit de Ribes?
Oriol: La Premsa!
Darrere la barra, amb Àngel Sanz i Teresa Barceló, a La
Premsa, temps després del relleu familiar.

Josep M: I tant! La Premsa!

12
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per on han passat diferents persones a
la cuina, a la barra i a taula, que hi han
aportat les seves herbes aromàtiques, si
em permeteu la metàfora.

La Premsa continuarà
sent molt més que un
espai gastronòmic a Ribes

Oriol: La propera parada? La Premsa;
aquí hi passo matí, tarda i nit, amb ganes,
però també sé que caldrà fer una aturada,
encara que sigui petita, que em permeti
viatjar i conèixer noves experiències, com
he fet sempre.

Josep M: I tant! I persones fonamentals
com la meva germana, l’Àngels; sense ella, diria que
haguera estat difícil que avui encara en parlem.

L’A: On serà aquest viatge?

L’A: Tot un pilar, l’Àngels.

Oriol: Si tot va com toca, anirem a l’Índia.

Josep M: Ja ho pots ben dir.

L’A: I això portarà novetats a la carta?

L’A: També aquest mig segle de La
Premsa fa que hi han treballat moltes
persones que se l’han fet seva.

“Hi ha passat gent
meravellosa, treballant,
clients, amistats i família”

Josep M: Hi ha una mica de cada una
d’elles tant respecte del que ha estat cuinar i servir a la
gent durant tots aquests anys. Gent meravellosa que hi ha
treballat, han estat clients i són família, com el meu fill en
Gil i la meva germana Àngels; i també amistats, que n’hi
ha moltes!

Oriol: (Riu) Potser; no ho sé, però m’enduc
la llibreta!

L’A: D’aquesta conversa, en què es pot

copsar una genial harmonia entre llegat i
present, hi ha molt per descobrir, que formarà part d’una
nova història i noves cites, a l’interior o a la terrassa de la
taverna del carrer de la Mitja Galta. Per molts anys més!

L’A: Tornem al canvi. L’1 de juliol es vivia una cloenda
i el dia 12 ja tornava a obrir la taverna. M’ho sembla, o
pot ser veritat que ha estat tot molt ràpid?
Josep M: (Riu) Ja t’he dit que ha estat tot molt fàcil! I hem
treballat de valent!
Oriol: Sí! (Riu). Tot i els nervis –que en tenia– ha estat
agradable. Molt. Han vingut clients de sempre –dels quals
jo en patia per allò de si pensaven que això no seria mai el
mateix i que potser no els agradava– i en canvi, he trobat
una resposta fantàstica, a banda de nous clients i dels
suports de l’Alba –que m’ha ajudat en tot– de la mare
–incondicional– i del pare, que és de números!

L’A: Properes parades?
Josep M: A mi ara em toca viure d’una altra manera,
encara que sempre estarà La Premsa i aquests dies
encara ens anem reunim i parlem i queda aquí tot un
llegat que haurà de transformar-se, com ho fa tot en la
vida, no?

Els germans Àngels i Josep Maria, el passat 1 de juliol.
Cos i ànima de La Premsa.
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L’ARXIU MUNICIPAL DIGITALITZA 76 NOUS DOCUMENTS DELS
ANYS 1757 A 1822

El propietari d’aquests documents, Josep Miret i Mestre, ha signat amb l’Ajuntament la cessió dels
drets d’explotació dels mateixos.
L’Arxiu Municipal digitalitza 76 nous documents dels anys
1757 a 1822, pertanyents al ribetà Josep Miret i Mestre.
Aquest dimarts, 26 de juliol, s’ha realitzat la signatura
de cessió de drets d’explotació de les imatges d’aquests
documents, permetent així poder fer-ne difusió dels
mateixos per part de l’ens municipal. La documentació
física, després d’aquest treball de digitalització, ha retornat
al seu propietari.
Durant els treballs de condicionament del Fons JosepLluís Palacios, es van localitzar una sèrie de còpies de
documents. Segons les anotacions del mateix Josep-Lluis
Palacios, pertanyien al senyor Josep Miret. Des de l’Arxiu
Municipal en van destacar la seva rellevància i s’hi van
posar en contacte. D’aquesta manera, es va acordar la
digitalització de la documentació en qüestió, i la possibilitat
de negociar la seva cessió de drets d’explotació.
El senyor Josep Miret i Mestre és propietari d’aquests
76 documents fruit de l’exercici de la funció de Batlle
de Cristòfol Mestre, dit Isidret, dels anys 1757 a 1822.
Aquesta documentació va ser localitzada en un bagul a
les golfes de can Zidret de les Parellades, pels volts de
1977, i juntament amb el seu cosí Xavier Miret van netejar
i ordenar el fons documental.
Atenent al valor de la documentació per la seva antiguitat,
pel seu contingut i, sobretot, pel seu estat de conservació,
es considera com a molt valuosa i necessària la seva cessió

de drets d’explotació, amb caràcter de no exclusivitat, i de
forma indefinida en el temps.
Aquests 76 documents manuscrits, digitalitzats en 161
imatges, procedeixen del Fons Cristòfol Mestre, dit
Isidret, i tenen un valor informatiu i cultural, sent una
mostra de la vida econòmica i social del municipi de
l’època. Bàsicament, es tracta de correspondència de
Cristòfol Mestre en l’exercici de les seves funcions com a
Batlle de Sant Pere de Ribes. La presentació i divulgació
dels esmentats documents permeten que es compleixi una
funció social d’acord amb el seu interès.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

ELS CASTELLERS DE LES ROQUETES AL MULTITUDINARI
CONCERT D’EUFORIA
El passat cap de setmana 17 de juliol va tenir lloc el concert
multitudinari d’Eufòria, el talent show musical de TV3.
Davant de més de 17000 persones, la colla de Castellers de
Les Roquetes va tenir un lloc privilegiat carregant un pilar
de quatre tot just sonaven els primers acords de la cançó
“País Petit” del Lluis Llach interpretada pel Pedro da
Costa. La colla va mantenir alçat el pilar durant 3 minuts
fins que es va descarregar en sincronia amb la música. La
cançó va finalitzar amb una de les ovacions més notables
de la nit.
Com recull el diari Ara, el concurs ha dotat les generacions
més joves d’un seguit de referents que han fet de la
diversitat LGBTI la seva bandera. Un d’aquests referents
és el Joan Liaño, qui va reivindicar el dret a estimar qui
vulguis i com vulguis amb la cançó “Ho tenim tot”. Per
aquest motiu, els Castellers de Les Roquetes li van fer
entrega d’un mocador de Castells amb Orgull, mocador
que també van portar els castellers del pilar carregat.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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SALUT

EL DOCUMENT DEL MES
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

JULIOL 2022 - Núm. 115
AGOST 2022 - NÚM. 116

La cançó, com a element de protesta, ha estat sovint
emprada arreu. En l’àmbit que ens pertoca, és obvi que
cal parlar dels moviments catalanistes que durant la
dictadura franquista s’hi van enfrontar, tot reivindicant la
cultura catalana i els atacs a la llengua en particular. Els
moviments del règim per obrir-se internacionalment, el
va obligar, a contracor, a permetre d’altres moviments a
nivell intern. Així van anar succeint-se la creació d’entitats
que feien promoció de la cultura catalana, a través de la
música, la literatura, l’esbarjo, entre d’altres disciplines
artístiques i culturals.

L’Abans (3), ens diu a la pàgina 718, que en Lluís Llach va
actuar, l’any 1973.

En el Fons Josep-Lluís Palacios, del que ja us en vam
parlar en l’especial del Dia internacional dels Arxius, vam
trobar els tres documents que us fem públics. El primer
és la sol·licitud que la Sociedad Recreativa i Cultural de
Sant Pere de Ribes(1) va fer arribar al Gobierno Civil de
Barcelona, per celebrar el concert. El segon és el visat,
consignat per la Delegación Provincial de Barcelona del
Ministerio de Información y Turismo, de les lletres de les
cançons que s’interpretaran durant el concert. I el tercer,
i darrer document és el pòster del músic que actuarà, en
Lluís Llach.

1. Per imperatiu legal, no es podia registrar com a Grup
d’Esplai Ribes, GER, entitat cultural i esportiva.

Tenim aquests documents, i sabem que en Lluís Llach va
actuar a Sant Pere de Ribes, però no tenim la certesa que
fos en aquesta data proposada del 2 de juliol de 1977.
Hem estat fent recerca, dins de la documentació que en
Josep-Lluís Palacios recollia de les activitats del GER,
però no hem trobat cap referència. Tampoc a l’hemeroteca
del Diari de Vilanova, així com tampoc en l’estudi(2) que
es va publicar ara fa deu anys, en motiu del 40è aniversari
de l’entitat, on sí es parla dels actes de Festa Major de
l’any 1978. Una tercera referència, trobada en el llibre

Codi de referència: CAT AMSPR Fons Josep-Lluís
Palacios 12.02.1 Expedients d’organització d’activitats i
iniciatives culturals

Sigui com sigui, sabem del cert que va actuar a Ribes.
Utilitzarem aquest recurs per a emplaçar-vos a que ens
ajudeu a localitzar documents que certifiquin la seva
presència a la vila.
Un darrer apunt, tingueu la nota a peu de pàgina número
1 ben present, quan observeu el document que en Joan
Garriga Cuadras, President, va enviar al Ministerio de
Información y Turismo.

2. Comissió de treball 40è aniversari. Ger. Separata
programa de Festa Major de sant Pere de l’any 2012.
Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
3. L’Abans. Sant Pere de Ribes. Recull gràfic 1876-1976.
Editorial Efadós. 2013.

Dades de document
Àrea d’identificació

Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Sol·licitud permís a Gobierno Civil de Barcelona,
per a la realització de concert musical ” (Atribuït)
Data: 13 de juny de 1977
Volum i suport: 1 pàgina, paper

Àrea de context
Nom del productor(s): Societat Recreativa i Cultural de
Sant Pere de Ribes.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Sol·licitud que fa arribar Joan Garriga
Cuadras, president de la Societat Recreativa i cultural
de Sant Pere de Ribes, al Gobierno Civil de Barcelona,
per a la realització d’un concert musical, a càrrec del
cantautor Lluís Llach.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
Documentació de conservació permanent en aplicació
de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio 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: Jesús Castillo Prado, 20 de juny de 2022
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística
de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general
d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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Durant el franquisme la censura fou present en
qualsevol representació artística. Malgrat la tímida
apertura del règim als anys seixanta, la censura
seguí molt activa sobre la producció musical. Són
en els anys seixanta i setanta que apareixen nous
cantautors a Catalunya que conformaran la Nova
Cançó.
A Sant Pere de Ribes als anys setanta neix el GER
( Grup d’Esplai Ribes) que reactivarà la vida cultural
del municipi portant tot un seguit d’artistes molt crítics
amb el règim franquista.
A l’estiu de 1975 als Jardins de Bell-lloc, a les
10:30 de la nit tingué lloc el recital d’Ovidi Montllor,
organitzat pel GER. Montllor formava part d’aquest
grup d’artistes de la nova cançó, nascut a Alcoi al
1942 cantava en valencià i destacà per cançons
crítiques contra el sistema i amb les polítiques
culturals de la transició, per aquesta raó fou censurat
en diverses ocasions.
El document del mes que us presentem va dirigit
als organitzadors del recital i signat per l’alcalde
de l’època, es tracta del llistat de cançons que el
Govern Civil permetia que cantés l’Ovidi Montllor en
aquell concert de juliol del ’75.

Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT
Correspondència de sortida

AMSPR

01.07.04

Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït “Autorització cançons concert Ovidi Montllor”.
Data: 2 de juliol de 1975.
Volum i suport: 1 pàgines, paper

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Comunicació de l’Alcalde notificant
a l’entitat “Sociedad Recreativa Cultural” les cançons
autoritzades per el Govern Civil en el concert d’Ovidi
Montllor.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
Documentació de conservació permanent en aplicació
de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio 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.
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística
de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general
d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007
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Sabies què...
Josep Miret i Mestre

A PROP TENIM ALGUNS NOMS
QUE ES VAN PERDENT?
(SEGONA PART, ELS MASOS DEL NORDEST DEL TERME)
Continuem amb els noms de lloc del terme de Ribes,
especialment a la seva part nord-est. Prop de la carretera
d’Olivella, sota la penya anomenada Roca Rubí, trobem el
Campament (398362, 4569915). Aquest nom correspon a
una caseta prefabricada construïda l’any 1922 pels obrers
que van muntar la línia elèctrica d’alta tensió que travessa
el nostre terme. Riera amunt trobarem els Brugals (lloc on
hi ha bruc, pronunciat “burgals”), que és un coster proper
a la riera de Begues. Als Brugals hi havia dos forns de calç
que havia cuit en Pere Butí March (codis de Wikipedra
WP_93 i 94). Més enllà hi ha la penya en Jornal-i-mig a la
riba dreta (397755, 4570772) i el fondo d’en Pasculí i les
Penyatones a la riba esquerra de la riera.
Prop de la masia de la Torreta trobem el fondo del Nel·lo
o d’en Xixo (397098, 4571489), el fondo de la Cova i el
fondo de les Carboneres, que baixa del coll de Gleieta.
Nel·lo i Xixo corresponen a pagesos de Ribes que portaven
terres en aquest fondo. Al fondo de la Cova hi ha la cova
de la Torreta, una balma força bonica amb estalactites
(397163, 4571051).
A la finca de ca l’Almirall de la Font trobem la Creueta
(cota 246, a 200 m al SW de la masia), la serra de la
Creueta i el fondo del Pouet o de ca l’Almirall (el Pouet
és a 399431, 4570360, té el codi WP_1648). També hi ha
el fondo del Pou Nou (el Pou Nou és a 399734, 4570820,
en terres del mas Berenguera), que tributa al fondo de les
Alzines (399431, 4571156) i aquest al fondo de Querol.

18

L’Altaveu nº 178 any 2022

Allò en Rossell (al fons, marcat en vermell) des de can
Lloses
Al mas Berenguera trobem el pla dels Roures (399881,
4572065), la Coma d’Oriol (399908, 4571798) i els
Cortins, que és un coster ara urbanitzat que dóna nom al
fondo dels Cortins. El fondo dels Cortins tributa a la riera
de Jafre i rep l’aportació del fondo de la font Codina. Ep!
Em deixava el Calvari i el Planot, però no passa res perquè
són noms que ja surten als mapes.
A uns 250 metres a l’oest del mas Berenguera hi ha
una muntanyeta que la gent anomena el turó del Bou
(cota 226 del mapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya). Preguntant el perquè d’aquest nom ja fa
anys em van explicar que a Sitges se’ls va escapar un

bou en una cursa (en realitat, un brau) i el sometent el va
empaitar i el va matar en aquest turó. La notícia va sortir
al setmanari “Baluard de Sitges” (5 i 20 d’abril de 1908).
El brau es va escapar del Vendrell, va estar vagant uns dies
per les muntanyes del terme de Sitges fins que un grup de
caçadors comanats per en “Tofolet de la Carretera” el va
matar al mas Berenguera.
Prop de can Marcer de la Penya trobem el Vilar, les
Roques Grosses (399102, 4569502) i Allò en Rossell
o el Terra Blanc d’en Rossell (399469, 4569140). Són
ben curiosos els noms que comencen per “Allò d’en”,
pronunciat “allòn”, amb el nom del propietari o del pagès
que portava les terres. A més d’Allò en Rossell jo conec
Allò en Cargolí (396810, 4569742), Allò en Ros (396198,
4568810), Allò en Juliana (396156, 4568289), Allò en
Tabaco (o fondo d’en Tabaco, 398591, 4569894), Allò en
Guixes (o la costa en Guixes, 397855, 4569540) i Allò en
Carrau (al maset d’en Miret, Olivella, 396030, 4573010).
A la base de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya hi ha altres exemples més allunyats.

Planta i secció de la font de ca l’Almirall, al fondo de ca
l’Almirall o del Pouet (dibuix: Josep Miret, Wikipedra)

El mas Berenguera fotografiat l’any 1966, quan ja estava
abandonat però encara tenia les teulades en bon estat
(ACGAF. Fons Vicenç Carbonell i Virella)

Planta de les ruïnes del Mas Berenguera feta l’any
1978

Anuncia’t
655 960 320
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OBERT EL TERMINI DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A
LA INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA I TÈRMICA I DE BIOMASSA
La presentació de les sol·licituds es podrà realitzar ﬁns el 30 de setembre de 2022

Amb l’objectiu d’incentivar les instal·lacions d’autoconsum
d’energia solar fotovoltaica i tèrmica i instal·lacions de biomassa i avançar cap a la transició energètica, l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions municipals per fomentar aquest tipus
d’instal·lacions.
Es poden beneficiar d’aquests ajuts les persones físiques o
jurídiques sense ànim de lucre, associacions i entitats municipals, comunitats de propietaris de béns immobles o llogaters que compleixin amb els requisits corresponents. En
el cas de les instal·lacions col·lectives en comunitats (horitzontals o verticals), es requerirà una única sol·licitud presentada per la comunitat.
Les sol·licituds es poden presentar del 27 de juliol al 30 de
setembre de 2022 a través de la Seu electrònica de l’ajuntament (https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica) o presencialment a les OAC, preferiblement demanant cita prèvia (https://www.santperederibes.cat/ajuntament/atenciociutadana/cita-previa).
La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de
43.000,00 €. L’import a concedir serà del 33% del cost total
de la instal·lació amb un topall màxim de 2.000 € per ajuts

individualitzats, mentre que per a comunitats de propietaris,
associacions veïnals, i associacions i entitats del municipi
l’import màxim que es podrà concedir serà 3.000 €.
D’aquesta manera, es pretén incentivar aquest tipus
d’instal·lacions amb l’objectiu de mitigar les emissions
de CO2, promoure i difondre les energies renovables i
l’autoconsum, afavorir i establir un nou model energètic
basat en aquestes energies i conscienciar a la població sobre
la importància del seu ús per fer front al canvi climàtic, i
alhora facilitar el seu accés i la seva instal·lació.
Es poden consultar les bases i la resta de documentació a
www.santperederibes.cat/municipi/mediambient.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’HORT DE L’ESCOLA ELS COSTERETS
Quan, ja fa uns anys, em van proposar col·laborar amb la
creació d’un hort a l’escola, no m’imaginava la satisfacció i
la bona relació que es crearia entre l’alumnat participant, el
professorat i jo mateix.
El nostre hort és una experiència d’hort biològic d’un curs
de durada que transformem i ens transforma alhora i on
renunciem a l’ús de qualsevol biocida. La vida no és un
problema al nostre hort, sinó el valor principal.
A l’hort assistim a la pel·lícula accelerada d’una vida que
neix, creix i mor... i torna a néixer, créixer i morir, renovantse fins a l’infinit. I nosaltres, amb les mans entre la terra, la
sentim més a prop que mai.
No és el somni d’un espai perfecte, si és un espai bell, però
tanmateix efímer.
El nostre hort té com a objectius obtenir un producte sa, de
qualitat i en harmonia amb l’ecosistema, l’educació en el
coneixement i el respecte de la naturalesa i la participació de
l’alumnat en: la preparació del terreny, la plantació, el reg, el
desherbat, la collita i repartiment dels productes obtinguts.
Una experiència doble, dirigida d’una banda, a la cura de
l’hort, i de l’altra, a la formació de nosaltres mateixos com
a persones que intenten viure en un món fet de les relacions
empàtiques amb el seu entorn.
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A l’hort juguem a crear i dialogar amb la natura, que ens
comprèn i ens correspon desinteressadament.
Si camineu per la vorera dels Costerets, sortint de Ribes,
no dubteu en donar un cop d’ull a la plantació de verdures,
hortalisses, fruiters i herbes aromàtiques.
Per acabar i utilitzant les paraules de l’antropòleg Santiago
Brunete, un hort es un espai i una font de nostàlgia del
paradís.
Agraeixo a l’escola Els Costerets i a l’aula dels Estels
l’oportunitat de mantenir-me en relació amb la natura i amb
l’alumnat amb qui he viscut i gaudit durant més de 50 anys.
Gràcies per la vostra estima i confiança.
L’Abel Gordo,
mestre i pagès de vocació.

Solucions IKAT
Des de temps ancestrals, l’ésser humà té el maleït costum de
debatre qualsevol diferència d’opinió a cops de roc, primer, i
d’espasa o míssil més tard.
Amb el pas dels segles, i alternant amb continues i enormes
esbatussades (ara mateix en tenim una a les portes de casa
com aquell que diu), les qüestions grans i petites van passar a
discutir-se al voltant d’una taula.
A casa nostra, alguns d’aquells que ens asseguraven que ens
durien a la terra promesa sense dir-nos que no tenien ni
punyetera idea de com s’hi anava, han decidit fer una llarga
estada al desert, vivint del manà electoral, i per distreure el
personal, s’han inventat, no un vedell d’or, sinó una taula,
diuen, tan important com la del Sant Sopar o la del rei Artur.
Com fa gairebé un any que en parlen i encara no se n’ha vist
ni gall ni gallina aproﬁtable de l’assumpte, suposem que és que
no han trobat la taula tan desitjada i per això els presentem aquí
una escollida selecció de taules que satisfaran les necessitats
dels pròcers més exigents i de tots aquells a qui agrada anar
xuclant de la mamella i anar fent.
Model LLENGUAKREC
Taula multifuncional de mida enorme. La seva gran llargada
situa els reunits en posicions tan allunyades que difícilment
arriba la veu d’un extrem a l’altre. Fins i tot fa difícil saber
en quin idioma parla l’interlocutor. Ideal per no solucionar
problemes de llengua. Ara, amb un 25% de descompte.
Ampliable.
Model JUSTIFILFA
Taula de centre que, col·locada a la dreta, molt molt a la dreta
de l’habitació, permet asseure’s de quatre a sis persones sense
antecedents. Inclou, a un costat, caixonet auxiliar per incoar
expedients, maça de fusta per sentenciar a cor que vols i, a
l’altre costat, una calculadora, ideal per anar sumant imputats
independentistes.

Model VOTSLLENÇATS
Taula amb sobre de vidre trempat que aporta gran elegància a
les reunions. Ideal per discutir qüestions que els interlocutors
ja havien promès, a canvi de vots, com les reformes de lleis
mordassa i de sedició. Inclou nassos de pallasso per fer els
temes més simpàtics i les reunions més disteses.
Model TERRESKENOTENGANYO
Taula modular que permet tantes ampliacions com
faci falta. Amb un calaix per fer desaparèixer promeses
incomplides i un altre per posar-hi de noves que tampoc es
compliran: dèﬁcit d’inversions, drets humans, referèndums...
Inclou puriﬁcador d’aire per esbaldir ferums irrespirables.
Taules completament reciclables, dissenyades i fabricades amb
totes les garanties i a bon preu per IKAT. Col·lecció KDPAE
(Qui Dia Passa Any Empeny)
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