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mmersos ja en la tardor, deixem enrere els sufocants dies d’estiu per
donar pas a la fresqueta. I amb ella, a més del canvi de vestuari, arriben
els constipats i grips de temporada. Ja adaptats a l’horari escolar i a tot
allò que comporta, comencem a veure productes nadalencs al súper per
què –tot i les inquietuds que el futur ens presenta– no oblidem cap on hem de caminar i
amb quina ﬁnalitat; si estem ocupats pensem menys.
L’Altaveu, amb la Bàrbara Scuderi, parlem amb Carla Jiménez Colom; creativitat en
màxima potència i una vida interna plena de reﬂexions força interessants que ha tingut a
bé de compartir amb tots nosaltres.
El Correspurnes’ 22 ens va envair els carrers de Ribes durant unes hores plenes d’emoció,
amb una gran participació i un bon gaudi tant dels petits protagonistes com dels no tan
petits, il·lusionats amb el foc i el so dels tabals.
La Juani, a través de la inquietud d’una lectora, reﬂexiona sobre l’habitatge al nostre
municipi. Diuen que mal de molts és consol de ximples, i això fa molta ràbia, però en
aquest cas és tan difícil de posar un xic d’equilibri al tema que sembla que la conformitat
en aquest aspecte és, ben bé, generalitzada. Cal somiar?
La Salva Contreras, en aquesta edició, aporta positivitat amb la seva col·laboració. A casa
meva ens recordaven sovint que era de ser ben parit ser ben agraït, i sembla que aquest
fet, més enllà de ser una frase feta –com d’antic– i una d’aquelles que has sentit mil cops
i no sabies prou bé el signiﬁcat, té els seus fruits. Sembla que l’agraïment té uns beneﬁcis
força interessants pels quals val pena que formi part del nostre dia a dia.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

La secció del Sabies que..., de la mà d’en Josep Miret, com sempre ens transporta i ens
aporta petits bocins de la història del municipi, en diversos vessants, i més o menys
anecdòtiques. Aquest cop ens aclareix el cas d’Unión Patriòtica com a partit polític afí a
la dictadura de Primo de Ribera.
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La història és una tasca que dia a dia es va creant per part de tots i la història política d’un
país hauria de ser una evolució cap al benestar d’aquest, quan això no és així, potser és
que no hem après res.
Fins aviat.
Cristina Perelló
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EL TEATRE MUNICIPAL LA BÒBILA AIXECA EL TELÓ
El nou equipament cultural es va inaugurar el passat dissabte amb la presència del ministre
de Cultural, Miquel Iceta.
El Teatre municipal La Bòbila de Sant Pere de Ribes va
aixecar el teló el passat dissabte, 24 de setembre, amb una
gala d’estrena plena d’espectacles i amb la complicitat
d’un públic molt il·lusionat. L’acte va comptar amb la
presència del ministre de Cultura, Miquel Iceta, que va
estar acompanyat per altres autoritats locals, comarcals i
regionals.
Els veïns i veïnes van poder ser partícips de la inauguració
i, fins i tot, els que es van quedar sense entrades, ho van
viure en primera persona a través d’una pantalla
instal·lada al carrer d’Hernán Cortés. L’actor
professional roquetenc Óscar Jarque va ser l’encarregat
de presentar la gala inaugural amb un toc d’humor,
on no van faltar cantants d’òpera, circ aeri i un número
d’acrodansa. Després, es va donar pas als parlaments de
les diferents autoritats.
El regidor de Cultura de les Roquetes, Adrià Solà, molt
emocionat, va repassar la trajectòria del teatre i com
va sorgir la idea de reformar-lo. Solà va destacar que
malgrat els contratemps, s’ha fet “un gran esforç per tenir
aquest equipament al municipi, el que suposa un orgull
del poble”.
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, va
recordar els inicis del teatre quan va obrir com a cinema
i després es va convertir en teatre municipal. Ara, “hem
aconseguit obrir el teló amb una gran programació,
amb tallers i amb les ganes de les entitats perquè sigui
un espai, on es generi cultura”, va ressaltar
Per la seva part, el ministre de Cultura i Esports, Miquel
Iceta, va indicar que la història del teatre “va quedar
aturada, però ara torna a agafar embranzida amb la
complicitat de tothom”. També va remarcar el fet que
sigui un equipament reformat i rehabilitat amb pressupost
municipal i va desitjar molts anys de vida per a un espai,
on la cultura “serveixi per construir una societat de
millors persones, de tolerància i de llibertat”.
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L’Alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido,
amb el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i
el regidor ded Cultura de Les Roquetes, Adrià Solà.
L’espectacle de la companyia “¿Y tú qué pintas?, a través
d’imatges realitzades amb sorra, va explicar en directe la
història del teatre amb una mirada futura, com espai
on es desenvoluparan les arts escèniques com el teatre, la
dansa o el cinema. La gala, que va ser retransmesa en directe
pel Canal Blau TV, va finalitzar amb una actuació musical
que va enllaçar amb el concert que va tenir lloc al carrer
amb el grup Golden Beat. L’acte inaugural es pot veure
íntegrament a Canal Blau a la carta (https://canalblau.
alacarta.cat/especials-tv/capitol/inauguracio-delteatre-la-bobila).
El Teatre La Bòbila iniciarà la seva programació el dissabte
8 d’octubre de la mà de la companyia Brodas Bros i el
seu espectacle Around the world. Mentre que el cinema
arrencarà aquest dijous 29 de setembre amb la pel·lícula
de Carla Simón, Alcarràs, seleccionada per representar a
Espanya en els Óscar 2023.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Correspurnes ‘22
8è Concurs de Colles Infantils

El passat dissabte 1 d’octubre es va celebrar a
Ribes una nova edició del Correspurnes i el 8è
Concurs de Colles Infantils.
Enguany, Ribes ha acollit les dotze colles
participants en el concurs de Colles Infantils del
Correspurnes, amb un recorregut ja sense les
restriccions de la Covid i la recuperació d’una
activitat en què il·lusió i tradició es fusionen i fan
gala d’una gran lliçó de cultura popular.
Des de l’any 2009 i en commemoració al 30è
aniversari de la Colla Ball de Diables Petits de
Ribes el Correspurnes se celebrava a Ribes; fins
al 2012 quan es va començar a fer de manera
consecutiva entre Ribes i les Roquetes.
Les colles participants d’aquesta edició han estat:
Ball de Diables Petits de Ribes, Diables Infantils
Potafocs de Castellbisbal, 7 Pecats Capitals la
Pobla de Mafument, Ball de Diables Els Petits del
Foc, Diablons Mite’ls de Calafell, Petits Diables i
Pixapòlvora d’Igualada, Ball de Diables Petits de
les Roquetes, Diables de Moja, Diables d’Esplai
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Bellvitge, Ball Diables Els Petits Diabòlics, Ball de
Diables de Sitges Colla Jove, i Colla Infantil de Ball
de Diables de Cervera “Carranquers”.
A més, com a colla convidada guanyadora del
Concurs d’Enceses 2019 hi eren les Diablesses
de la Geltrú.
El premi del 8è concurs de Colles Infantils ha estat
per a la Colla Ball de Diables Petits del Foc de Les
Roquetes.
La jornada es va viure de forma festiva, amb carrers
i places a vessar de gent, amb grans i sobretot els
més petits, que van gaudir del foc i el so dels tabals,
tot ballant molts d’ells sota les desitjades espurnes,
això si, ben protegits i sota l’atenta mirada de
familiars i amistats, veïns, veïnes i joves que no
s’ho van voler perdre.

L ’A
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DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
Dins dels actes del DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA, la Junta Local de Sant Pere
de Ribes estarem el pròxim dia 23 d’octubre, de 10 h a 14 h a la Plaça Marcer, amb informació i
productes de l’AECC.
En la lluita contra el càncer, com més siguem millor.
Per altra banda, al pati del Centre Parroquial (Cinema
Ribes) es farà una master-class de Zumba Solidària a
càrrec de JOPIL RIBES - DANSA & FITNESS.
Diumenge dia 23 d’octubre.
Horari: d’11 a 12:30 h
Lloc: Pati del Centre Parroquial (Cinema Ribes)
Sant Pere de Ribes
Venta d’entrades A PARTIR DEL DIA 10 D’OCTUBRE A:
taquilla del Cinema Ribes o on-line: centreparroquial.
com/entrades
Els diners obtinguts aniran destinats a la mateixa
associació AECC.
Requisits: Anar vestits de color rosa i amb moltes ganes de ballar.
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L’AMOR REBUTJA LA POR I LA GRATITU D VENÇ L’ORGU LL
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Et ressona el títol? No és una frase meva sinó de Louisa
May Alcott.
Fa un temps una amiga em va explicar que una vegada va
anar a dinar a un restaurant i, en acabar, va deixar una nota
d’agraïment a la cambrera que l’havia atès. Un parell de
setmanes després, va tornar al mateix restaurant i aquesta
mateixa cambrera, només en veure-la entrar per la porta,
la va saludar efusivament. Tant, que l’amo del restaurant
va pensar que es coneixien des de feia temps i també la va
saludar.
I es que, molt sovint, oblidem la importància que pot
significar en la vida de les persones un simple gest o una
senzilla paraula.
La gratitud és una emoció positiva, un sentiment de
reconeixement cap a alguna cosa que se’ns ha atorgat.
Moltes vegades, no valorem el que tenim i donem per fet
que les coses o les persones hi són per a nosaltres, sense
adonar-nos de com som d’afortunats.
Saps la quantitat de beneficis que té l’agraïment?
- Ens fa sentir bé i tenir pensaments positius. Està
comprovat que les persones agraïdes són més feliços i se
senten més satisfetes amb la seva vida.
- Augmenta la autoestima. Si ets més positiva, et sents
millor amb tu mateixa, i això fa que et valoris més i millor.
- Si tens una alta autoestima, ets capaç de veure les coses
amb més optimisme, repercutint de forma decisiva en el
que et proposis.
- Augmenta la integració social. Quan donem les gràcies
a algú, encara que no li coneguem, s’estableix una mena de
vincle afectiu i de reconeixement mutu.
- Ens ajuda a dormir millor. Dedicar uns minuts al final
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del dia a recordar tot lo bo que ens ha passat i donar les
gràcies per això, fa que el cervell descansi de l’estrès i no es
vegi afectat per les preocupacions diàries.
- Atrau bondats a la nostra vida. Ser agraïts demostra
que reconeixem els valors dels altres i, tard o d’hora,
quan menys ho esperem, redundarà en nosaltres de forma
positiva.
El millor de tot és que la gratitud, com gairebé tot, també
s’aprèn. Pots integrar-la al teu repertori emocional d’una
manera molt senzilla. Però vés amb compte! De la mateixa
forma que pots crear l’hàbit d’agrair, també pots acostumarte a allò pel que ser agraïda. Per això, és molt important ser
conscient en tot moment de tot lo bo que hi ha a la teva vida.
- Escriu cada dia 5 coses per les quals estiguis agraïda.
Qualsevol petit gest val. I si ho fas abans d’anar a dormir,
farà que descansis molt millor.
- Agraeix qualsevol gest d’algú cap a tu. Si ho acompanyes
d’un somriure, millor que millor.
- Escriu una carta, almenys una vegada al mes, a algú que
tingui un significat a la teva vida i agraeix-li que en formi
part.
I no oblidis donar les gràcies pel que tens. Recorda el que
deia Epicur: “No facis malbé el que tens desitjant el que no
tens; recorda que, allò que tens ara, va ser una vegada una
cosa que només desitjaves “.
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Una conversa amb

Carla Jiménez Colom

Per Bàrbara Scuderi

Carla Jiménez Colom va néixer a Barcelona, l’any en què la ciutat comtal celebrava els seus jocs i ben
petita va venir amb la família a viure a Ribes. És llicenciada en Filologia Hispànica, però fa temps que
deixà enrere les lletres per endinsar-se en teràpies de cura energètica, és massatgista i elabora unes joies
d’inspiració en la feminitat sagrada.
Coneix les pedres, és d’esperit pacífic i rebel al mateix temps i convida a fer un passeig pel Ribes de la
seva infància, els canvis i la construcció permanent.
L’Altaveu.- Què recordes del Ribes de quan vas
arribar, encara que eren ben petita?

fet, el sistema educatiu no m’ajudava gaire a encaixar,
però vaig aprendre i vaig descobrir que es pot aprendre
intuïtivament, que el cervell ho permet, i es pot relacionar
de forma lògica allò que es vol ensenyar amb allò que
aprenem. Crec que en una visió més introspectiva de
l’aprenentatge, més emocional.

Carla Jiménez Colom.- Mira, aquesta mateixa plaça
no existia –es refereix a la plaça Maria Mercè Marçal–.
El poble ha crescut molt i els canvis són
ambientals i humans també, hi ha més gent,
“En arribar a l’escola
és obvi.

L’A.- D’aquí la creativitat artística?

L’A.- Venies de la ciutat, què et va
impactar més?

Possiblement, d’aquí i de tot el que he anat
descobrint.

Els Costerets estàvem en
un entorn ple de natura”

C.J.C.- El pati de l’escola. A Barcelona era tot ciment i en
arribar a Costerets estàvem en un entorn ple de natura. Un
canvi que em va marcar. A més, era constant que hi féssim
excursions i sortides pels voltants, pensa que tampoc hi era
la carretera que ara hi passa per darrere. Tot era paisatge,
arbres, camps.

Com va néixer el projecte de joies de
yourbestsanctuary?
L’A.-

L’A.- L’institut també el vas fer aquí?

Podria dir que va sorgir de la confluència de dos camins.
Per un costat vaig trobar art inspirat en vulves, que em va
influenciar i també havia treballat en una botiga de minerals
on vaig aprendre molt sobre el caràcter i el tractament de
les pedres.

Sí. Vaig anar a Can Puig. Confesso que estudiar em
semblava avorrit, fins que em va interessar Història. De

A més, sempre he tingut una sexualitat molt desperta i
natural, des de ben jove.
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Penso que sí, que té relació amb una cura, una reivindicació,
un jo-dona que va de dins a fora. Són com
amulets que evoquen l’essència femenina,
“Vaig aprendre molt
que és important.

L’A.- Vols dir que té relació amb la manera de viure
i de sentir el sexe?

Sí. Jo he viscut el sexe molt espiritualment,
sobre el caràcter i el
en connexió i amb amor; però sovint he notat
tractament de les pedres” L’A.- Com vas començar?
que en molts casos manca el jo. Em vaig
adonar que a les dones ens faltava sovint
Primer vaig esculpir vulves en argila, farà uns set anys.
aquest aspecte que, generalitzant, en els homes s’ha mostrat
Aleshores les vaig posar a la venda. I he de dir que va haver
més superficial i frívol, però s’ha mostrat. Em vaig adonar
qui em deia que quina necessitat en tenia per compartirque no ens estimàvem la nostra feminitat. I vaig trobar en
ho, que si em rebutjarien. Bé, t’ho pots imaginar.
la cultura hindú un reconeixement de la vulva, per exemple,
com a canal de l’ànima, que va més enllà d’un òrgan sexual,
L’A.- En canvi, la proposta va rebre una bona
és un sosteniment que engloba energia sexual i sinergies.
acollida, oi?
L’A.- Les teves joies s’inspiren en la sexualitat
femenina; són més que un complement?

Sí, sí. Va anar molt bé; em demanaven collarets i altres
peces; i aleshores em vaig formar en el tractament en plata
i va ser en Magí Fortuny, de la joieria Fortuny, qui em va
polir la primera peça!
L’A.- Quina peça vas fer en primer lloc?
Va ser un úter per a un collaret que vaig fer per a mi i
encara el conservo.
L’A.- En els teus perfils d’Instagram i Etsy, hi tens
collarets encara, però també arracades i anells amb
unes pedres ben característiques. No és atzar.
No. Les pedres tenen els seus significats i una tradició

Carla Jiménez Colom treballant al seu taller, on dona
forma a les seves peces.

En el taller, un espai dissenyat per deixar anar la
creativitat, l’enginy i la “sanació”.
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que les consagra i les dota d’una energia particular. Per
L’A.- Explica, explica.
exemple, l’ametista està relacionada
Sabem que fa milers d’anys, les primeres
amb el sacerdoci femení i un equilibri
“He viscut el sexe molt
societats eren matriarcals; tot girava entorn
mental i intuïtiu que dota les peces d’una
espiritualment, en
les dones, que eren font de vida i amb elles
espiritualitat suprema.
connexió i amb amor”
es conduïa la cura, la tendresa, eren tot
L’A.- Al costat de les joies, hi ha
connexió. El patriarcat ho va esquerdar; va
pintures i il•lustracions també d’evocació en la
fer tancar el cor, sobretot als homes i a les seves pròpies
feminitat. Forma part del mateix projecte?
emocions. Ser home es va convertir també en una mena de
mur emocional i des d’aquest estoïcisme s’ha menyspreat
D’alguna manera tot està relacionat. Però no en un negoci,
tot allò que es relaciona amb la feminitat.
no ha estat mai la motivació principal, sinó que forma part
de la meva dedicació a la “sanació” de teràpia energètica.
L’A.- Així, el cos hi té molt a dir?
L’A.- Parla’n. En què consisteix?

Jo vaig viure ansietat, depressió i una timidesa que va fer
ferida. Em van medicar, però ja intuïa que hi havia d’haver
És una teràpia que neix d’un autoconeixement, de donar
una altra manera de curar-se. Tot era al cos. El cos com
espai al jo i donar espai als coneixements interns, teniruna presó. Ara sé que amb un camí personal, també amb
se cura; és una teràpia incompatible en
acompanyament com faig jo, ens podem
emmalaltir i que acompanya en els diferents
“En Magí Fortuny, de la guarir.
processos emocionals. La base està en
joieria Fortuny, em va
la psicologia transpersonal, que posa el
L’A.- I la connexió amb l’úter és un
polir la primera peça”
focus més enllà de la personalitat. Ens fa
camí?
observadors. I és una teràpia somàtica, que
Molts traumes s’emmagatzemen a l’úter i es connecten
sorgeix de l’estudi de la relació del sistema nerviós per
amb el sistema nerviós a partir de l’anomenat nervi
guarir el nostre cos. És alliberador.
mandrós que connecta gairebé tot el cos i que amb un
L’A.- En la teràpia energètica, es relaciona la cura
treball de tonificació és realment transformador! Primer,
alliberadora i la feminitat?
també és cert que ens cal prendre consciència, pensa que hi
ha encara molta ignorància sobre la salut sexual femenina.
És connexió. Veig molta gent que no reconeix les seves
emocions, les reprimeix i neixen les agressivitats, les
La meva ocupació és acompanyar en aquest coneixement i
addiccions i actituds compulsives que somatitza el cos. I
aquesta cura energètica.
són conseqüència del patriarcat.
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Ras i curt
Per quin mitjà o canal segueix l’actualitat?
No la segueixo.
Amb quina professió somiava de petita?
En ser cantant!
Una estació de l’any?
La primavera, potser no és còmoda, però m’agrada.
Un fet històric viscut?
La pandèmia.
Un fet històric que hagués volgut viure?
Viure els rituals al temple d’Isis, a Egipte.
Un llibre que actualment hagi llegit?
“Sputnik, mi amor”, d’Haruki Murakami.
I un de clàssic?
“La Regenta”, de Leopoldo Alas, “Clarín”.
Una banda sonora predilecta?
La música medicinal; de ritual de la selva amazònica.
Teatre o cinema?
Cinema.
Una de les joies de Carla Jiménez Colom, de la col·lecció
d’inspiració en la feminitat.

Un racó preferit de Ribes?
El Castell.

L’Altaveu nº 180 any 2022
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“Vull un sostre”

CARTES A LA JUANi

“Benvolguda Juani, som una família nova a Sant Pere
de Ribes [...]. Ara, la nostra ﬁlla, que ja és major d’edat
i cerca feina, es pregunta si podrà també trobar sostre
per viure aquí, a prop nostre quan arribi el moment.
Ens preocupa molt que per fer la seva vida independent
sembla que haurà de marxar; la meva parella, la Sílvia,
es pregunta (i jo t’ho trasllado) si sabem si hi ha algun
projecte o ajudes per garantir que el jovent, a banda
d’una feina, puguin quedar-se a viure aquí. Sabem que
el millor seria preguntar a l’Ajuntament, però creiem que
també hi ha d’haver una reﬂexió com a poble, no creus?
Ho dic, perquè al ﬁnal, qui permet que els preus pugin són
els propietaris. No sé si t’interessarà, però ens agradaria
que la gent s’ho pensi, [...] que només volem un sostre”.
(Sara, 20 de setembre de 2022).

Benvolguda Sara,
El debat és totalment lícit; diria que fins i tot necessari (per
a joves i no tan joves!). Com bé dius, seria l’Ajuntament
qui pugui respondre, però és molt encertat traslladar la
reflexió a tothom i plantejar com a societat què volem.
La teva carta m’ha encès la curiositat. I saps? He vist
que –en la darrera dècada– el nombre d’habitants aquí ha
crescut, gairebé sempre entre 300 i 400 persones per any.
Crisi i preus a banda. I per a la meva sorpresa, el poble
del costat, el Sitges tan car, ha crescut més en el darrer
any. Concretament a Ribes i les Roquetes hi va haver un
increment de 414 persones el 2021 i a la Blanca Subur en
van ser 664.
I em diràs què significa això, oi?
D’entrada que estem fatal. Que el problema del
preu és directament proporcional a la manca
d’habitatge. (Aquí en falta, allí en sobra?).
Una obvietat, em diran. I sí que ho és, però també és una
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obvietat que caldrà pensar en ciment per arreglar-ho, o no?
Hi ha alternativa?
Caldrà plantejar-se si necessitem viure cadascú a casa
seva? Independitzar-se és allunyar-se? Posem un preu més
baix a l’emancipació?
Cada paràgraf de la teva carta em porta a veure més dades.
I són esfereïdores i contundents a l’hora. Tenim un preu
màxim. Som en una àrea de “tensió” (ho diu la Generalitat)
i de tensió no nego que n’hi hagi, però de preus contrets,
no sabria dir.
En moments com aquest, tanco els ulls i somio.
Imagino un món meravellosament harmònic, en què
tothom té garantides les necessitats bàsiques, com ara un
sostre; un món en què preval la tendresa i no la força; un
món dirigit pel seny i no per interessos; un món, que de
cap a peus, ens fa més persones i menys soldats.
I de sobte, obro els ulls. M’aturo; miro per la finestra i veig
la tensió en el moviment d’un home que travessa el carrer,
mentre ignora la dona que l’acompanya; veig un infant en
un cotxet, que riu mentre juga amb un telèfon mòbil; veig
la cambrera del bar de la plaça estressada i la propietària
de la botiga del costat, trista.
I saps, què? M’adono que tancant els ulls no canvio res.
Parlem-ne.
La Juani.

SALUT

EL DOCUMENT DEL MES

Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 03.09.01 Cartilles de
racionament
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Libreta de consumo de carburantes y lubricantes
para agricultura”
Data: 1938
Volum i suport: 12 pàgines, paper.

Nom del productor(s): Presidencia del Consejo de
Ministros. Subsectretaría

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Llibreta, amb número 24673, on
s’anoten, a banda de les dades del
consumidor i del motor, els consums de benzina, gasoil i
carburant per a ús agrícola.
eliminació:

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, 31 de març 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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La manca de proveïments, de subministrament de
productes de primera necessitat, es poden produir per
moltes raons. En aquests darrers anys, i mesos, hem viscut
dos processos globals que han provocat aquesta situació,
la pandèmia i la guerra d’Ucraïna. En tots dos casos es van
produir racionaments de productes, que per la seva alta
demanda i la poca disponibilitat, van fer témer a moltes
famílies.
El document d’aquest mes d’octubre, és una llibreta de
racionament de carburant.
L’agost de 1938, segons ordre del govern republicà, presidit
per Juan Negrín, es limitava l’accés als combustibles
donades les necessitats que la guerra comportava.

Àrea de context

Informació sobre avaluació, tria i
Documentació de conservació permanent
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Així doncs, per poder proveir-se de combustible, per a
consum propi o industrial, s’havia d’adquirir la llibreta en
qüestió. A Barcelona era la Subsecretaria de Presidència la
que expedia aquest document.

LA BIBLIOTECA MANUEL DE PEDROLO ESTRENA UN NOU SERVEI
D’AUTOPRÉSTEC
Aquest servei ja es va incorporar el mes de febrer a la Biblioteca Josep Pla.
La Biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de
Ribes ha posat en marxa un nou servei d’autopréstec.
El servei, que ja s’havia incorporat a la Biblioteca Josep
Pla des de la seva reobertura el passat mes de febrer,
facilita l’autogestió del préstec i les devolucions de
documents per part de les persones usuàries. D’aquesta
manera, aquestes guanyen en autonomia, intimitat i
reducció del temps d’espera.
El servei d’autopréstec permet als usuàries: endur-se
documents en préstec i retornar-los, consultar l’estat del
seu compte, renovar els préstec i recollir les seves reserves
de documents anant directament a la prestatgeria de
reserves.
Durant el mes d’octubre, per facilitar la transició, les
devolucions es faran encara al taulell, i els préstecs a les
màquines d’autopréstec.

Per a utilitzar el servei només és necessari l’ús del carnet de
la biblioteca (en format físic o amb l’aplicació Biblioteques
XBM) per tal que els terminals puguin realitzar la lectura
del codi de barres.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER SOL·LICITAR AJUTS PER A LA
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D’HABITATGES

Les persones interessades podran realitzar la sol•licitud fins el 28 d’octubre.
Les comunitats de propietaris d’edificis plurifamiliars
i les persones propietàries d’habitatges unifamiliars
ja poden sol·licitar els ajuts municipals per a la millora
de l’accessibilitat en edificis d’habitatges de Sant Pere
de Ribes. Aquesta línia de subvencions complementa
d’altres que s’han endegat des de l’Ajuntament per
donar suport a les famílies en aquest àmbit, com les de
rehabilitació d’edificis a la gent gran o de millora de
façanes.
La concessió d’aquests ajuts s’efectua mitjançant un
règim de lliure concurrència no competitiva.
Més informació i consulta de les bases:

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

https://www.santperederibes.cat/municipi/habitatge
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Sabies què...
Josep Miret i Mestre

LA UNIÓN PATRIÓTICA VA SER
UN PARTIT POLÍTIC AFÍ A LA
DICTADURA DE PRIMO DE
RIVERA?
La Unión Patriótica (U.P.) va ser un partit polític fundat en
temps de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (19231930), creat amb la intenció de donar-li suport. La Unión
Patriótica continuava la política de la Unión Monárquica
Nacional (U.M.N.) que havia nascut uns anys abans.
Segons el “Diari de Vilanova” a Ribes es va fundar una
delegació d’Unión Patriótica el 18 de novembre de 1924.
Aquesta delegació, formada sobretot per la gent que
havien estat designats per formar part de l’Ajuntament,
es reunia periòdicament i participava en algunes trobades
com un ofici que es va celebrar a l’església parroquial de
Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú per commemorar
el cinquè aniversari de l’adveniment de la dictadura del
general Primo de Rivera el setembre de 1928 (Diari de
Vilanova, 11 de setembre de 1928, p. 5).
Un dels actes que van destacar en temps de la dictadura de
Primo de Rivera va ser l’entrega d’una bandera espanyola
als mossos d’esquadra per la Festa Major de Sant Pau
de 1927 i el descobriment d’una placa amb el nom del
Marqués de Estella (títol nobiliari de Primo de Rivera)
al carrer que actualment s’anomena d’Emili Giralt. Ens
ho explica el dietari de Pere Miret i Cerdà: “Amb motiu
de beneir-se una bandera que l’Ajuntament ha regalat
als mossos de l’esquadra, han assistit a l’ofici el capità
general D. Emili Barrera, el governador civil D. Joaquim
Milans del Bosch, el vicepresident de la Diputació comte
de Fígols, comandant dels mossos de l’esquadra senyor
Oller, dos diputats provincials i altres personalitats de fora,
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Trobada d’Unión Patriótica a Vilanova i la Geltrú, a
la plaça de les Neus, possiblement el diumenge 9 de
setembre de 1928 (Col·lecció de can Janet d’en Zidro)
junt amb l’Ajuntament i autoritats de la població. Després
de l’ofici el senyor rector, al portal de l’ermita, beneí la
bandera que tenia la senyoreta Josepa Cuyàs Marfull,
padrina d’aquest acte, qui llegí un bell parlament que fou
contestat pel comandant dels mossos. La comitiva es dirigí
al carrer de Primo de Rivera per a descobrir la làpida,
visità el temple parroquial, del que feu grans elogis, i es
reuní a les cases consistorials on se celebrà un esplèndid
àpat, presidit per la padrina, que tenia a sos costats el
capità general i el governador, anant seguint per ordre les
demés autoritats. Pronunciaren brindis el capità general,
governador, comte de Fígols, un diputat i l’alcalde,
enaltint el cos de les esquadres i el sometent que es reuní
i fou revistat pel capità general, ressaltant en tots ells la
nota patriòtica i afirmant el governador que en tants actes
d’aquesta naturalesa com havia concorregut cap l’havia
complagut tant com el present”.

Durant la dictadura de Primo de Rivera es va fer un
curset de màquines de cosir, el desembre de 1927, al
qual van assistir bastantes noies ribetanes (Col·lecció de
Miquel Bertran i Milà)

Enderroc del celler de can Llempalles, al carrer de
mossèn Andreu Malgà, per eixamplar la carretera de
Vilafranca l’abril de 1928 (Arxiu Municipal de Sant
Pere de Ribes)

Autoritats al balcó de l’Ajuntament a la Festa Major de
Sant Pau de 1927 (Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes)

Altres actes interessants d’aquells temps són un acte de
propaganda vitícola que es va celebrar al saló de sessions
de l›Ajuntament (La Vanguardia, 14 de juliol de 1926) i un
curs de màquines de cosir que també es va fer al mateix
saló el desembre de 1927 (L’Eco de Sitges, 11 de desembre
de 1927). En temps de la dictadura hi va haver interès en
arreglar les carreteres i ens consta que es va enquitranar
la carretera vella de Vilanova (La Veu de Catalunya, 4
de juliol de 1926), es va arreglar la d’Olivella (ídem, 16
de febrer de 1928, p. 2) i es va eixamplar la carretera de
Vilafranca del Penedès, enderrocant els cellers de can
Llempalles, al carrer de mossèn Andreu Malgà 11 (ídem,
19 d’abril de 1928, p. 8). També cal anotar que l’any 1927
es va formar un Esbart Ribetà de Dansaires que va actuar
al Centre Parroquial (ídem, 20 d’octubre de 1927, p. 6).

Anuncia’t
655 960 320
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L’AJUNTAMENT RECONEIX ELS MILLORS TREBALLS DE
L’ALUMNAT D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS DEL MUNICIPI
L’objectiu d’aquest premis és potenciar la continuïtat en els estudis.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha reconegut els millors
treballs de l’alumnat d’estudis postobligatoris del municipi.
Amb l’objectiu d’animar el jovent a estudiar, és el segon any que
el consistori organitza aquests premis per reconèixer l’esforç
en aquesta tasca, incentivar l’excel·lència acadèmica i
premiar els millors treballs de batxillerat i cicles formatius
i la millor nota del Programa de Formació i Inserció
(PFI) dels instituts Montgròs, Can Puig i Alexandre Galí que
ofereixen formació en estudis postobligatoris. Actualment a
l’INS Xaloc, de recent creació, només es cursa l’ESO.
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido; la
regidora d’Educació, Paqui Carrasquilla; i el regidor de
Formació Professional i d’Oficis, Josep Maria Llopart,
han lliurat els diplomes de la segona convocatòria d’aquest
premis en un acte celebrat aquest dimecres, 28 de setembre,
a la Sala Josep-Lluís Palacios, on han destacat l’aposta del
l’executiu local per fer que l’oferta educativa que hi ha al
municipi arribi a tota la ciutadania. L’alcaldessa ha remarcat
que més enllà del batxillerat “treballem per continuar tenint
Programes de Formació i Inserció, més Cicles Formatius,
l’Escola de Persones Adultes o el Programa SEFED
de simulació amb finalitat educatives”. Pel que fa a les
matrícules, Abigail Garrido ha explicat que l’encariment
d’aquestes fa que les famílies hagin de fer una despesa
més elevada. Per això, “volem ajudar i facilitar l’accés
als estudis, amb beques i ajuts o reconeixements com
aquests, als i a les joves que volen estudiar”.
Enguany han estat premiats una dotzena de treballs en diferents
àmbits. El primer premi de la categoria de Batxillerat ha estat per
al treball Comunicació i llenguatge de l’espectre autista: una mirada
cap a la inclusió, elaborat per l’estudiant Rita Muniategui Martí.
El premi estava dotat amb 300€ més 1.000€ d’ajut a la matrícula
universitària. El segon i tercer guanyadors, amb premis de 200€ i
100€, han estat, respectivament, els treballs sobre Joaquín Fernández
Castilla: del dolor a la dignitat, a càrrec de l’estudiant Àngel
Abril Pachón, i Manuel de Cabanyes entre el Neoclasicismo y el
Romanticismo, de l’estudiant Ariadna Brull Ruiz de Castroviejo.
En la categoria de cicles de grau superior, ha guanyat el
primer premi, dotat amb 300€, el treball Connexions conscients, de les estudiants del grau de tècnic d’integració social
Sandra Peregrina, Clara Bardí i l’estudiant Carlos Segador. El
segon i tercer premis, amb 200€ i 100€, han quedat deserts.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido; la
regidora d’Educació, Paqui Carrasquilla, i el regidor de
Formació Professional i d’Oﬁcis, Josep Maria Llopart,
amb els i les estudiants guanyadors/es d’aquesta edició.
El primer premi de la categoria de grau mig, dotat amb
300€, ha estat per al treball El TCAI en les cures dels processos respiratoris, cardiològic i digestiu. RCP + DEA, del
grup d’estudiants del cicle de cures auxiliars d’infermeria
Mar Ruiz, Èric Garcia i Clara Pallàs. El segon i tercer premis, amb 200€ i 100€, han quedat deserts.
Pel que fa a la categoria de Programes de Formació i Inserció, el premi a millor nota de cuina ha estat per a Abigail
Reyes; a la millor nota de comerç, per a Jonathan Coleto
Delgado, i a la millora nota d’auxiliar d’imatge personal:
perruqueria i estètica, per a Sara Moya Baouch.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha creat aquests premis
postobligatoris amb la voluntat de fomentar entre l’alumnat la qualitat en l’elaboració dels treballs, projectes i
mòduls de síntesi en els nivells educatius de Formació Professional i en els treballs de recerca de Batxillerat dels instituts del municipi. També es busca promoure l’esperit crític
i d’anàlisi del jovent respecte del món on viuen, posant un
especial èmfasi en les dimensions econòmica i social.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Anuncia’t
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Carta a l’amic que va fer via
Perdona que no t’escrigui més sovint però darrerament això és
un no parar...
Recordes com estaven les coses abans del teu darrer comiat?
No eren pas per llençar coets però jo tenia la convicció de que
tot aniria be... Que en un futur, no molt llunyà, ens en sortiríem
amb la nostra. Doncs noi, com a visionari soc un autèntic fracàs.
Hem sobreviscut a aquest terrible estiu de calor tropical i ja
estem a la tardor i hem passat l’1 d’octubre amb més pena que
glòria perquè, des d’aquell dia gloriós del referèndum d’ara
fa cinc anys (recordes que te’n vaig parlar?), tot ha anat pel
pedregar.
Uns ens van enredar amb allò d’una república que va durar 8
segons i, després, els altres ens van aplicar aquell maleït 151.
Les eleccions imposades les va guanyar, té collons, un remaleït
partit (creat expressament per anar contra la nostra llengua) que
en aquests moments està patint la ranera de mort, el partit, la
llengua encara no (per cert, aquells que el van votar, es van ben
lluir), i a les següents eleccions, els partits independentistes van
aconseguir el 52% del vots! Vam guanyar! Ja està! Al·leluia!
Doncs nassos!
Des d’aquell moment, les coses han anat empitjorant. Les
promeses d’implementar el resultat del famós referèndum que
dèiem, s’han esvaït i el Parlament s’ha convertit en un gran
guinyol on, a la manera dels personatges populars dels nostres
teatres de titelles: en Banyeta, en Titella, en Tòfol, la Cristeta i la
Cascàrria (imagina’t tu mateix qui fa cada paper), s’esbatussen
a cor que vols mentre nosaltres, els dels crits al carrer i les mil
i una manifestacions, ens ho mirem espaordits i favagirats... Al
menys jo.

Ja és ben cert allò que hem vingut al món a patir, que deia l’àvia.
Pel que fa a la majoria de les altres qüestions, què vols que
et digui?
Mira: la benzina està més cara que mai però hauries de veure
com n’estan de plenes les carreteres.
Els preus s’han pujat sis vegades més que els sous... sí, però a
la tele fan unes sèries collonudes. Pagant, és clar.
Les festes s’acaben amb aldarulls i ganivetades... sí, però no
vegis quin vídeos més xulos es publiquen al TikTok.
Els russos estan massacrant Ucraïna, ja, però per sort els
cantants de reggaeton no paren de guanyar Emmys.
Ja és ben bé que aquest és un món de mones. I és que, des
d’aquella primera mossegada a la poma, gairebé no hem fet
res de bo...
Rep una forta abraçada i fins ben aviat, amic meu.
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