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Altaveu tanca l’edició de novembre amb un lleuger canvi de

temps que indica l’esperada arribada de la fresqueta, per fer tardor.
Castanyes, panellets i moniatos acompanyats de cremes de carbassa i
algun estofat amb bolets.
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Fa goig que comenci a arribar el fred tot i que amb l’esperança que no ens esperi un cru
hivern que dispari encara més les nostres factures per escalfar les llars.
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La celebració del Cava i la Tapa va ser un èxit rotund, l’Ajuntament ha valorat molt
positivament tant la participació d’empreses del territori, com la implicació de les entitats
i l’aﬂuència de públic.
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Un cop més, el Gran Recapte ens crida a col·laborar; malauradament, això vol dir que la
pobresa i la carència ens envolta, però també –afortunadament– suposa que aquesta
fórmula massiva de solidaritat, que ja porta diverses edicions, dona empara a tantes i
tantes persones que ho necessiten. Tant de bo no calgués, però cal, i és una oportunitat
per ser-ne conscients i col·laborar.
Precisament, El document del mes, en aquesta edició, ens parla dels Amigos de la caridad,
anomenat anteriorment La Consoladora, que ja l’any 1882, al municipi, es va organitzar
com associació per recaptar diners i aliments, moguts per la necessitat d’ajudar a
persones sense recursos. Com podem comprovar, la cosa ve de lluny.
Entrevistem a Josep Martínez, president del Club Handbol Ribes, qui ens fa cinc cèntims
de l’enorme que és aquest club i de la importància de l’esport en general, pel que aporta
a l’individu. Treballar en equip és fonamental per moltes coses a la vida, i amb humilitat
encara més! Quan s’aprèn de petit és més fàcil.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

El canvi d’hora ens afecta, ens inquieta i ens suggereix preguntes. La foscor ens agrada
poc i ens prenen llum en nom de l’estalvi energètic, crec recordar que ens ho explicaven
ja fa molts anys a l’escola. Aquesta també ve de lluny.
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En el proper número especial Nadal ens retrobarem amb ganes de torrons i caldo amb
galets, i començarem a preparar celebracions i regals per gaudir amb la família, o com
més ens agradi; o com puguem.
Fins aviat.
Cristina Perelló
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LA 12a EDICIÓ DEL MERCAT DEL
CAVA I LA TAPA TORNA AMB FORÇA
L’ajuntament valora molt positivament la participació de les empreses
del territori i la implicació de les entitats locals.
El Mercat del Cava i la Tapa de Sant Pere de Ribes,
celebrat el passat cap de setmana, 15 i 16 d’octubre, a les
Roquetes, es va rebre amb moltes ganes tant pels propis
participants com pels visitants. Després de dos anys
sense la mostra, es va reviure l’èxit assolit el 2019, ja que
s’estima que es van servir més de 6.000 degustacions que
es podien adquirir directament a les parades de la fira.
Al punt d’informació, i comptant novament amb la
col·laboració de l’Associació de Festes de les Roquetes
en aquest esdeveniment, es van posar a la venda les copes
i el material per poder fer les degustacions. Les tapes de
productors i restauració, juntament amb el tast de vins, cava
i cervesa, van ser els protagonistes de la fira, representats
amb més de 20 participants, envoltats d’una gran terrassa
amb taules, tines, palets decorats i espais per a gaudir
dels amics i la família. A la nit la fira prenia força amb la
il·luminació instal·lada per a l’ocasió, juntament amb la
música, les activitats i el conjunt de carpes participants.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes valora molt
positivament tant la participació d’empreses del municipi
i del territori en general, la implicació de les entitats locals,
així com la coincidència entre el Mercat del Cava i la Tapa
amb la II Jornada de Solidaritat i Cooperació durant un
mateix cap de setmana, reforçant així la seva projecció i
promoció.
Entre les activitats vinculades a l’essència del Mercat del
Cava i la Tapa, cal destacar l’èxit d’inscripcions als quatre
tallers gastronòmics, amb més de 100 participants, on es
va donar protagonisme als productes locals, vi i cervesa,
maridats amb altres productes artesans com el formatge.
L’espai firal va comptar amb moltes activitats adreçades
a tots els públics. Es van organitzar conta contes amb
temàtica vinculada a la fira, tallers infantils de manualitats
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com “Fes el teu barret de cuiner/a”, on hi van participar
un centenar de nens i nenes. També es va poder gaudir
d’una gran oferta de jocs de fusta pels més petits; així com
d’actuacions de música en directe amb grups de la comarca
o interpretacions teatralitzades i musicals itinerants.
Les botigues al carrer i artesania van prendre
protagonisme durant la fira, on els visitants van poder
comptar amb ofertes especials amb més de 20 carpes
participants en aquesta zona. Botigues al carrer va comptar
amb la implicació de les associacions de comerciants
UCER i Fem Ribes, així com de l’associació del Mercat
Municipal La Sínia.
Aquest any, coincidint amb la posada d’un nou perfil a
les xarxes socials (@mercatdelcavailatapa), s’ha aprofitat
per organitzar un sorteig de producte elaborat per cellers
locals. La finalitat ha estat incentivar la participació i la
dinamització de les xarxes socials del Mercat del Cava i la
Tapa, alhora que donar a conèixer i promoure productes
de proximitat del municipi.
Enguany també s’ha comptat amb una nova placa de cava
dedicada al recentment inaugurat Teatre la Bòbila que es
podia adquirir al punt d’informació de la fira, juntament
amb les plaques d’altres edicions dedicades totes elles a
motius destacats del municipi.
Jornada de Solidaritat i Cooperació
El present i futur de la cooperació es van tornar a
posar sobre la taula en la II Jornada de Solidaritat
i Cooperació, que enguany va compartir espai amb
el Mercat del Cava i la Tapa. Es van poder conèixer les
tasques i els projectes que fan les entitats de cooperació
i alhora es van oferir tot un ventall d’activitats adreçades
a tots els públics, com tallers infantils, atraccions com el
carrusel ecològic, les andròmines, la plaça Àgora amb
conta contes, entre moltes altres activitats. La Jornada es va
organitzar des del Consell Municipal de Cooperació amb
la finalitzat d’informar i sensibilitzar vers la cooperació i
la solidaritat.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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ELS TREBALLS FORESTALS A LES URBANITZACIONS DURANT
TOT L’ANY, FONAMENTALS PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
També s’ha obert la franja forestal de Mas Parés-Torre del Veguer i es preveu fer el desbrossament
a Can Lloses.
S’estan realitzant tasques de manteniment de la franja forestal a la zona dels Girabals.
El treballs forestals per a la prevenció d’incendis
es realitzen al llarg de tot l’any a les urbanitzacions
de Sant Pere de Ribes gràcies als convenis que té
l’ajuntament amb l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF), l’Associació de Propietaris del Massís del Garraf
o la Diputació de Barcelona. Ara, l’ADF està treballant a
la zona dels Girabals fent tasques de manteniment en la
franja forestal que es va obrir l’any 2019. Els voluntaris
redueixen la vegetació que pot actuar com a combustible
forestal en una anella de 25 metres d’amplada, que envolta
la urbanització. Aquestes tasques s’estan realitzant durant
tot aquest mes d’octubre.
Durant aquest any 2022 s’han dut a terme diverses
actuacions al respecte:
 Obertura de la franja forestal de Mas Parès –
Torre del Veguer.

L’alcaldessa, el regidor d’Urbanitzacions, i el de Medi
Ambient amb els voluntaris de l’ADF.

 Actuacions de desbrossat i manteniment de les
vores de camins i vials forestals.

breu posarem en marxa als equipaments de la zona
escolar” (en un primer terme, les escoles Santa Eulàlia i
les Roquetes, l’Aulari Blanc, i el camp de futbol i, en un
segon terme, l’edifici de la Vinya d’en Petaca).

 Aclarides de millora en finques municipals a
Els Vinyals i els Girabals.
 Abans que acabi l’any, es realitzaran tasques de
restauració de la zona cremada a Can Pere de
la Plana, i el desbrossat de Can Lloses.
En aquest sentit, el consistori està executant
el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis
Forestals 2020-2025. L’any passat es va fer
també la franja de protecció de Mas Alba i
altres actuacions de manteniment a Can
Lloses i Can Pere de la Plana, entre d’altres.
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha
explicat que després de patir un incendi a la zona de Can
Pere la Plana que va deixar gairebé 32 hectàrees cremades
són “molt importants” actuacions com aquestes.
“Estem compromesos amb les urbanitzacions i estem
treballant en la prevenció dels incendis, sobretot de
cara a l’estiu tenint en compte el canvi climàtic; en els
boscos i en el manteniment d’aquestes franges forestals”.
Tot plegat és “la nostra responsabilitat”, ha afirmat.
A més de la prevenció d’incendis, l’alcaldessa ha destacat
el compromís amb l’economia circular “reaprofitant
la fusta d’aquests arbres que genera estella, que és
combustible natural per produir biomassa per a
l’autoconsum de les nostres calderes” a l’Espai Blau
de Ribes i a la xarxa de calor de les Roquetes que “en
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L’alcaldessa també ha assenyalat que l’aposta del
consistori és anant recuperant aquests espais naturals
mitjançant activitats: “anys enrere hi havia ramats,
pagesia i ara hem vist que el pi és un depredador natural
que està ocupant tots aquests espais, fàcil pels incendis
són arbres molt combustibles”. Per tant, “poc a poc
hem de tenir projectes territorials i altres activitats que
ens ajudin, no només amb el sector primari, sinó també
mantenint els boscos a través de l’activitat”, ha assegurat.
Convenis amb l’ADF
El regidor de Medi Ambient, Josep Moya, ha explicat
que l’ajuntament té dos convenis de col·laboració amb
l’ADF: un referent a les tasques que fan durant tot l’any
(educació ambiental, prevenció d’incendis en festes
majors, etc.), i un altre, per a la prevenció d’incendis a
l’estiu. D’aquesta manera, permet tenir 5 persones actives
a l’estiu per a la vigilància contra incendis i també per a
l’extinció del mateixos.
Properament, es netejarà la zona crema de Can Pere
de la Plana, a través d’una subvenció de la Diputació
de Barcelona, que servirà per recollir “tota la llenya
cremada, i que aquesta serveixi com a estella”, ja que,
segons ha detallat el regidor, aquesta fusta és útil durant
el primer any passat un any “comença a agafar fongs”.
El voluntari de l’ADF, Joel Espejo, ha remarcat

la importància de realitzar totes aquestes tasques de
manteniment i neteja “perquè el bosc porta molts anys
abandonat i s’hauria de fer una mica de mosaic, posant camps
i franges per tal d’evitar que hi hagi una continuïtat de bosc”.
Pel que fa a la temporada d’incendis, Espejo l’ha
qualificada de “nefasta” perquè ha recordat que va
començar a l’abril amb un incendi a la zona de la
Cova Negra del Parc del Garraf, i va continuar amb els
incendis de Can Pere la Plana i d’Olivella. A més, “vam
estar entre 30-40 dies amb nivell màxim d’alerta Alfa
3”. Tanmateix, el voluntari de l’ADF ha insistit en la
utilitat d’aquests treballs “per evitar posar en perill
les persones que viuen en aquestes urbanitzacions i
evitar que el foc s’estengui”.
Prevenció d’incendis
Sant Pere de Ribes està catalogat com a municipi d’alt
risc d’incendi forestal i d’acord amb el que estableix
la Llei de Mesures de Prevenció d’Incendis Forestals,
les urbanitzacions estan obligades a disposar d’un pla
de prevenció d’incendis. Un pla que l’ajuntament està
actualitzant per delimitar les franges d’actuació.
Aquest pla és un instrument de planificació i gestió de
les mesures adreçades a evitar els efectes dels incendis
forestals. Defineix el traçat de la franja en el perímetre
de la urbanització i recull els projectes dels treballs

L’ADF fent tasques de manteniment a la franja forestal
dels Girabals.
d’obertura, i també de manteniment que seran necessaris
d’executar per a poder disposar d’una bona protecció
davant dels incendis forestals en les dues direccions, és a
dir, tant per protegir la urbanització en cas de foc al bosc
com per protegir el bosc d’un possible incident al nucli
de població que pugui propagar-se cap enfora.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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L’AJUNTAMENT REPARA 160 CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE
RESIDUS DE LA VIA PÚBLICA

Els baixos dels contenidors es veuen afectats durant el procés de descomposició de la matèria
orgànica que contenen les escombraries.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes farà reparacions, al
llarg d’aquest últim trimestre de l’any 2022, dels baixos
de 160 contenidors de recollida de residus de la via
pública. La majoria són de rebuig i de recollida orgànica.
Aquests contenidors s’han vist afectats pel líquid que
es produeix pel procés de descomposició de la matèria
orgànica que contenen les escombraries, un líquid que
provoca la corrosió i, amb el temps, forma forats.
Aquests forats redueixen la capacitat de retenció dels
mateixos lixiviats dins els contenidors i, amb el temps, si
són prou grans, fins i tot, permeten el pas dels mateixos
residus, durant les maniobres de buidat dels contenidors.

06

L’Altaveu nº 181 any 2022

Així, doncs, és important fer un manteniment d’aquests
fons per tal d’assegurar una màxima retenció tant dels
lixiviats com dels propis residus.
Per aquest motiu, el consistori està revisant el total de
750 contenidors de la via pública que hi ha al municipi i
reparant aquells que tenen els baixos afectats. La reparació
procura aprofitar al màxim els baixos afectats, de manera
que es pugui assegurar una màxima circularitat del
contenidor, reduir residus i minimitzar el consum de
nous materials.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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SANT PERE DE RIBES JA DISPOSA DE COS DE PROTECCIÓ CIVIL
El nou cos donarà servei a la ciutadania i complementarà les tasques de seguretat i suport en
situacions d’emergència
Amb la finalitat de canalitzar la col·laboració del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi
en el desenvolupament de diferents tasques relacionades amb la protecció civil i situacions d’emergència, Sant Pere de Ribes ja disposa d’un cos de Protecció Civil que s’ha presentat aquest dimecres, 19
d’octubre, a la Casa de la Vila.
L’alcaldessa, Abigail Garrido, acompanyada del regidor de Protecció Civil i Medi Ambient, Josep Moya;
el regidor de Governació, Alfons Moral; el cap de
la Policia Local, Antonio Picón; i el cap de secció
de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Sant Pere de Ribes, Óscar Carrilero, ha presentat el
col·lectiu que podrà contribuir en “un dels temes que
són essencials al nostre municipi com és la seguretat”, ha dit. En aquest sentit, el nou cos donarà
servei a la ciutadania i complementarà les tasques
de seguretat i suport en situacions d’emergència,
principalment.
El regidor de Protecció Civil ha explicat com va sorgir la iniciativa: “a partir dels darrers temporals
vam decidir formar una associació de voluntaris
de Protecció Civil”. Arran de la pandèmia, la seva
formació s’ha demorat durant més temps, “però finalment podrà donar suport i col·laborar amb la Policial Local, l’Agrupació de Defensa Forestal o el
Servei d’Emergències Mèdiques i els veïns i veïnes
del municipi, que estarem al seu costat”, ha assegurat el regidor.
El cap de secció ha remarcat que són voluntaris que
dediquen part del seu temps a “intentar ajudar en
moments que es necessita, també de manera preventiva”. Considera que una de les tasques més importants és “informar i formar a la ciutadania per
a l’autoprotecció” i ha fet una crida a totes aquelles
persones que vulguin ajudar i formar part d’aquest
nou grup de voluntaris de Protecció Civil.
Tasques de Protecció Civil
L’Associació de voluntaris de Protecció Civil col·laborarà amb l’ajuntament en diferents tipus d’actuacions com:
-
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Serveis preventius, serveis d’informació i
suport a altres operatius en els actes de massiva concurrència de ciutadans o actes considerats com a perillosos.
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Presentació de l’equip de Protecció Civil a la Casa de la
Vila amb l’alcaldessa, els regidors de Governació, i de
Protecció Civil, i el caporal de la Policia Local.

-

Situacions de risc o d’emergència.

-

En tasques de planificació, implantació i
sensibilització en matèria de protecció civil.

Els membres de l’associació han de realitzar un curs
bàsic de formació de voluntaris, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. L’ajuntament
atorgarà una subvenció econòmica anual a aquesta
entitat per garantir-ne el funcionament, que aquest
any serà de 10.000 euros, tal com està previst al Pressupost 2022.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Una conversa amb

Josep Martínez

President del Club Handbol Ribes

Per Bàrbara Scuderi

Que l’handbol a Ribes ha crescut és una realitat innegable, també fruit d’una ingent tradició i un interès
que es pot dir que vincula tres generacions, malgrat les interrupcions. A mitjans de la primera dècada del
segle XXI es va recuperar l’handbol escolar a Costerets, assentant les bases de tot un planter. Cinc anys
més tard, el 2010 naixia el Club Handbol Ribes, que avui aplega 450 jugadors i jugadores des dels més
petits fins als més veterans i que compta amb jugadores de primer nivell. Josep Martínez n’és el president
des de 2020 i està vinculat al Club des de la seva creació.
L’Altaveu.- Per qui no sap en què consisteix

l’handbol i quina és la seva idiosincràsia, com ho
definiries?

L’A.- Com arriba un lleidatà a la presidència del
Club Handbol Ribes?
J,M.- La història no és curta! (Riu) A Ribes hi vaig arribar
amb la família i per feina cap al 2003. El vincle amb
l’handbol és des de petit.

Josep Martinez.- El cert és que és un esport complet.
Molt. En la tècnica, la tàctica i la capacitació
Ha estat jugador
física, que implica resistència, potència,
L’A.- Explica aquesta vinculació.
velocitat i resistència. A més, és un esport
d’handbol, entrenador i
col·lectiu, per tant, suposa treball en equip
àrbitre abans que president J,M.- De petit, a la meva escola, a Lleida,
i humilitat. Ser el millor significa el millor
l’handbol era l’esport capdavanter i m’hi
equip, sense desmotivar ningú i creant una responsabilitat
vaig inscriure. Vaig començar a entrenar i a jugar i vaig
col·lectiva. I com altres esports també, suposa adquirir
trobar molt més que un esport, companys, equip i una
hàbits de responsabilitat, d’higiene. Complet, molt
activitat engrescadora. Hi vaig estar uns anys, jugant i ja
complet.
més jove també com a entrenador dels petits en l’àmbit

10

L’Altaveu nº 181 any 2022

escolar i també de cadets, fins que ho vaig compaginar
també amb l’arbitratge.
L’A.- Has estat en tots els àmbits, doncs?
J,M.- Sí. I per una lesió que vaig patir em vaig avesar més
en la tasca d’entrenar i arbitrar.
L’A.- Un paper dur, també?
J,M.- Tot genera empatia i això és molt positiu. Jo tracto
tothom amb respecte, però a més sabent què no és fàcil
i que hi ha situacions en què un també s’equivoca, però
sempre amb respecte. És el més important.

Dos dels equips del Club Handbol Ribes –masculí i
femení–, que representen el planter d’un esport complet.

L’A.- Jugador, entrenador, àrbitre i ara president.
Quina és la tasca de la presidència del Club?

J,M.- Vaig patir una lesió als 18 anys a les espatlles –que
és força habitual– i em vaig dedicar a entrenar i com t’he
dit a l’arbitratge. No he deixat mai l’handbol.

J,M.- Bé, la presidència és per un costat
“És un esport col·lectiu,
L’A.La professionalització de
una representació institucional i també
l’handbol no és prou coneguda. A banda
per tant, suposa treball
legal, com a entitat sense ànim de lucre,
del tema més comercial, sembla difícil.
en equip i humilitat”
que compta amb una Assemblea General,
formada per tots els socis i sòcies, que són
J,M.- A veure, la professionalització existeix. Clar que no
alhora tots els jugadors i jugadores. I crec que això ens
arriba als nivells d’altres esports més comercials i massius.
distingeix. Perquè tothom forma part de l’entitat i, per tant,
A banda, és complicat el pas a Sènior, ja que requereix
hi té un espai en les decisions i en el funcionament. Sigui
també un aspecte físic important, tant pel que fa a les mans
en representació pròpia o bé en el cas dels menors a través
–que han de ser prou grans– com respecte de la resistència.
del pare o mare. A banda, personalment m’he dedicat a la
No oblidis que és un esport de contacte.
promoció de l’handbol escolar, que ara ja es practica en
L’A.- Així i tot, tenim un bon planter a Ribes, com ha
diferents escoles a més de Costerets.
demostrat Paula Simó.
L’A.- A Costerets comença tot, oi?
J,M.-I tant! La Paula n’és un exemple i estem orgullosos
J,M.- Sí. Quan l’handbol va tornar a crear escola, es va
de tenir una portera, nascuda al Ribes, que ha triomfat
amb la Selecció espanyola en l’EHF
forjar el naixement del Club. Aleshores la
“Tenim
40
equips,
dels
Championship i que ara és jugadora del
meva filla gran va començar a jugar i ja
quals 22 estan federats i
KH-7 Granollers, que és un dels grans
m’hi vaig vincular. Després, tot i que la
la resta són escolars”
equips. I també destaquen altres jugadors
meva filla ho havia deixat, vaig entrar a
i jugadores i això ens fa conscients de la
formar part de la Junta, a més d’entrenar
importància de mantenir un club, una escola i una tradició
els alevins. Cinc o sis anys més tard, el nostre president,
esportiva que aporta èxits, però sobretot un benefici
en Paco Torres, va deixar el càrrec per motius de salut i em
saludable en l’àmbit infantil i juvenil i també pel poble en
vaig posar al capdavant per primer cop. Era el 2020, però
general, com a tradició esportiva del poble. Tot suma!
ja el 2021 es van fer eleccions i la mateixa Junta, que es
podria dir continuista, vam continuar.
L’A.- No entraré en rànquings –que no estem en
secció d’esports– però el Club té força equips. Quants
L’A.- Per què vas deixar de jugar?
són avui dia?
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Josep Martínez, com a jugador, durant el partit de pares
contra entrenadors, de final de temporada.

Josep Martínez, a la biblioteca Manuel de Pedrolo, el dia
de l’entrevista amb L’Altaveu.

J,M.-Els rànquings te’ls puc dir! (Riu) Però anem als
equips, si vols. Aquesta temporada ha debutat un nou
femení de veteranes! I anem sumant escoles, però d’equips
federats en som 22, des dels Benjamins, que són dos, fins
als Sèniors, en què hi juguen tres equips, dos masculins i
un femení. I tu que preguntaves de campions, els Alevins
van ser campions de Catalunya i tres dels seus jugadors
estan ara al Barça.

L’A.- Un tema sovint polèmic en l’esport són les
discriminacions. Com són les grades de l’handbol?

L’A.- Però el total d’equips, comptant escoles, són
més.
J,M.-En total són 40 equips, comptant els
22 equips federats més tots els jugadors i
jugadores de l’àmbit escolar.

“Participem en una acció
pionera d’investigació
sobre rendiment esportiu”

L’A.- En quantes i quines escoles hi té equips el Club
actualment?
J,M.- A Ribes tenim escola a Costerets, al Pi, a les Parellades
i al Bel Air, a més de l’escola Santa Eulàlia de les Roquetes;
però també estem a Sitges, a l’Utrillo i al Barrachina.
En total set escoles, més els equips federats, amb 450
jugadores i jugadors. Com veus, el Club ha crescut des que
va néixer el 2010 amb dos equips infantils, un femení i un
masculí.
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J,M.- Mira, d’entrada, grades, com a tals, encara no en
tenim. Que és un tema que podem comentar. Però sí que
he de dir que és un ambient molt més sa que en altres
esports; clar que sempre hi ha excepcionalitats, no sempre
ens salvem! Però no a Ribes, aquí predomina un respecte
pel joc.
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L’A.- No hi ha grades i el Club
arrossega històriques demandes en una
dècada. En què es concreten?

Crec que puc dir que el Club va ser qui va
insistir més per aconseguir la nova pista, tot
i que no té grades, i fa que la gent segui en cadires i sovint
la visió no sigui la millor. Per altra banda, hem demanat una
segona fase de millores de la pista (que no és un pavelló i
d’aquí les queixes de sorolls, també s’ha de dir). I en aquesta
segona fase, hem cregut que a més de les grades (fixes o
provisionals), caldrien adequacions com vestuaris o coses
més senzilles com un wifi, que permeti als professionals de
la Federació fer la seva feina, sense dependre de les dades
del meu mòbil o del telèfon d’algun altre soci o membre del
club. Això per posar-te uns exemples.

L’A.- Quin contrast!
J,M.- Doncs sí. I més ara que participem en una acció
pionera d’investigació sobre rendiment esportiu femení.
L’A.- Desenvolupa, quina és aquesta acció pionera
del Club?
J,M.- Hem fet un conveni pel qual David Gaza,
professor d’INEF de Barcelona, lidera un estudi sobre
el rendiment de l’esport femení en handbol. I això
implica que es fan controls de velocitat de la pilota,
tenim càmeres i sensors que es controlen des d’un lloc
de comandament, fent el seguiment d’entrenaments i
partits. És un estudi pioner, que és profitós també per
a nosaltres.
L’A.- No vull semblar de primera (que això,
insisteixo, no és una secció d’esports) però tenim
nous fitxatges per a l’hivern?
J,M.- (Riu) Sí, no dissimulis que t’ho he dit! Per al
gener esperem la incorporació d’una jugadora per al
Sènior Femení. És un equip molt jove, potent i amb
força; tenim com a repte pujar a Divisió d’Honor de
Plata, que és la segona màxima categoria estatal.

Ras i curt
Per quin mitjà o canal segueix l’actualitat?
Sobretot per les xarxes i la ràdio, Catalunya Informació.
Amb quina professió somiava de petit?
Professor d’Educació Física.
Una estació de l’any?
La primavera.
Un fet històric viscut?
L’atemptat contra les Torres Bessones.
Un fet històric que hagués volgut viure?
L’arribada a la Lluna per primera vegada.
Un llibre que actualment hagi llegit?
“Este dolor no es mío” de Mark Wolynn
I un de clàssic?
“El poder del ahora”, d’Eckhart Tolle
Una banda sonora predilecta?
La banda sonora de “El gran showman”.

L’A.- Picant pedra es puja, que diuen!

Teatre o cinema?
Cinema.

J,M.- Totalment, des de l’esport escolar i en cada
categoria. Tot s’ho val.

Un racó preferit de Ribes?
La plaça Marcer.

Panoràmica dels equips del club, quan es va recuperar l’activitat i encara tots portaven mascareta.
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‘És quan dormo que hi veig clar’

CARTES A LA JUANi

Disculpes a lectors i lectores, en aquesta ocasió, la
carta és d’un bon amic de L’Altaveu, que vol romandre
en l’anonimat i escriu, tot angoixat, a causa d’aquesta
maleïda i desorientadora tradició obligada (que ja és tota
una contradicció) del canvi d’horari que acompanya la fi
del mes d’octubre, i a més, augura (es miri per on es miri,
sempre que l’albada no ens sorprengui) una foscor en què
tot és possible, excepte emmirallar-se –evidentment.
Benvolgut col·lega,
M’ha semblat adient el vers de J.V. Foix, “És quan dormo
que hi veig clar”, per resumir les teves paraules d’angoixa i
neguit, a causa d’aquesta obligada tradició (contradictòria
en els termes, la forma i els temps) que ens convida a
viure el capvespre quan encara estem a la tarda i que en
l’acollida de la llum de matinada, neix en soledat, silenci
i molta feina o enfeinats que corren al seu lloc de treball;
potser també hi van quatre gossos, alguns camions i algun
estudiant despistat.
El debat del canvi d’horari (sigui per tardor o per primavera)
convida a polèmiques d’allò més disbauxades. Una mena
de Carnaval temporal, de mitja estació –diguem-ne.
Veure-hi clar en el somni és la imatge més adient que he
trobat per a recollir les primeres reaccions, generalitzades,
d’un absurd que per atzar ens fa caducs tot just despertem
i sobretot a l’hora d’anar al llit.
Però també és cert, que de seguida m’he sentit atreta per un
personatge poètic del cinema de quan era jove: en Leo, del
film canadenc Leólo, que es repetia de forma il·limitada la
frase “perquè somnio no estic boig, perquè somio no ho
soc, perquè somio”. I dormo i ho veig clar, i somio; i en
l’albada ho veig clar: continuo somiant.
Renego d’un capvespre a les sis de la tarda i d’una nit
sense estels i ennuvolada, com renego d’una vida sense el
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sentit del pas del temps al meu ritme. No és pas egoisme,
és un dubte: ara que enlluernats països de l’aclamada,
omniscient i abstracta Unió Europea discuteixen per
acords energètics, compres a l’engròs conjuntes (quina
festa!) i no sé quines altres europiscients bajanades, quin
sentit té que un territori endarrereixi el temps una hora?
Un moment. Atura’t. També és cert que aquest petit gest
pot fer que algú cregui que així controla el nostre temps.
Quin geni! Quin geni?
La Juani.
PD: Si això fos Twitter, ara tocaria dir que aquest ha estat
el meu dia, el vostre, què tal?
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.

SALUT

EL DOCUMENT DEL MES

Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

NOVIEMBRE 2022 - Núm. 118

Aquest mes us presentem el reglament de l’associació
“Amigos de la Caridad”.

Dades de document
Àrea d’identiﬁcació
Codi de referència: CAT AMSPR Reglament associació de beneﬁcència “Amigos de la Caridad”
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Reglamento de la Asociación de beneﬁcencia
de San Pedro de Ribas Los amigos de la caridad..
Data: 1882..
Volum i suport: 19 pàgines , paper.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Llibret amb la normativa bàsica de
l’associació de beneﬁcència Amigos de la Caridad.
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

Hi ha molt poca informació bibliogràﬁca sobre
aquesta associació i pocs documents originals han
arribat a l’Arxiu Municipal. Sabem que es creà al
febrer de 1882 per part d’uns quant prohoms del
municipi que van veure la necessitat d’ajudar aquells
que menys recursos tenien. Amb el nom inicial de
la “Consoladora”, tal i com relata Josep Bertran
Miret en els seus dietaris, quedà constituïda el 5 de
febrer de 1882 i el seu reglament s’aprovà a la Casa
Consistorial el 12 de febrer.
La recaptació de fons de l’associació provenia de la
quota dels seus socis i de les donacions voluntàries
que qualsevol ribetà/na podia fer a diferents locals
socials del municipi, com el Casino o l’Església,
on s’ubicaren guardioles amb aquesta ﬁnalitat, i
l’Ajuntament contribuïa amb 100 pessetes anuals
La major part dels diners recaptats eren emprats
a donar servei als més desfavorits, ajudar
econòmicament a famílies que s’havien quedat
sense feina, tenien una malaltia o no podien sufragar
l’enterrament d’un familiar, a més durant les festes
majors esrepartien aliments entre les persones del
municipi més vulnerables econòmicament.

Àrea de condicions d’accés i ús

De l’associació en formaren part il·lustres reibetans
com Josep Bertran Miret o Cristòfol Cuadras Giralt.

Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.

El relleu de l’associació el va prendre la Fundació del
Redós sorgida al 1899 i hereva d’aquesta.

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, 28 de gener
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

EL GRUP «TEATRE ÍNTIM» VA
NÉIXER L’ANY 1911?
A mitjan de 1911 un grup de joves afeccionats al teatre van
començar a assajar al Centre Recreatiu. Les seves primeres
obres van ser Torrons i neules, Sereno... les vint-i-quatre! i
L’allotjat, que es van representar al Casino el juliol de 1911.
Poc després estrenen algunes obres escrites pel nostre poeta
Emili Giralt i Giralt, també interessat pel teatre: Tinc la
dona fora, Les caramelles, Nit de Nadal, Uns esquellots o
el casament de la Baldirona i Una lliçó de música. El dia de
Nadal de 1911 s’estrena Nit de Nadal i a més La justicia d’un
pollastre del també ribetà Josep Roig i Piera, amb molt d’èxit.
Si ho mireu bé les obres esmentades tenen un punt en comú
i és que tots els actors són masculins. El grup estava format
exclusivament per nois ja que aquells anys hi havia una
separació de gèneres molt estricta. Un dels actors, Ròmul
Bertran i Robert, va escriure a la revista local “La Penya”:
“començaren aficionats sols; després, veient l’ensopiment
que causaven les obres sense cap dona, se exposà l’idea de
fer funcions de verdader caràcter familiar y, amb aquesta
fi, s’invitaren a distingides senyoretes d’aquest poble, més,
per circumstàncies que no són de la meva incumbència,
tingueren que suspendre’s”. Per això “se buscà la cooperació
d’aplaudides actrius de la capital, representant obres més
grans y del tot arrodonides” (La Penya, 10 de gener de 1913).
En aquesta etapa més madura, “la companyia d’afeccionats”
passa a denominar-se “Teatre Íntim”, contracta una o dues
actrius de Barcelona i comença a estrenar obres de més
volada.
El 15 d’agost de 1912 el “Teatre Íntim” representa entre
d’altres, Al peu de la Creu, ja amb actrius de Barcelona. Poc
després segueixen amb Dissabte de glòria, El bon lladre i
L’amic Cirera. El dia de Nadal de 1912 estrenen Artilleria
rodada i Les companyes de l’amor, d’Emili Giralt i d’Eugeni
Giralt, tots dos locals.
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Grup “Teatre Íntim” per Nadal de 1912. De dalt a baix
i d’esquerra a dreta, Estanislau Pascual, Antoni Bosch,
Joan Milà, dos desconeguts, dues actrius de Barcelona,
Salvador Pujol i Josep Mestre Artigas (Foto: Ròmul
Bertran, fotografia publicada a “La Penya”)
El “Teatre Íntim” va estar en funcionament fins als anys 1930,
representant obres com Maria Rosa, Ni petons ni pessetes, El
sexo débil i les sarsueles A cal pintor, La por! i Los baturros.
Passada la guerra civil a Ribes es forma un nou grup de teatre
amb Joan Milà com a director, i com a principals actors i
actrius Josep Rafel “Murici”, Pilar Rafel, Antònia Carbonell,
Pepita Rossell, Josep Jacas, Jaume Gómez, Josep Maria
Ramos... Aquest grup s’anomenarà primer “Agrupación
Cómica de Educación y Descanso de San Pedro de Ribas” i
posarà en escena obres com La Casa de Quirós, ¡En mi casa
mando yo! i sobretot sarsueles com La alegría de la huerta,
Gigantes y cabezudos, El puñao de rosas i Bohemios, obres
molt en boga en aquells temps.
Als anys 1950 recuperarà l’antic nom de “Teatre Íntim” i
amb l’obra ¡En mi casa mando yo! fan una gira per pobles
de la comarca del Penedès. Una altra obra és Jo seré el seu

Representació de “¡En mi casa mando yo!” en un
teatre no identificat. Aquesta obra es va representar
en nombrosos pobles del Penedès als anys 1940 i 1950
(Col·lecció de can Janet d’en Zidro)

Salutació dels actors al final d’”Un pagès de Barcelona”,
posada en escena al teatre del Centre Parroquial el 21
d’abril de 1974 (Col·lecció de can Janet d’en Zidro)
gendre!, estrenada l’any 1958 per un “Elenco Artístico del
Centro Parroquial”, dirigits per Joan Milà, amb els mateixos
actors.
La darrera obra que va representar el “Teatre Íntim” va ser Un
pagès de Barcelona el diumenge 21 d’abril de 1974 al teatre
del Centre Parroquial, en homenatge al seu director. Llavors
Joan Milà ja estava malalt de leucèmia i acabarà morint l’any
següent.

Cartell de teatre de la representació al Centre Recreatiu
del “Teatre Íntim” els dies 11 i 12 de maig de 1913
(Col·lecció de cartells de teatre de Joan Milà Bertran)
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Torna la recollida física en un
Gran Recapte de format mixt
•

Impulsada pels quatre Bancs dels Aliments de

•

Catalunya, s’ha presentat la 14a edició del Gran
Recapte, que se celebrarà del 25 de novembre al
6 de desembre

•

Els voluntaris i les voluntàries seran presents als
supermercats els dies 25 i 26 de novembre per
animar a fer donacions i coordinar els punts de
recollida

•

Calen 18.000 persones voluntàries, que es poden
registrar a la web www.granrecapte.com

•

Els quatre Bancs dels Aliments porten distribuïts
des de principis d’any més de 19 milions de quilos
d’aliments a més de 240 mil persones, de mitjana
mensual.

S’ha presentat a la seu del Banc dels Aliments la
que serà la 14a edició del Gran Recapte d’Aliments,
una de les ﬁtes solidàries més importants que se
celebren a Catalunya i que es durà terme entre
el 25 de novembre i el 6 de desembre. La gran
novetat d’enguany serà el retorn de la recollida
física d’aliments amb presència de voluntariat als
establiments, que estaran presents els dies 25 i 26 de
novembre.
El Gran Recapte serà en format mixt i es simultaniejaran
les donacions físiques amb donacions monetàries.
Cadascuna de les cadenes de distribució han estat
qui han optat per un o altre format. És una campanya
solidària cabdal per a poder garantir una distribució
regular i sostinguda en el temps de productes bàsics.
Els 3,6 milions d’euros aconseguits durant la passada
edició van permetre adquirir aliments com oli, llet i
conserves, però també aliments d’alt valor nutritiu
com peix, carn i ous.
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Amb el retorn de la recollida física el voluntariat torna
a ser clau, estant present a 1.800 punts de recollida
de tot el territori. Sense els voluntaris i les voluntàries
el Gran Recapte no seria factible, és per això que des
dels quatre Bancs dels Aliments catalans es torna a
fer una crida a la ciutadania per a que col·labori de
nou i faci possible aquesta ﬁta. La plana web www.
granrecapte.com ja està operativa i les persones
interessades ja poden registrar-se com per a fer
tasques de voluntariat i coordinació. Per a la present
edició la xifra de persones voluntàries necessària serà
de 18.000 persones.

FORMES DE PARTICIPACIÓ:
Per a fer voluntariat del Gran Recapte cal registrar-se,
de manera molt senzilla, al web www.granrecapte.com.
Per a fer donacions:
WEB www.granrecapte.com del 25 de novembre fins
al 25 de desembre, es podran fer donacions a través de la web
granrecapte.com
SUPERMERCATS: Els dies 25 i 26 de novembre es durà
a terme la recollida física d’aliments amb presència
de voluntariat en alguns punts de recollida. Des del
25 de novembre ﬁns al 6 de desembre es podran fer
donacions monetàries a les línies de caixa.
MERCATS I COMERÇ DE PROXIMITAT: Els mercats
i el petit comerç d’arreu del territori se sumaran al
Gran Recapte amb recollides d’aliments o amb
una campanya de donacions que es vehicularan
a través de l’app desenvolupada l’any passat o de
l’adquisició de tiquets que es convertiran en aliments
bàsics.
BIZUM 33596
Les webs de les diferents cadenes de distribució
d’aliments on es podran fer donacions quan els
clients facin la compra online.

Què vols ser quan siguis gran?
És un fet habitual que, quan arribes a l’adolescència, la
família, més per fer conversa que per xafarderia, no pari
de preguntar: “I tu, què vols ser quan siguis gran?”
Recordo que quan van començar a demanar-ho jo tindria
dotze o tretze anys i anava per la vida amb cara de sorpresa perquè, en aquells temps, gairebé tot em feia obrir
els ulls com si fos un esparver intrigat: els tebeos del cosí
que ja s’afaitava (jo comprava “El capitán Trueno” i ell
“Superman” i “Batman”), els partits del Barça (vivíem a
Les Corts), els discos que gravava
el pare (era un gran artista) i... la
filla gran de la carnissera del barri.
Amb aquests antecedents, intentava planificar el meu futur i no
acabava de veure-ho clar.
Un dia vaig decidir que seria dibuixant i em guanyaria la vida
creant herois invencibles i valentes
heroïnes. Com la filla gran de la
carnissera.
Un altre dia vaig decidir que seria jugador de futbol. Porter del
Barça. I que pararia un penal al
darrer minut d’una final i la gent
m’aplaudiria molt. Sobretot la filla gran de la carnissera.
Una mica després em vaig convèncer que el meu futur
seria la música. El meu pare em va descobrir els Beatles
i ja va estar. Em deixaria créixer els cabells i compondria
cançons fantàstiques. A la filla de la carnissera, és clar.

Aleshores va passar el següent. Un oncle meu havia
començat a fer teatre en un grup d’afeccionats del barri.
Després de mesos d’assajos, quan va arribar el dia de
l’estrena tot va anar d’enrenou a casa seva. Va portar al
teatre una taula, cadires, gots, un porró i no sé quantes
coses més. L’expectació era tremenda.
Així que va començar la funció, el meu oncle ja hi era
a l’escenari, assegut a una taula i seguint les converses
de la taverna on transcorria l’acció. Passava l’estona i
ell no deia res però mirava, assentia
i anava traginant la seva beguda
sense perdre en cap moment el
paper de bon parroquià. Tot d’una,
es va aixecar i va anar cap a la barra
amb gest decidit. Jo aguantant la
respiració em preparava per gaudir
de la seva actuació tan assajada.
“Què es deu?” demanà amb veu
ferma. “Quinze pessetes” li contestà el
cafeter. L’oncle es va ficar la mà a la
butxaca, va treure els diners i els va
deixar a la barra amb contundència
(massa, va anar quinze dies amb la
mà embenada): “Com aquestes!” va
dir rotund i va fer un mutis rapidíssim.
Ja no va tornar a sortir en tota la
comèdia... però a mi, aquella breu però contundent
aparició de l’oncle, em va despertar el cuc del teatre i
em va crear un problema.
Una possibilitat més per destriar què voldria ser quan em
fes gran.
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