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ebrer deixa enrere la Festa Major de Sant Pau a Ribes ben plena 
de sensacions, experiències, retrobades i celebracions. Moments 
de Festa Major, petits grans moments que són el gaudi de tothom 
que estima la cultura i la tradició.

Ara és el torn de les Roquetes per Santa Eulàlia. Us oferim la programació per 
continuar celebrant allò que tant ens agrada i compartint la il·lusió que totes les 
entitats i les colles hi posen per omplir els carrers i les places de balls, bèsties, 
foc, i el so dels tabals i les gralles que els acompanyen.

I ben seguit, les programacions de Carnaval tant a Ribes com a les Roquetes ens 
conviden a la disbauxa, al tot s’hi val, i a continuar sortint al carrer, aquest cop per 
lluir disfresses ben creatives i elaborades. O disfresses amb missatge social que 
també tenen el seu efecte.

Rosquellades, en aquesta edició, ens parla de la calor que es pot sentir quan 
precisament de la cultura i tradició popular recuperem alguna cosa del passat 
que ens fa emocionar. I també del fred que podem sentir quan la política d’un 
país rutlla de manera estranya envers propòsits que semblava que eren d’una 
manera i potser no ho són.

Cartes a la Juani, a partir d’un missatge rebut el 16 de gener, just abans de Festa 
Major, amb una polèmica oberta on segur que gairebé tothom té quelcom a dir, 
obre debat amb una perspectiva que possiblement no és compartida per tothom, 
però existeix. Que cadascú ho valori, que per això hi som.

Sabies que... ens desvetlla si els actuals altars de l’ermita de Sant Pau es van 
refer després de la Guerra Civil, després que el juliol de 1936 els cremessin un 
grup d’”incontrolats”.

El proper número de L’Altaveu, al març, podreu veure en imatges com ha 
anat la Festa Major de Santa Eulàlia i com s’hauran gaudit els Carnavals al nostre 
municipi.

Gaudiu de la gresca i de la disbauxa, mirant de no prendre mal en cap dels sentits

Fins aviat.
Cristi na Perelló
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Moments de Sant Pau
La Festa Major es cou sempre a foc lent i infernal, a cop de tabal i 
amb les gralles a tot vent. L’explosió de complicitats entre els balls, 
la germanor veïnal i els programes de les entitats, Comissió i Ajun-
tament conformen una celebració que sempre és digna d’admiració. 
Enguany, també. 

Rere cada moment, s’han viscut escenes reconegudes i tradicionals, 
d’altres més noves o recuperades i res s’acaba, perquè sota el toc de 
les campanes que criden a la festa, Ribes s’aplega per gaudir –tant 
de dia, com de nit– cada una de les joies més apreciades d’una cita 
sempre ineludible: la Festa Major de Sant Pau.Moments de somriures 

Sant Pau sempre és alegria. Els primers somriures de 
la canalla el diumenge abans de Festa Major en són 
una bona prova. Infants d’estrena, quan fan la seva 
primera Anada i Baixada de Sant Pau, o els somriures 
quan saben que és la darrera i en pocs mesos o en un 
any s’incorporaran a la cercavila de grans. Són també 
els somriures de pares, mares, oncles i tietes, avis i 
àvies i la germana o el germà gran que en celebra i en 
gaudeix de la complicitat. 

Les cercaviles infantils són l’estrena, la inauguració, 
que enguany va comptar amb un fred assolellat i mol-
tes ganes de gresca! 

Foto: Cèlia Perelló 

Foto: Cèlia Perelló 

Foto: Cèlia Perelló Foto: Cèlia Perelló 

Foto: Cèlia Perelló 
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Moments de corredisses 
Dissabte 21 de gener, a tocar del ves-
pre més infernal de tot l’any, el Corre-
foc empeny grans i petits, per davant i 
pels costats, corredissa amunt i avall. 
És temps de foc, de tabals i d’il·lustres 
convidats. El recorregut es fa curt, les 
hores es fan curtes i les maces enceses 
són el camí més curt cap al cel. 

Les colles apleguen mirades de prop 
i de lluny, fotografies que romandran 
–per sempre més– al record de par-
ticipants i d’un públic d’arreu de les 
contrades catalanes. En aquesta oca-
sió, amb colles de Sitges –que mai 
hi falten–, però també de Cervera, de 
Sant Quintí de Mediona, de la Pobla 
de Mafumet i del Vendrell. 

Moments de fred i de toc de Matinades 
La dita ja ho palesa: “Si per Sant Pau plou, l’hivern és 
mort; si hi fa sol, un hivern nou”. I va fer fred, però el Sol 
es va deixar veure a tort i dret, després de cada esmorzar, 
que per engegar cercaviles és tota una necessitat. 

Protagonistes de voreres i carrers, bufandes, barrets i 
abrics acaronaven cada passada d’un ball, cada encesa 
i cada vals de les parelles de Gegants. I més fred encara 
va fer tremolar la Matinal, just en el moment del Toc 
d’Alba i del Toc de Matinades, que van fer crida, en la 
diada de Sant Pau, a un poble despertant, després d’una 
Vigília intensa. 

Foto: Marta Perelló Foto: Marta Perelló 

Foto: Cèlia Perelló Foto: Marta Perelló 
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Moments de portes endins 
Josep Bertran va posar veu al toc de sortida. El 
pregoner de Sant Pau 2023 va fer gala del seu 
arrelament a la terra, a les tradicions i a la festa.  
La Carpa –ara màgica, abans revolucionària– va acollir 
el Trackasound i l’esperat concert i ball de l’Orquestra 
Maravella, que compta amb dos ribetans al capdavant: 
són les veus de Meritxell Galan i Carles Mormeneo 
–esplèndides!

Però també hi ha una Festa Major portes endins a 
les entitats –culturals i esportives–  que se sumen al 
programa i que aporten més música, àpats col·lectius, 
espectacles i també competicions a la festa. 

Moments de tradició i llegat: Ball de 
Sant Pau 
Dissabte 28 de gener, el teatre del Centre Parroquial 
acollia la lectura dramatitzada del Ball de Sant Pau. 
La recuperació d’un llegat, desconegut per diverses 
generacions, ja que d’ençà de la seva representació 
el 1912 –que és la darrera documentada–, només s’ha 
representat en dues ocasions: el 1973 i el 1987. 

El Ball de Sant Pau és un ball parlat, hagiogràfic. El 
Sant pren vida i paraula. S’ha de veure i escoltar. I 
així va ser, que amb l’empenta de deu participants 
de la representació de 1973 –l’estrena, gràcies a la 

recuperació del text de Pere Carbonell i Grau–, dos 
participants de l’acte de 1987 i dos debutants –tal 
com s’explica al Programa de Festa Major–, el Ball 
de Sant Pau ha tornat a la Festa. Això sí, amb un clam: 
que les noves generacions en prenguin el relleu i que 
el Ball torni a ser representat. 

Foto: Satur Triquell

Foto: Ajuntament S.P.R

Foto: Ajuntament S.P.R

Foto: Marta Perelló 
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Moments de celebració: Ball de Bas-
tons Ribes 1993
Per Sant Pau de 1993 només hi havia una cercavila que 
aplegava petits i grans. Un grup de joves –de cop de 
bastó decidit– van formar una colla que encara avui 
llueix delit per la Festa Major i pel ball de bastons. És 
la Colla de Ball de Bastons Ribes 1993, que lideren 
Amanda Pérez i Míriam Ojeda, que hi pertany des de 
l’inici. I encara hi ha tres veteranies més: Avet Curià, 
Alexandra Vidal i Araceli Sánchez; a elles s’hi sumen 
prop d’un centenar de balladors i balladores que al 
llarg de 30 anys hi ha participat. 

Aquest 2023 estan de celebració i a la memòria de tot-
hom ha vingut l’Ofrena que el 2018 va fer la colla, per 
Sant Pere, amb motiu dels primers 25 anys. En la lectu-
ra de la seva trajectòria es van assenyalar els principals 
trets que defineixen la colla: l’amistat, la diversitat i 
l’entusiasme per ballar. En altres paraules: una colla 
arrelada al llegat rural de Ribes, mixta des de l’inici i 
molt celebradora. 

Per commemorar els 30 anys no hi ha faltat res: dessu-
adores, tatuatges, sopar de germanor i un repte: aplegar 
el centenar de bastoners i bastoneres que han format 
part de la colla durant tres dècades. 

I uns detalls: la poeta ribetana Lídia Gázquez –que 
va formar part de la colla– els ha dedicat uns versos; 
i el celler Puig Batet n’ha fet unes ampolles comme-
moratives. Una desitjada i compartida celebració. Per 
molts anys! 

Per Bàrbara Scuderi

Foto: Miriam Ojeda

Foto: Miriam Ojedaa
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El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes ofereix dues formacions per 
obtenir, d’una banda, el certificat de professionalitat 
d’operacions auxiliars de servei administratius 
i generals, i, de l’altra,  d’atenció sociosanitària a 
persones dependents a institucions socials. 

Les persones interessades en treballar en l’àmbit 
sanitari poden formar-se com a cuidadores de 
persones minusvàlides físiques, psíquiques i 
sensorials, de persones dependents a institucions 
i gerocultores. Així, es tractaran temes com el 
recolzament a l’organització d’intervencions en 
l’àmbit institucional, la intervenció en atenció 
higiènic alimentària i sociosanitària a institucions, el 
recolzament psicosocial i també s’inclouen 80 hores 
de pràctiques a empreses. Aquest curs s’inicia l’1 de 
febrer (370 hores), a l’Aulari Blanc, a les Roquetes. 

Pel que fa a l’àmbit administratiu, la formació es 
basarà en tècniques administratives bàsiques d’oficina, 
operacions bàsiques de comunicació i reproducció 
i arxiu. A més, s’ofereixen 40 hores de pràctiques a 

EL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ IMPARTEIX FORMACIÓ PER 
OBTENIR CERTIFICATS PROFESSIONALS D’OPERACIONS AUXI-
LIARS ADMINISTRATIVES I D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

empreses del territori. La formació comença el 20 de 
febrer (390 hores) a l’Aulari Blanc, a les Roquetes. 

Ambdós cursos estan subvencionats 100% per part 
del Servei d’Ocupació de Catalunya. Per a més 
informació i inscripcions es pot enviar un missatge de 
whatsapp al telèfon 687 729 333 o bé escriure un correu 
amb les dades personals a serveilocalocupacio@
santperederibes.cat. .

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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RIBES CARNAVAL ‘23
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El govern municipal ha fet balanç de l’any 2022, 
un any marcat per la pandèmia de la Covid-19, la crisi 
energètica i l’increment del cost de la vida. D’entrada 
l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, 
s’ha mostrat satisfeta per haver sortit d’una situació 
adversa durant els dos anys “tan difícils i complicats” 
que hem viscut per la pandèmia i en els quals “vam 
haver d’afrontar coses que ni imaginàvem”. Per 
això, ha tingut paraules d’agraïment i reconeixement 
per a tota la gent voluntària que es va mobilitzar, 
“perquè ha estat una prova social que crec que 
vam passar amb una nota molt alta”, ha afirmat. 

Pel que fa a la situació actual amb l’encariment de 
l’energia i de la cistella de la compra, Garrido ha 
considerat que “no ha estat un any fàcil”, sobretot, per 
“la incertesa provocada per la pujada dels preus, dels 
lloguers dels habitatges i dels productes més bàsics”, 
però ha agraït les accions dutes a terme des del Govern 
espanyol, com els descomptes en els carburants o la 
baixada de l’IVA. Des de l’ajuntament “estem molt 
centrats, tal com ho vam fer amb la pandèmia, 
en les persones i en els ajuts que puguem generar 
per poder compensar aquesta situació que moltes 
famílies noten de primera mà”, ha dit, i que “des 
del primer dia, els veïns i les veïnes de Sant Pere de 
Ribes són el més important”. 

Projectes pel municipi 

Tot i els contratemps sobrevinguts per la pandèmia 
de la Covid-19, l’alcaldessa ha subratllat que des del 
consistori s’ha treballat “amb força, ganes, il·lusió i 
valentia per tenir uns equipaments en condicions, 
perquè aquest municipi s’ho mereix”. 

L’any 2022 va començar amb la col·locació de la 
primera pedra per a construir la promoció de 43 
habitatges de lloguer assequible amb protecció 
oficial “Edifici Xaloc”. Una promoció que ha 
donat el tret de sortida a la construcció de més 200 
habitatges de lloguer assequible que estan previstos 
en el sector del Parc Central de les Roquetes. També 
es va inaugurar la biblioteca Josep Pla, que va ser 
reformada i ampliada. 

BALANÇ SATISFACTORI DEL 2022
· Les apertures del Teatre la Bòbila i el Centre d’Interpretació dels Indians, l’inici d’obra 
de l’institut-escola o la construcció d’habitatges de protecció oficial han estat alguns dels 
principals projectes del municipi.

· El 2023 l’acció de govern es continuarà centrant en les persones i en els ajuts per compensar 
les dificultats de les famílies en el context socioeconòmic actual.

Al mes de març el programa SEFED (Simulació 
d’Empreses amb Finalitats Educatives) de Sant Pere 
de Ribes va tornar al seu espai original, després de la 
reforma d’adequació de les instal·lacions a la Masia 
Can Puig. Al mes de juny es va inaugurar el Centre 
d’Interpretació dels Indians, ubicat al costat de la 
Casa de la Vila i alhora acull l’Oficina de Turisme i 
Punt d’Informació del Parc del Garraf del municipi. 
Un dels altres equipaments molt esperat va ser 
l’apertura del nou Teatre La Bòbila, que recentment 
ha presentat els espectacles per a la temporada dels 
primers mesos de l’any 2023. A nivell educatiu, el 
municipi ha aconseguit nous cicles formatius, un 
nou PFI i s’ha col·locat la primera pedra del futur 
institut escola de les Roquetes.

L’alcaldessa ha recordat que es tracten de projectes de 
l’any 2022, però “si mirem enrere veiem que hem fet 
una feina d’apertura de molts equipaments que durant 
anys havien estat tancats i amb molt compromís, feina 
i amb la recerca de molt finançament extern, hem 
pogut obrir aquestes portes i tenir propostes culturals, 
socials, etc.”.... Amb tot, considera que si bé encara 
queda molt per fer, “el balanç és positiu”. 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també ha 
encarrilat altres projectes, com la constitució de 
l’entitat jurídica del HUB (concentració d’empreses 
d’un mateix sector) en l’àmbit de la cadena 
del fred amb la fórmula de fundació publico-
privada, signada amb l’empresa AKO amb l’objectiu 
“d’activar l’economia del municipi”. S’han iniciat les 
obres del carril bici i de vianants de Puigmoltó, que 
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acabarà d’unir els nuclis de Ribes i les Roquetes. A 
més, l’alcaldessa ha anunciat que ja s’ha encarregat 
“un nou projecte per enllaçar Ribes amb Sitges 
per tal d’aconseguir una circumval·lació a tot el 
municipi i donar alternatives a la mobilitat”. Un altre 
dels projectes relacionat amb l’eficiència energètica 
ha estat la posada en marxa de la nova xarxa de 
calor que subministra diferents equipaments de les 
Roquetes amb dues calderes de biomassa. 

Tanmateix, el municipi ha viscut “moments 
complicats”, com la marxa de les empreses Decathlon 
i Conforama que estaven ubicades a la zona 
comercial de la Rambla del Garraf, o el supermercat 
Mercadona, situat al Mercat Municipal La Sínia. 
“Nosaltres continuem treballant i lamentem que 
amb municipis tan veïns no puguem treballar amb 
acords sostenibles en el temps i ampliem l’oferta, i 
no treure-la d’un lloc a l’altre”, ha lamentat Abigail 
Garrido.

El Consistori continua “treballant de valent per 
obtenir noves activitats” que es puguin ubicar a 
les naus que han deixat aquestes empreses. De fet, 
l’alcaldessa ha explicat que s’està treballant en 
les llicències d’un nou supermercat per al Mercat 

Municipal. En aquest espai, segon ha indicat, “hi 
haurà dues activitats: un supermercat i una altra 
activitat que s’ubicarà a la mateixa superfície, 
però ho anunciarem en els propers dies”.

Treball amb diàleg 

L’alcaldessa també ha posat en relleu el treball amb 
“diàleg constant i amb la participació de la resta 
dels grups polítics” que conformen l’ajuntament. 
“Sempre hem estat aprovant les propostes i els 
projectes conjuntament amb la resta de grups polítics, 
a vegades amb el vot favorable per unanimitat i d’altres 
amb grups concrets”. Per això, s’ha mostrat satisfeta, 
perquè “hem aconseguit en un mandat molt difícil 
un clima de generositat, de treball conjunt, que a 
molts ajuntaments no hi ha”.

També ha agraït la confiança dels veïns i veïnes i 
ha assenyalat que des de la proximitat que s’atorga 
als ajuntaments s’ha d’actuar “amb compromís i 
responsabilitat conjuntament amb la ciutadania 
que també ha de ser responsable i cívica per 
aconseguir un futur millor”.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Benvolguda Juani, 

Ara que s’acosta la Festa Major, a casa patim. Tenim un 
gos que no en sap de festes i que ens amoïna cada vegada 
que sabem que hi haurà petards, castell de focs o fogueres. 
Hi ha pobles en què s’ha reclamat més solidaritat amb els 
animals i que defugen de tot soroll que els destorba. 

A Ribes no sé si el debat s’ha fet, ha passat per alt aquests 
danys o es volen prendre mesures. 

Sé que no està bé o no ho sembla, quan es parla d’aquests 
temes, però potser caldria fer-ho. 

A molts nens i als gossos i també als gats no els agraden 
aquests sorolls, que no saben que són festius. (Juli Alegre, 
16 de gener de 2023).

Benvolgut Juli, 

No vull semblar desagradable. La teva petició es pot 
considerar legítima. Però en certa manera. Tot és educar, 
diuen. Tot –per dir-ho així– és comprendre què fou abans 
i com ho fem després. No és un tema d’ou i gallina (que té 
resposta, diuen també). 

És una qüestió de civilització; com és de gent civilitzada, 
que més enllà de tot programa, tothom sap que a quarts 
d’una, el dia de la Vigília, cal arreplegar-se prop del GER 
per a la Baixada de Gralles. Tothom sap que a les 13 hores 
tocades enceta la Traca i que el Correfoc se celebra després 
del Pregó, el dissabte abans i que cal anar esmorzat a Sant 
Pau o portar calerons. 

No és soroll, és Festa Major. 

Gats i gossos, miolen i borden, i ribetans i ribetanes ho 
peten. És també senyal de civilització saber on estem i de 
quina comunitat formem part. D’enceses i de carretilles 
se n’aprèn. De vegades de forma inconscient, gairebé 
genètica; d’altres amb el costum. 

Els animals som així. Ànimes de costums i d’aprenentatge. 
De manera que només cal escollir el moment per començar 
i aprendre. Fer entendre i compartir. 

Tot plegat ens fa comunitat. Són trets que ens fan éssers 
civilitzats, ordenats i conscients. 

La teva petició de debat és adient, fi ns i tot oportuna. El 
debat es repeteix en molts pobles, però la tradició s’imposa 
i no és casualitat, és fruit d’una reivindicació i mirall d’una 
pertinença. 

El gust es reparteix entre tantes persones com aquelles que 
formen part d’una comunitat. Però no va de gustos, va de 
fets. I el fet és que aquí el foc, els tabals, la traca i les 
gralles són el paisatge sonor de generacions i generacions 
de persones que han estat protagonistes del llegat que avui 
gaudim. I ho són encara. 

¿No creus que cal reconèixer que, igual que els infants, 
gats i gossos podrien gaudir-ne o aprendre, igual que 
aprenen tantes altres coses importants i també banalitats? 

Les espurnes de la vida són això: coses que cal debatre 
perquè esdevinguin encara més grans, més cofoies i més 
signifi cants. 

El debat no és al carrer, de moment. El carrer és ple a vessar 
de persones gaudint de cada instant de la celebració. El 
debat és entre els murs. Potser el millor consell seria sortir, 
en milers, persones, gats i gossos a gaudir-ne plegats. O 
potser no?

La Juani. 

PD. La culpa de tot potser està en els primers infants amb 
orelleres que van sortir al carrer per Festa Major. Al meu 
gos no li veig. 



S
A

LU
T
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La Segona República es proclama en un con-
text de crisi econòmica mundial, arrossegant les 
conseqüències del crack de 1929. L’atur forçós 
s’instaura al país de forma generalitzada en tots 
els sectors econòmics i paral·lelament les insti-
tucions sindicals es reforcen.

El 26 de maig de 1933 el Parlament de Cata-
lunya crea l’Institut contra l’atur forçós, primer 
organisme públic de la història d’Espanya des-
tinat integralment a prestacions, formació i tre-
ball dels treballadors i treballadores en atur, amb 
l’objectiu pal·liar les conseqüències de la crisi 
econòmica i formar als treballadors i treballado-
res. Aquest organisme al 1934 es fusionà amb el 
Comissariat de la Casa Obrera.

El malestar dins la classe obrera era generalit-
zat, malgrat els intents de les institucions pú-
bliques d’aplicar mesures per millorar la crisi 
econòmica i les condicions dels treballadors i 
treballadores. A Ribes la situació no va ser di-
ferent, mostra del malestar és el document que 
us presentem aquest mes, l’escrit d’uns quants 
treballadors dirigit al Alcalde, on sol·liciten que 
es contractin als treballadors inscrits en el cens 
de l’atur forçós a les obres que s’estaven realit-
zant a la carretera d’Olivella, que preferentment 
fossin treballadors del municipi i alhora es recla-
maven millores del salari.

EL DOCUMENT DEL MES
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes FEBRER 2023 - Núm. 122

Dades de document

Àrea d’identifi cació

Codi de referència: CAT AMSPR 1.7.3 
Correspondència d’entrada.

Nivell de descripció: Unitat documental simple.

Títol: Atribuït “Queixa sobre selecció de llocs de 
treball”

Data: 30 d’abril de 1936.

Volum i suport: 1 pàgina, paper.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Queixa de diversos treballadors 
del municipi aturats sobre la selecció de personal 
en el treball realitzat a la carretera d’Olivella.

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: Català

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, 19 de 
gener de 2023.

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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El passat divendres 20 de gener, es va inaugurar a Els 
Xulius l’exposició La màgia està en mi d’Ester Ràfols; 
emmarcada dins la programació d’actes de sant Pau i Car-
naval.

L’artista presenta una mostra de collages de folklore, 
entremesos i balls. Un passeig per la màgia de les fes-
tes tradicionals catalanes Festa Major i Nadal, passant 
per una part espiritual de l’origen d’aquestes, i acabant 
amb una sèrie d’obres on a través de diferents person-
atges es crea un món màgic, un món d’emocions, un 
univers que ens porta a altres dimensions, de la mort a 
l’amor, del morir al renéixer com l’au Fènix, del mas-
culí al femení, del dolor a la cura, de la ment al cor.

L’artista vilanovina dona forma a conceptes relacio-
nats a l’energia femenina i la dona, a la vida i la mort, 
la salut, la transformació interior i l’espiritualitat, el 
despertar de la consciència, la màgia i els desitjos.

Ràfols, creativa i creadora, està vinculada al món de les 
arts gràfi ques, una apassionada del collage, el monotype, 
la fotografi a i el disseny gràfi c.

El 5 de febrer, al migdia, es va celebrar  una visita guiada 
a l’exposició de la mà de la seva creadora, per gaud-
ir de les explicacions de l’artista, conversar amb ella 
i per conèixer més a fons aquest viatge collage a col-

lage. En acabar, Esteve Molero va lligar l’art visual i 
el musical amb un concert vermut al pati de l’entitat.

L’exposició es podrà visitar gratuïtament fi ns el diumenge 
5 de març a la mateixa entitat.

Horaris: Dilluns de 18h a 22h, dijous, divendres i dissabte 
de 11h a 15h i de 18h a 23h i diumenges d’11h a 15h.

Els Xulius CSR

EXPOSICIÓ D’ART
La màgia està en mi
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Sabies què...
Josep Miret i Mestre

ELS ACTUALS ALTARS DE 
L’ERMITA DE SANT PAU ES 
VAN REFER DESPRÉS DE LA 
GUERRA CIVIL?

El gener de l’any 2015 ja vaig parlar dels altars més 
antics que hi va haver fi ns el juliol de 1936, quan un grup 
d’”incontrolats” va cremar els altars de l’ermita de Sant 
Pau. Llavors us vaig dir que escriuria sobre els altars 
actuals que es van posar en substitució dels antics, i és el 
que penso fer ara.

Tan sols tres dies després de l’ocupació de Ribes per les 
tropes franquistes (que van arribar a Ribes el 22 de gener 
de 1939) es va fer la primera Festa Major de després de la 
guerra. L’ofi ci de Sant Pau es va celebrar sobre una taula 
que van guarnir com van poder, ja que tot el mobiliari 
de l’ermita havia estat destruït. La va ofi ciar mossèn 
Anton Miret i Massó, que durant la guerra es va amagar 
i va aconseguir arribar a la zona nacional gràcies a la 
col·laboració del consolat de Nicaragua a Barcelona, que li 
va facilitar un passaport. Amb documentació nicaragüenca 
va poder pujar a un vaixell del port de Barcelona amb 
destí Marsella, i des d’allí cap a Roma, on l’ambaixada 
espanyola franquista li va fer un nou passaport que el 
va permetre viatjar fi ns a Vigo i Bilbao. Un cop en zona 
nacional, pel fet de ser capellà, disposava d’un salconduit 
del Govern Militar franquista per circular “por todo el 
territorio liberado por los Nacionales”. 

La Festa Major de 1939 va ser una mica improvisada. Es 
va fer una colla nova del ball de bastons, que van aprendre 
a ballar amb en Pere Albareda “Peret d’en Mariquildo”.

Tres anys més tard es va portar una nova imatge a l’ermita. 

La imatge actual és una còpia aproximada de l’escultura 
antiga, porta la inscripció “El poble de Sant Pere de Ribes 
a Sant Pau” amb la data 25-1-1942 i com que no tenia altar 
es va aprofi tar el retaule del Santíssim de l’església Vella, 
que va ser portat fi ns a l’ermita. El preu de la imatge va ser 
de 4.027 pessetes de l’època, d’acord amb la comptabilitat 
dels administradors. Tenim notícies que l’any 1947 va 
ser modifi cada i repintada perquè era de colors massa 
llampants.

La Festa Major de Sant Pau de 1942 va caure en diumenge. 
El dia de Sant Pau la imatge va sortir de la plaça de la Vila, 
posada al damunt d’un tabernacle que portaven dos homes, 
amb el seguici per l’anada a Sant Pau. Va fer un dia pèssim, 
amb molt de fred i sobretot molt de vent. Després de l’ofi ci 
uns joves van ballar el ball del Ciri (dansa tradicional 
que encara es balla en alguns pobles de la plana de Vic) i 
després de la baixada es van tocar sardanes al poble, que 

Recordatori de la benedicció d’una nova imatge de la 
Mare de Déu de la Mercè a l’ermita de Sant Pau l’any 
1950 (Facebook/ Teresa Alsina)
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van quedar deslluïdes pel fort vent que bufava. A la tarda a 
l’ermita es va resar el rosari i es van tornar a ballar sardanes, 
que altre cop es van deixar inacabades per la forta ventada.

Al lateral esquerre de l’ermita es va posar una imatge de 
sant Magí nova i com que no tenia altar es va traslladar 
l’altar barroc de sant Isidre de l’església vella fins a Sant 
Pau. A Ribes sempre hi ha hagut molta devoció pel sant de 
la Brufaganya. 

Fotos del trasllat a peu de la imatge nova de sant Pau des de la plaça de la Vila a l’ermita el 25 de gener de 1942 (fotos 
de l’Arxiu Municipal, Joan Carbonell i Teresa Alsina)

El 24 de setembre de 1950 i també a l’esquerra de l’ermita 
es va posar una imatge de la Marededéu de la Mercè, 
pagada per totes les Mercès de Ribes. Finalment cal afegir 
que al lateral dret hi ha una imatge de la Pietat, donació 
d’Amadeu Albareda i Raventós de can Carbonell de les 
Parellades a finals dels anys 1960. Els únics elements que 
es mantenen d’abans de la guerra civil són l’exvot d’un 
vaixell penjat del sostre de l’ermita i la làmpada de cristall 
que diuen que venia del Centre Recreatiu (Casino).
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El Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes enguany fa 20 anys 
de la seva creació, sent pioner a Catalunya i a Espanya. 
És un servei que ha anat evolucionant en aquests 20 
anys d’existència, adaptant-se a les necessitats de cada 
moment i de la ciutadania. El passat 19 de gener va rebre 
el premi ADR Justícia 2021, que atorga la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat 
de Catalunya, per la campanya de suport emocional 
durant l’estat d’alarma. 

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha 
remarcat que la posada en marxa d’aquest centre de 
mediació “va ser unes de les millors decisions que es 
van prendre, sobretot pensant que la convivència és un 
pilar fonamental del nostre municipi i volem que la 
gent visqui en pau i pugui resoldre els seus confl ictes 
i els seus problemes d’una manera dialogada”. 

Al llarg d’aquests 20 anys, el servei ha atès a 8.400 
persones “amb motivacions diferents, que han estalviat 
en molt casos processos judicials costosos i poden 
acabant tenint conseqüències molt complicades”, 
ha afi rmat l’alcaldessa. La tipologia de casos més 
freqüents han estat els veïnals, de consum, familiars, 
jovent i de l’àmbit escolar. A més, ofereix “un programa 
d’alternatives a les sancions per incivisme o per no 
respectar les normes comunitàries que provoquen 
malestar en el veïnat”, ha detallat l’alcaldessa. 

La regidora de Civisme, Convivència i Mediació 
Comunitària, Antònia Pulido, ha explicat que el servei 
“s’ofereix no només a les persones individuals, sinó 
també a les associacions o a les comunitats de veïns 
que ho necessitin”. “És un espai segur on realment la 
gent pot explicar els seus confl ictes i trobar una solució”, 
ha assegurat la regidora. En aquest sentit, el Centre de 
Medicació és un espai per a la prevenció de la violència 
i per la millora de la cohesió social, responent al dret de 
la ciutadania a tenir un espai adequat, neutral, confi able 
i segur per resoldre els problemes entre privats. Cal 
tenir en compte que en el 80% dels casos les parts 
han acceptat mediar (es tracta d’un procés voluntari) i, 
d’aquests, el 85% ha fi nalitzat amb un acord.

El director del Centre de Mediació i Convivència 
Ciutadana de Sant Pere de Ribes, Javier Wilhelm, ha 
indicat que fa 20 anys “poques persones coneixien 
què era un centre de mediació i teníem entre 40 i 50 
casos l’any; després això va anant creixent i teníem 
una mitjana, fi ns la pandèmia, al voltant de 150 casos/
anys i ara estem superant els 400 (420), això vol dir 
que la pandèmia ens ha fet mostrar que és un canal 

EL CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA CIUTADANA REP EL PREMI 
ADR JUSTÍCIA I CELEBRA 20 ANYS HAVENT ATÈS 8.400 PERSONES
El servei ha rebut el premi ADR Justícia 2021 per les accions de comunicació i 
difusió dutes a terme durant l’estat d’alarma.
En el 80% dels casos les parts han acceptat mediar i, d’aquests, el 85% ha fi nalitzat 
amb un acord.

d’escolta, de contenció i de tractament de confl ictes 
en la convivències amb altres persones”. 

Wilhelm també ha destacat que el centre compta amb una 
sèrie de professionals que poden ajudar a les persones a 
trobar “una solució a mida, que sigui realista i possible”. 
“Asseure’s a escoltar a l’altre no compromet a res, però 
només és començar a escoltar i a vegades s’entén que 
l’altra persona té coses a dir, i això és recíproc, perquè 
obrim un canal de diàleg i això sempre és una aposta 
per una democràcia més participativa”, ha dit. 

Premi ADR Justícia 2021

El Centre de Mediació de l’Ajuntament de Sant Pere 
Ribes va començar a fer, arran del confi nament 
decretat durant l’estat d’alarma, una campanya de 
suport emocional. Va donar una atenció de dilluns a 
diumenge per via telefònica i a través de la plataforma 
Zoom i va dur a terme una campanya a les xarxes 
socials amb consells sobre la convivència a casa i 
a les comunitats, en relació amb el tancament, la por, la 
incertesa i els processos de dol traumàtics. 

El jurat del Premi ADR Justícia 2021 ha reconegut la 
resposta immediata i encertada de l’Ajuntament davant 
un context de confi nament total, tot acompanyant 
la ciutadania en un moment tan complex. En aquell 
moment, les demandes de mediació i suport emocional 
van créixer en un 74% en relació a l’any anterior.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, amb el 
director del Centre de Mediació i Convivència Ciutadana, 
Javier Wilhelm, i la regidora de Civisme, Convivència i 
Mediació Comunitària, Antònia Pulido.
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Calor i fred 

Espero que, quan llegiu aquestes lletres, el fred que fa 
en el moment d’escriure-les ja sigui fora. Acostumem 
a queixar-nos de les baixes temperatures malgrat ser 
conscients que duraran quatre dies. Recordeu que no fa 
gaire ens queixàvem de la calor? La qüestió és queixar-se. 
Jo el primer. Doncs en la calor i en el fred estava pensant 
fa uns moments.  

Caloreta a l’ànima

La Festa Major de Sant Pau d’enguany, de la qual 
aquesta revista que teniu a les mans us en dona àmplies 
i detallades notícies, ens ha deixat un acte que es mereix 
que hi parem atenció: la recuperació d’“El Ball de Sant 
Pau” de Ribes. 

Aquesta nova posada en escena de l’obra recollida 
per Pere Carbonell quedarà com una fi ta històrica que 
els estudiosos de la cultura popular podran ressenyar 
i analitzar. Però per a mi, que vaig tenir una modesta 
participació en aquest acte i que per tant el vaig viure 
gratament des de dins, té una gran importància.

Veure el teatre ple, com tal vegada ho va estar fa cinquanta 
anys, amb actors, músics i públic entregats, compartint 
amb les dues entitats, els Xulius i el Centre Parroquial, la 
il·lusió d’aquella estrena... em va emocionar.

Sempre m’he defi nit com “un home de fer feines”, ja 
sigui la que m’ha omplert el plat o les que m’omplen 
l’esperit. Entre aquestes darreres, el teatre és la més 
senyera. Precisament per això, que fos el teatre el pont 
que va dur una entitat a l’altra, em va fer molt i molt 
content.

Fredor a la panxa

Hi ha coses que em deixen fred i m’atabalen. Llegeixo 
que el partit que governa el nostre país ha afegit al seu 
cognom el terme: “referendista”. Tot i que sembli un 
acudit, trobo que no fa gens de gràcia. També podien 
haver optat per “panxacontentista” o “menjadorista” (per 
allò de la menjadora, que deia el de la deixa), malgrat 
que a mi m’agrada més: “unilateralista” o “marxista” (de 
marxar d’una punyetera vegada).

I, quan començava a recuperar-me dels calfreds, me 
n’assabento que els “referendistes” diuen que pactaran, 
amb l’estat espanyol, un referèndum. Aquí ja no són 
calfreds, aquí ja m’agafen les tremolines de pensar com 
riuran els psoeboys o els ppvoxboys quan se n’assabentin 
de la proposta.

Però, com tot pot anar a pitjor, resulta què el tal 
referèndum requerirà un mínim de 50 % de participació 
i un 55 % de vots a favor del sí. Ai! Que la majoria ja no 
és 50 més 1?

No sé... quin fred... Potser sí que volen fer un referèndum 
però... el volen guanyar?  

Anuncia’t
655 960 320




