
N ú m .  1 8 4
M A R Ç  2 0 2 3 Distribució mensual d’exemplars gratuïts

www.laltaveu.com





l tercer mes de l’any, març, ens procura un canvi d’estació el dia 
20 i el canvi d’horari d’estiu el dia 26. Dues fi tes que molts tenim al 
cap, d’ençà que l’hivern i el canvi d’hora anterior ens endinsa en una 
mena de pausa emocional, tot esperant el bon temps i els dies més 
llargs. Esperem que aquesta primavera ens visiti la beneïda pluja i 

ompli de vida tot allò que la sequera ha eixugat en els últims temps.

L’Altaveu en aquesta edició ofereix les imatges dels Carnavals de Ribes i de 
les Roquetes i de la Festa Major de Santa Eulàlia, per mostrar com ens agrada 
sortir al carrer i gaudir de la festa i la disbauxa, amb les colles, amics, família i veïns.

L’entrevista és aquest cop a tres bandes. Campiona, pare de campiona i mestre i 
entrenador de campiona. Lola Cristòbal –amb 12 anys– és un exemple de dedicació, 
persistència i actitud positiva davant el compromís que comporta ser en un equip 
de competició, en aquest cas de Taekwondo. La importància del suport de la família 
i la confi ança dipositada en el seu mestre, en són dues eines indispensables.

Rosquellades ens parla del recentment desaparegut Josep Maria Espinàs, de 
qui podríem estar dies parlant-ne –evidentment–, però en aquest cas “Els tres 
objectes” ens descobreixen el fer, el plaer, i el saber en format material de qui va 
ser sens dubte, un savi.

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones i –honestament– hi ha poc 
a celebrar, perquè malauradament, diàriament en sentim de tan grosses que la 
vergonya ens aclapara. Diferents actes al municipi continuaran reivindicant, 
manifestant i defensant la igualtat de gènere. Així serà fi ns que no hi hagi racó on 
algú sigui capaç de no respectar aquest fet.

Arba Litoral, l’ADF Ribes i el Consell Comarcal del Garraf duen a terme el Projecte 
d’Aprenentatge i Servei Comunitari de la Riera de Ribes, amb l’objectiu d’augmentar 
el nombre de vegetació autòctona i tenir cura de la riera i el seu entorn, en què 
210 alumnes de 3r d’ESO dels instituts Montgròs i Can Puig hi ha participat. És 
una petita notícia, una bona notícia i tant  de bo sigui una bona eina per prendre 
consciència del privilegi que tenim. Un entorn que no sempre sabem apreciar.

Fins aviat.
Cristi na Perelló
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Fotos: Joan Ars

La Festa Major de Santa Eulàlia 
recupera esplendor

Les Roquetes va viure la Festa Major de 
Santa Eulàlia amb l’esplendor d’abans 
de la pandèmia. Amb la recuperació de 
colles i dels morterets i mantenint la Traca 
Nocturna per tancar una celebració que 
dels morterets a la traca final va aplegar 
centenars de veïns i veïnes al carrer i al 
voltant dels actes més emblemàtics. 

La festa es va obrir camí amb l’Anada a 
buscar les trenes de Santa Eulàlia amb la 
Geganta i amb toc de timbals, una hora 
abans de la presentació del programa, que 
va tenir a José Luis Llàcer com a principal 
convidat. 

Llàcer, que va ser pregoner de la darrera 
Festa Major de Sant Joan, va tornar al 
programa com a autor de la Separata 
d’enguany. Sota el títol Santa Eulàlia, 
quins actes es feien?, l’exregidor va fer un 
passeig pels diferents programes de Festa 
Major i també de la revista Montgròs per 
extreure tot un seguit d’actes enyorats, altres 
recuperats i altres encara ben vius i més 
que consolidats. Tot travessant anècdotes 
i també records personals d’infantesa i 
joventut, LLàcer va fer un breu repàs per la 
història d’una Festa Major que “és un regal 
–confessava– que cal preservar”. 

Arrencada la celebració, els dies 11 i 
12 de febrer, les Roquetes va esclatar 
en tradicions: disparada de morterets, 
cercavila de Vigília; Matinades; Anada 
a Ofici i Sortida, més la ballada i encesa 
conjunta. 

Abans d’acomiadar la Festa Major, al so 
de la gralla, al ritme dels timbals i al pas 
dels Balls, dels Gegants, de la Dragona i 
del Duc va tenir lloc l’exhibició a la plaça 
de la Vinya d’en Petaca, on es va tornar a 
gaudir també de l’actuació dels Castellers 
de les Roquetes. 

Un altre aspecte que la Comissió de Festes 
de les Roquetes va voler expressar des del 
primer dia, amb unes sentides paraules en 
el mateix programa de Festa Major, va 
ser la dedicatòria i sobretot l’agraïment 
en vers Don Felipe, com l’anomenen 
amigablement; membre de la Comissió 
durant dècades –exregidor– implicat i 
compromès amb totes les celebracions de 
les Roquetes de qui l’Associació va voler 
fer recordatori davant la seva pèrdua.
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· Venda i lloguer d’immobles.

· Administració de lloguers.

· Construcció i promoció d’habitatges.

· Assessoria jurídica immobiliària.

· Gestió de grans patrimonis.

· Valoració del teu immoble.

Immobiliària lider amb més de 40 anys d’experiència

T’ajudem a vendre o llogar
    la teva casa o pis

Serveis Immobiliaris de Qualitat
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Disfresses per a tots els 
gustos i per a totes les 

edats. L’originalitat i l’en-
giny tornen a ser el mirall 
de ribetans i ribetanes a 
l’hora de sortir al carrer, 
en un Carnaval on no hi 
han faltat les màscares 
i s’han deixat enrere les 

mascaretes. 

L’arribada de Sa Majes-
tat, més majestuosa que 
mai, va ser rebuda amb 
entusiasme i un desple-
gament de sàtira des del 
balcó de l’Ajuntament. 

Fotos: David Lecha - @sort07
Foto:  Laura Bregante
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L’A

Quan s’imposa la sàtira, 
el Carnaval recupera la 
seva essència. Ribes ha 
lluït befa i diversió enmig 
d’un seguici participatiu 

en què la rauxa ha tornat 
a protagonitzar les cites 

més esperades. 

Colles i carrosses, 
famílies, petits i grans 

han gaudit d’un Carnaval 
en què la climatologia va 
ser indulgent, gràcies a 

l’escalfor del retrobament, 
des del primer dia fins a 

l’enterrament. 

Foto:  Ninfa

Foto:  Laura Bregante
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Les músiques i els balls 
van omplir els carrers de 
festa, davant l’expectació 
de gaudir de disfresses 

originals i altres més 
tradicionals, plenes de 

plomes.

Color, fantasia i 
brillantor. Les Roquetes 

va aplegar entorn el 
Carnaval centenars de 
participants i un públic 

cada vegada més 
abocat. 

Fotos: Joan Ars
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Captivat per les cares 
i mirades d’alegria, el 
públic es va implicar 

amb la diversió de la rua 
i es va deixar endur per 
la felicitat d’uns dies de 

gresca i xerinola.

Petits i grans van exhibir 
la il·lusió d’una festa 
en què les Roquetes 

esdevé sempre 
escenari d’una màgia 

especial i particularment 
participativa. 

L’A
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La Xibeca, el Pod-
cast, és un nou pro-
grama de ràdio, de 
periodicitat setmanal, 
que veurà la llum dil-
luns 13 de març i s’ha 
impulsat des de Ri-
bes. La proposta in-
clou entrevistes, poe-
sia i música en viu i 
arriba carregada de 
col·laboracions, més 
enllà de l’Atlàntic i a 
la vora del Mediter-
rani. 

Els músics Jordi Triquell i Albert Alcázar, més el cantant 
Pepo Guardiola i la poeta i col·laboradora de L’ Altaveu, 
Bàrbara Scuderi engeguen aquest nou projecte que compta 
amb un espai dedicat a la Covid Persistent i altres malalties 
considerades minoritàries o realitats menys visibles i a les 
quals se’ls donarà veu. 

Entre les primeres propostes, el programa parlarà de músi-
ca, amb convidats com el cantant i compositor Alejo Stivel 
(membre del grup Tequila) i també el grup local Freemind 
Quartet; a més, ressonarà literatura amb l’escriptora Cèlia 
Sànchez-Mústich i l’autora local Lídia Gázquez; i es par-

La Xibeca, el Podcast: un projecte cultural i solidari
larà de pintura amb l’artista José Manuel Ciria i el comis-
sari d’exposicions Gabriel Serrano. També altres person-
alitats de l’art, la música i la literatura s’aplegaran davant 
els micròfons de La Xibeca. 

@laxibeca_elpodcast ja es pot seguir a les xarxes socials 
i el mateix dia 13 de març estrenarà el primer programa, 
que es podrà escoltar en les principals plataformes digital 
de música i ràdio. 

La imatge de La Xibeca –que es publicarà aviat– és obra 
del ribetà Jordi Inglada, que ha recollit en una il·lustració 
el sentit d’una curiosa au, d’ales curtes, que va ser emble-
ma d’Atenea a la Grècia antiga i que a banda de l’espècie 
humana, no coneix altres predadors. 

Plataformes de persones afectades per la Covid Persistent, 
reconegudes professionals com la doctora Lourdes Mateu, 
de Can Ruti, o Joan Ramon Rodríguez, director del Festi-
val Jardins de Terramar de Sitges seran entre els primers 
convidats, per donar veu als efectes més visibles d’allò 
que no se’n parla i exposaran, en primera persona les seves 
experiències durant i després de la pandèmia. 

Cada programa, s’obrirà amb una poesia original; uns ver-
sos per obrir debat, reflexió o bé despertar inquietuds. Com 
també serà en viu tota la música que es pugui escoltar.

L’A

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta un nou 
certamen de teatre. De la mà dels actors Albert Trejo i Pol 
Forment, arriba una mostra d’obres en espais singulars. A 
més del Teatre La Bóbila, el Castell de Ribes i la Carpa 
seran els escenaris del conjunt dels sis espectacles que 
formen part del programa. 

El Festival S!SCòmedy (que pren el nom de la productora 
S!S) és una mostra de teatre breu i de petit format, amb 
companyies catalanes i de fora de Catalunya.

El programa consta de sis propostes de comèdia, en 
què les relacions personals són sotmeses a situacions 
paradoxalment quotidianes, tot i els ingredients de sàtira 
que exposen els personatges en espais comuns (i a l’hora 
llunyans) de vivències ficcionades. A més, d’una revisió 
del clàssic de Romeu i Julieta, en versió clown. 

L’actor roquetenc Óscar Jarque hi presenta –al costat de 
l’actriu Míriam Marcet i sota la direcció d’Emili Corral, 
l’obra Mirades, en què el grup actoral i públic poden arribar 
a intercanviar-se papers; si més no, proposa remoure els 
papers entre espectadors i espectacle. 

Del 24 al 26 de març arriba el I Festival S!SComèdy a Sant Pere de Ribes
Els actors Alberto Trejo i Pol Forment impulsen una mostra de teatre en espais singulars

La inauguració del certamen serà divendres 24 de març i en 
la cloenda, el diumenge dia 26 es farà entrega de premis. 
Tota la informació respecte dels horaris i del programa es 
podrà consultar a través del web de l’Ajuntament i també 
a les xarxes socials. L’A
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Una conversa a tres bandes:
Lola i David Cristóbal i Andreu López

Bàrbara Scuderi

Quan em vaig endinsar al gimnàs, on havia 
de trobar-me amb la Lola Cristóbal, vaig sen-
tir aquella escalfor pròpia de qualsevol entrena-
ment. I som-hi, Bàrbara, que aquesta gent té feina.  
A la porta del Gimnàs Sport Ribes hi era l’Andreu López, 
responsable del club i mestre de Taekwondo i de Hapkido, 
davant seu, la Lola Cristóbal –protagonista de l’entrevis-
ta– i al seu costat, en David, el pare. Per on començar? 

Lola, com et vas iniciar amb el Taekwondo?

Va ser per amistats, tenia amigues que feien Taekwondo i 
ho vaig provar, tot i que també havia començat a fer futbol, 
però em va agradar més el Taekwondo. 
Per què? 

No sabria dir només una cosa, però em va agradar com es-
port i l’experiència d’un art marcial de contacte, a més de 

L’esport infantil i juvenil federat té tres fronts protagonistes: l’esportista, la família i l’entrenador o en-
trenadora. L’empenta, l’esforç, la constància i el compromís són algunes de les seves essències. Rere, tam-
bé, sempre hi ha un club, una federació i un desig. Sobre cada un d’aquests aspectes he pogut parlar amb 
Lola Cristóbal –actual campiona de l’Open Internacional de Taekwondo de Mallorca 2022, entre d’altres 
triomfs–, el seu pare, David Cristóbal i el mestre –Sabonim– Andreu López, del Gimnàs Sport Ribes.

l’àmbit de la competició en combat i també el Poomsae. 

Explica’m, que és el Poomsae, que la resta t’he entès! 

En diuen pumses, són com exhibicions, uns combats imag-
inaris en què es mostren tècniques de defensa i atac sense 
contrincant. 

Què en dius Andreu?

Efectivament, són moviments que simulen atacs i formes de 
protecció. És una manera d’exposar el coneixement i l’equi-
libri en cada pas. Un aprenentatge que és beneficiós, perquè 
suposa esforç i harmonia en cada moviment. 

Què aporta el Taekwondo?

A mi, em dona confiança, les ganes de creure en el meu tre-
ball i fer-ho, perquè el Taekwondo té això, que és superació, 
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és disciplina i també és diversió. 

Et diverteix?

Molt! Per això també m’agrada, perquè sé que és un esforç, 
de moltes hores, de treball constant, però també em diverteix. 

El pare, Cristóbal, què hi diu?

Que sí, que sí, que ella s’esforça, que és un esport que im-
plica un compromís i que sobretot l’acompanyem perquè li 
agrada. 

L’acompanyament familiar, què significa?

En aquest cas, a banda de venir al gimnàs, gairebé quatre o 
cinc dies per setmana a portar-la, també sovint és estar pen-
dent dels resultats d’una competició. De vegades hi podem 
anar, però tampoc podem anar arreu. Això sí, sempre suposa 
un suport incondicional, en presència o podent pagar-li els 
trasllats, l’assistència a les competicions i estar sempre dis-
posats a que hi ha un horari i un calendari que ve determinat 
pels campionats. 

Això, ja veig que no és com el futbol. Andreu, com funci-
ona això del Taekwondo en l’àmbit competitiu?

(riu) No et pensis que és tan diferent! Però és clar que nosal-
tres no tenim àmbits comarcals o regionals, sinó que les 

competicions, a nivell federat, són o bé participades per les 
seleccions nacional o estatal o bé hi participem a nivell de 
clubs. Això vol dir que el ventall també és ampli i també 
complex. 

I respecte del club heu tingut grans participacions! Mol-
tes amb triomfs de la Lola Cristóbal, oi?

Sí, sí. És un goig i tot un treball darrere. La Lola, té moltes 
habilitats i ha obtingut grans resultats en diverses competi-
cions, amb una excelsa representació. 

El palmarès de Lola Cristóbal és ingent, en una compe-
tició amb grans clubs i seleccions rivals. Des de la seva 
primera medalla de Bronze a l’Open de Mataró de 2019, 
amb vuit anys; i el Campionat d’Espanya 2021, en què 
va ser subcampiona en la seva categoria, de Cadet. I me-
sos després, ja el 2022, en l’Open Internacional d’Holan-
da, va rebre la medalla de Bronze. Uns triomfs que li su-
posen una empenta en il·lusió i també en treball i esforç. 

Quantes hores dediques a l’entrenament cada dia, Lola?

No ho sabria dir. Vinc al Gimnàs quatre o cinc dies, de 
vegades amb el grup i altres amb l’equip de competició i 
sola. A més de l’entrenament personal. 

Hi ha un entrenament físic complementari, Andreu?

Andreu López i Lola Cristòbal al Gimnàs Sport Ribes. Lola Cristòbal executant un dels exercicis, al gimnàs. 
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Sí, hi ha un entrenament físic i també un suport amb la 
psicòloga, que forma part de la preparació en l’àmbit com-
petitiu. 

I això?

L’exigència és gran. No només és l’esforç físic i l’entrena-

ment. La competició suposa un esforç anímic i emocional 
que també requereix acompanyament i entrenament. Tot va 
junt. I més en edats com la Lola, en Cadets, però també 
en infantils, juniors i sèniors. La psicòloga aporta eines que 
permeten i faciliten una gestió de les emocions i de la con-
fiança. 

La pandèmia va ser una aturada important. 

Vaja, si ho va ser! Vam estar any i mig sense competicions, 
amb el gimnàs tancat i tot es va traslladar a casa i a les pan-
talles. Alguns campionats, no de combat, com et pots imag-
inar, sinó de tècnica, es van fer per Zoom. Odio el Zoom! 
Ens va fer el seu servei, però mai és el mateix. 

Amb els teus més de 25 anys d’experiència com a for-
mador i altres anys com a esportista de competició en 
Taekwondo, com valores la professionalització d’aquest 
esport?

Alguna cosa sabies, no? Sí que vaig ser professional i vaig 
guanyar diferents campionats i conec la competició com a 
esportista i com a mestre, a més de com a club. Quant a 
la professionalització, he de dir que aquesta és una carrera 
de fons i que també és cert que no a tots els països té el 
reconeixement que es mereix. És un esport de contacte i ja 
saps que aquí, per exemple, no és un dels més destacats de 
primera plana. Però això no significa que no pugui canviar. 
Una mostra la tinc al club, cada vegada més i més noies. 

Ras i Curt

Nom?

Lola Cristóbal Heredia.

Edat?

Tinc 12 anys.

Categoria de Taekwondo?

Soc Cadet.

A quina escola vas?

A l’institut El Morsell d’Olivella. 

Quin curs fas?

Primer d’ESO.

Des de quan practiques el Taekwondo?

Tenia set o vuit anys, era el 2017. 

Tens alguna altra afició, a banda del Taekwondo?

No, però algun TikTok l’he fet! 

Algun consell per altres joves com tu que fan algun esport?

Crec que és bo provar esports i que sàpiguen que amb tre-
ball i esforç podran aconseguir els seus objectius!

I una recomanació per qui fa Taekwondo? 

Que és per gaudir, que ajuda a tenir clars els objectius i 
que suposa una superació mental i física que és molt prof-
itosa. A més és una afició molt divertida, a mi em diverteix 
i crec que tothom la pot aprofitar.

L’equip, a Suïssa, amb Lola Cristòbal, fent gala dels seus 
triomfs.
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Que en són majoria! Les coses canvien! 

L’Andreu López somriu. Sap que és tot un èxit que la 
societat, entre els seus canvis, esculli que hi hagi més in-
fants i noies que escullin un esport pel seu lleure, i més 
encara si escullen el Taekwondo, com a art marcial que 
promou un equilibri entre defensa i atac, cos i ment, 
que ajuda al desenvolupament social i personal de qui 
el practica. 

Com van ser els inicis en la competició, Lola?

Vaig haver d’aprendre molt. No vaig guanyar. Més aviat 
perdia i sentia que calia un esforç més, un aprenentatge. Per 
això també em va agradar.

Com ho va viure el mestre?

Així, va ser així, una lliçó rere una altra. Que forma part de 
l’aprenentatge i de l’afició. La recerca de més entrenament 

i d’una formació també requereix d’aquestes experiències. 
Però de seguida vaig veure que la Lola tenia l’esperit de vol-
er anar endavant i ho està aconseguint. Treballa, té habilitats 
i sap que l’esforç és clau per mantenir-se en la competició, 
encara que no sempre vol dir guanyar. 

I el pare? 

Per a mi, és important que la Lola desenvolupi el seu treball 
i donar-li tot el suport possible i també l’experiència de sa-
ber que no tot s’aconsegueix a la primera, tot i que ella ha 
tingut molts bons resultats. També he fet arts marcials i sé 
que el compromís amb l’esforç i la dedicació, la disciplina i 
el treball de cada dia és més important que un triomf. 

Però la competició agrada, oi, Lola?

Sí, clar! Però perquè primer hi ha la preparació i el repte. 
Això segur! 

Lola Cristòbal amb diversos dels triomfs aconseguits, tant en competicions nacionals com internacionals. Llueix medalles, 
però sobretot compromís i esforç per aconseguir millorar i gaudir del seu esport. 



CARTES A LA JUANiAmb retard

Aquesta és una secció a la que podeu escriure i 
dirigir la vostra carta a través del correu electrònic:  

laltaveu@laltaveu.com. 

Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé 
una manera de recuperar aquell enyorat costum 
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa, 
allí també rebràs la teva carta personalitzada 
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta 
publicada. 

Fins a la propera. 
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Benvolguda Juani, ha començat el nou curs i són molts els 
neguits. El nou format de jornada intensiva i unes tardes 
que no sabem encara com funcionen. Volíem saber si és 
possible que se’ns preguntés, directament a les escoles, 
la nostra opinió, de forma que arribi on ha d’arribar. No 
sé si m’explico. Sembla que hi ha una demanda, que no 
sabem d’on ve. Com un canvi de criteris en tota l’educació 
dels nostres fi lls, que tampoc sabem d’on ve. Suposo que 
això preocupa molts pares i mares, però tampoc sabem 
dir la nostra, perquè no sabem tampoc de què podem 
opinar. Crec que el tema de l’educació és preocupant, pels 
resultats, no sé si acadèmics, però sí en la societat [...], no 
trobes que necessitem parlar més del tema? (Ingrid, 6 de 
setembre de 2022). 

Benvolgudíssima Ingrid, 

En primer lloc, disculpa, perquè la teva carta va quedar 
en un racó d’una mena d’escriptori virtual, sense ombra. I 
aprofi to per dir que moltes de les cartes que es reben a la 
redacció no es publiquen, però sí que es responen de forma 
personalitzada. Disculpa, perquè no ha estat així amb la 
teva missiva. 

Per una altra banda –i ara amb perspectiva– m’agradaria 
saber si opines el mateix, ja que sembla que l’experiència 
no es repetirà, però hi haurà escola tot el dia des de principis 
del mes de setembre, en les mateixes dates en què es va fer 
el setembre passat. Una rectifi cació a mitges?

El debat continua vigent i va més enllà. La necessitat d’una 
mesura com aquesta és garantir a les famílies un espai per a 
la canalla després de les vacances tradicionalment adultes 
del mes d’agost. No sé si el món ha canviat molt o només 
una mica, o gens, no trobes?

El teu interrogant, però, planteja un problema més 
profund, que no sé si amb aquestes línies o pàgines, o 
potser mensualitats en tindríem prou. I tens raó també, 
que tot i existir plataformes de debat, manifestacions, 

sindicats, associacions de famílies, tertulians on vulguis 
i tot un conjunt de possibilitats (no sempre transparents) 
de participació, l’educació s’ha anat transformant i moltes 
persones ignorem d’on arriben les campanes que sentim 
només quan ja n’estem a tocar. 

Tinc la sensació d’arribar sempre tard. Com amb la teva 
carta, i aquesta vegada, sense poder-te ajudar. 

Només confi o que recordem que l’educació no és l’escola, 
l’educació és arreu i l’escola és també un mirall –sovint 
menyspreat– d’una societat que vol saber abans que 
aprendre. No sé, si em sé explicar. Potser em calen unes 
quantes lliçons més. 

La Juani

PD. Tornaria a l’escola, però a la jove escola, aquella en què 
arribàvem amb inquietuds i marxàvem amb aprenentatges. 
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A inicis del segle XX es va internacionalitzar la com-
memoració reivindicativa de la dona. Inicialment, la 
celebració venia motivada per la greu situació laboral, 
i per les mancances, de tot tipus, però sobretot legis-
latives que havien de protegir-les. Tot i que bàsica-
ment el que es pretenia, i es pretén, era fer visibles 
les enormes desigualtats que existien, existeixen, en 
tots els àmbits, social, polític, cultural, etcètera, entre 
la dona i l’home.

El document d’aquest mes, pertany al Fons Jo-
sep-Lluis Palacios, i és un llibre que malgrat el seu 
títol, amaga una realitat arrelada encara a la nostra 
societat.

El Libro del amo de casa, és la prolongació regla-
mentaria del funcionament que tenia com a principi el 
Montepío Nacional del Servicio Doméstico. Aquesta 
entitat la va crear el Ministerio de Trabajo, l’any 1959. 
Segons el B.O.E. del dia 24 de març d’aquell mateix 
any, la creació d’aquest havia de permetre la implan-
tació d’una institució genuïna, que tingués les carac-
terístiques tècniques genèriques que desenvolupa la 
Seguretat Social, i d’altra banda gràcies a la Sección 
Femenina, disposés dels elements espirituals i mate-
rials que requeria l’empresa. És a dir, el sistema de 
protecció legislatiu i administratiu per als treballadors 
del servei domèstic, s’havia de complementar amb 
mesures que contribuïssin al seu perfeccionament 
moral i al seu progrés en tots els ordres, i concreta-
ment en el professional.

D’això va el Libro del Amo de casa, era una de les 
mesures que implantada pel Montepío Nacional del 
Servicio Doméstico, havia de permetre al cap de famí-
lia obtenir per a ell, i als seus servidors, beneficis no 
només econòmics, també morals i espirituals.

La institució del Montepío dotava de Seguretat Social 
i garanties jurídiques als servidors domèstics, sempre 
es parla d’ells en masculí, i la Sección femenina del 
Movimiento els orientava socialment.

Segons l’article quart, del decret 385/1959 de 17 de 
març, els servidors domèstics s’havien d’afiliar obliga-
tòriament, tant els d’un com altre sexe, i d’edats com-
preses entre els catorze i els cinquanta-cinc anys. Les 
dones havien de ser solteres o vídues.

Hem volgut fer esment d’aquest article, per la singula-
ritat de les seves disposicions legals. La resta d’articu-
lat té el seu interès i us emplacem a fer-ne una lectura 
acurada, a través de l’hemeroteca digital del B.O.E.

EL DOCUMENT DEL MES
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes MARÇ 2023 - Núm. 123

Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 14.06 Hemeroteca.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Libro del amo de casa”
Data: 19 de gener de 1960.
Volum i suport: 1 llibre, 46 pàgines, paper.
Àrea de context

Nom del productor(s): Montepío Nacional del servi-
cio doméstico

Història del productor(s): Organisme creat el 17 de 
març de 1959, pel Ministerio de Trabajo. L’acció social 
de l’entitat, segons publica el BOE de 24 de març de 
1959, no ha de ser solo allegar elementos materiales 
de protección a los servidores domésticos, sinó tam-
bien contribuir a su perfeccionamiento moral en todos 
los órdenes, y concretamente en el profesional.

Dades de l’ingrés: Fons Josep-Lluis Palacios

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Llibre on el soci protector obliga-
tori, havia d’anotar les altes i baixes dels servidors 
domèstics al seu càrrec, així com d’enganxar les 
meitats del segell, Amo de casa de preu 40 pesse-
tes i que establia el cupó mensual corresponent a la 
cotització..

Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Docu-
mentació de conservació permanent en aplicació 
de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español

Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.

Llengües i escriptures dels documents: Castellà.

Instruments de descripció: Inventari elaborat per Lau-
ra Tomàs Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari 
amb caràcter intern, en suport electrònic, no consulta-
ble 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.

Fonts: Boletín Oficial del Estado, 24 de març de 1959

Regles o convencions: Norma de descripció Arxivís-
tica de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció 
generald’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 
2007.
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes col·labora amb l’Associació 
Arba Litoral, l’ADF Ribes i el Consell Comarcal del Garraf 
per dur a terme el Projecte d’Aprenentatge i Servei Comunitari 
de la Riera de Ribes, en el qual han participat 210 alumnes 
de 3r d’ESO dels instituts Montgròs i Can Puig. L’objectiu 
és augmentar el nombre de vegetació autòctona i alhora que el 
jovent del municipi sigui conscient de la existència de la riera i 
tingui cura d’ella i del seu entorn. 

L’alumnat va fer una primera fase d’aprenentatge a l’aula, que 
es va realitzar a finals de l’any passat, i va incloure xerrades 
sobre els valors i els impactes mediambientals de la riera de 
Ribes. Durant aquest mes de febrer han realitzat una sortida de 
camp que ha servit per descobrir i aprendre la biodiversitat, les 
característiques i necessitats de la riera. Els i les alumnes van 
escollir el servei comunitari i el lloc per desenvolupar-ho.

L’alumnat de l’institut Can Puig ha fet el servei comunitari en un 
tram de la riera de Ribes. Els alumnes s’han repartit en diferents 
grups al tram de les timbes i han fet accions de conservació i 
restauració: plantada d’espècies vegetals autòctones i extracció 
d’espècies vegetals invasores, així com muntatge i col·locació 
de caixes niu per tal de fomentar la biodiversitat. També han fet 
una neteja de residus i activitats de divulgació. 

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, juntament 
amb el regidor de Medi Ambient, Josep Moya, han acompanyat 
als alumnes durant aquesta sortida a la riera de Ribes. Abigail 
Garrido ha explicat que després d’aquestes actuacions es farà 
un seguiment a nivell municipal “per tal que les caixes dels 
ocells estiguin en bones condicions”. “L’arbrat també tindran un 
seguiment per part de la brigada de jardineria de l’ajuntament”, 
ha indicat. L’alcaldessa també ha destacat que Sant Pere de 

MÉS DE 200 ALUMNES DELS INSTITUTS MONTGRÒS I CAN PUIG PARTICIPEN 
EN UN PROJECTE PER CUIDAR LA RIERA DE RIBES I EL SEU ENTORN
L’alumnat de 3r d’ESO ha plantat diferents arbres, han col·locat caixes de niu i han netejat la 
zona dels residus trobats.

Ribes és “un municipi compromès amb el medi ambient i 
amb una estratègia saludable de municipi. Per tant, tot allò 
que millori el nostre paisatge, el nostre entorn i la natura és 
important, sobretot, de cara a les persones, als seus hàbits 
saludables i a la seva vida saludable”, ha conclòs.  

D’altra banda, l’alumnat de l’institut Montgròs ha treballat en un 
altre tram de la riera de Ribes al seu pas per Can Macià, on han 
plantat espècies autòctones com roures i freixes i també ha fet 
una neteja dels residus trobats sota els garrofers. 

Enguany s’ha fet la proposta als dos instituts de les Roquetes 
–l’Alexandre Galí i el Xaloc- perquè es puguin sumar l’any 
vinent a aquest projecte i, així, poder crear sinergies amb un 
mateix fil conductor. 

Projectes d’aprenentatge i servei comunitari

Els projectes d’aprenentatge i servei comunitari ambiental 
que coordina el Consell Comarcal del Garraf avancen amb 
bon ritme. Alumenes de 3r i 4t d’ESO de cinc instituts dels 
municipis de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Sitges 
estan desenvolupament projectes sobre els ecosistemes aquàtics, 
els residus a les platges i el fons marí. 

Aquestes activitats s’emmarquen dins les accions d’educació 
i divulgació que ofereix el Servei del Medi Natural i Litoral 
del Garraf, en conveni amb els sis ajuntaments de la comarca. 
Des del servei s’ofereix suport per a l’aprenentatge a l’aula 
sobre les diferents temàtiques i, posteriorment, es fa una tasca 
d’acompanyament en la realització del servei comunitari.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Sabies què...
Josep Miret i Mestre

L’APLEC DE SANTA BÀRBARA 
ACOLLIA SITGETANS I 
RIBETANS?
La capella de Santa Bàrbara es troba al terme municipal 
de Sitges, just a sota de la Creu. Actualment s’està 
urbanitzant la zona però fi ns fa uns anys era una zona 
rural amb una ermita on es feia un aplec força conegut 
per sitgetans i ribetans. Al segle XII el mas de Santa 
Bàrbara s’anomenava mas de Provençals o quadra dels 
Gassons. L’any 1308 compra la fi nca Bernat de Fonollar, 
senyor feudal de Sitges. Fonollar la vengué als senyors 
de Ribes i aquests, el 1389, al bisbe de Barcelona.

Segons sembla el bisbe de Barcelona hi anava a passar 
alguns estius i per això no ens estranya que quan es va 
fer un inventari dels béns que hi havia a la casa l’any 
1405 es parli de la “cambra del bisbe”.

En temps medievals hi havia una capella dedicada a 
Santa Maria però amb els anys va passar a l’advocació 
de Santa Bàrbara. L’any 1858 es va construir la capella 
actual sobre les ruïnes de l’antiga. Es tracta d’una capella 
d’una sola nau que té adossat al costat Nord una petita 
sagristia. És d’estil neoclàssic, més aviat auster, amb 
una campana posada dalt d’un campanaret d’espadanya.

S’hi feia un aplec el 4 de desembre, dia de la santa, 
des de temps immemorials. En parla Emerencià Roig 
al seu llibre “Sitges dels nostres avis”. Diu que el 4 de 
desembre se celebrava l’ofi ci, l’ofi ciaven tres capellans 
amb acompanyament de música. Després de la missa 
es cantaven els Goigs en honor de la santa, ho feien els 
capellans amb acompanyament de l’orquestra. A les tres 

hi havia la novena seguida del cant dels goigs, igual que 
al matí. Després es feien balls a l’era amb les músiques 
de moda de l’època. 

L’Eco de Sitges en parla des de l’any 1893 i diu que es 
deia una missa  a les deu del matí (Eco 15/10/1893). 
Els anys següents es fa aplec per la tarda i el propietari 
de la fi nca regala uns bons de pa, carn i arròs als més 
necessitats. Molt sovint eren 30 bons per als pobres de 
Sitges i altres 30 per als de Ribes. Dels de Sitges se’n 
cuidava de repartir-los el director de l’Eco de Sitges i 
dels de Ribes l’associació “Amigos de la Caridad”. Les 
racions normalment consistien en nou unces de carn 
(300 grams), mitja lliura d’arròs (200 grams) i 1,2 quilos 
de pa, encara que aquestes quantitats podien variar.

Poc més tard decau l’aplec fi ns al punt que un article 
aparegut a L’Eco l’any 1908 assenyala: “Antiguament 
aquesta festa n’era molt celebrada pels devots que 
compta aquesta Santa en nostra vila y en el vehí 
poble de Sant Pere de Ribas que, en bon nombre, hi 
acudien al ofi ci y misses del mati, com també a les 
ballades de la tarde, en quins voltants s’hi estacionaven 
varis vendedors de pastes, dolsos y licors, mentres a 
la plassa una orquesta de la vila hi tocava ballables, 
que s’encantaven o subastaven entre’l jovent com 
s’acostuma fer en aquets aplechs, junt ab les coques 
anomenades de Santa Bàrbara. Aquesta simpática festa 
ha caigut en desús, celebrantse sols algun any una missa 
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resada.” (L’Eco 6/12/1908).

Però poc després revifa la festa gràcies a l’interès de 
la família Ballester, propietaris de la finca, i a partir de 
1911 ja es torna a fer un aplec com uns anys abans, 
amb missa, rosari, ballades i encant de coques, a més 
de la repartició de bons per als necessitats de les dues 
poblacions. Des del 1911 fins a principis dels anys 1920 
es va celebrar l’aplec però a partir d’aquí la festa es 
limita a una missa cantada al matí i a un rosari a la tarda, 
amb el cant dels goigs de la santa. 

La capella va ser espoliada el juliol de 1936 a l’inici de 
la guerra civil i passada la guerra ja no va tornar a fer-
s’hi l’aplec.

+ INFO: I. M. Muntaner, El terme de Sitges i la seva 
rodalia. Els seus noms de lloc, Sitges 2016, vol. I, pàg. 
71-73. A. Malgà, “Perfils històrichs de Sant Pere de 
Ribas: segueix l’inventari de Sta. Bárbara dels Gassons, 
1405”, Castell de Ribas 74, 27 de setembre de 1917.

L’ermita de Santa Bàrbara en una fotografia de fa més 
de cent anys (tret de L’Eco de Sitges, 6/01/1912)

Interior de l’ermita de Santa Bàrbara cap a 1912 (tret 
de L’Eco de Sitges, 6/01/1912)

Façana de la capella de Santa Bàrbara (tret de C. 
Miles, “Apunts arquitectònics sobre la finca de Santa 
Bàrbara”, Butlletí del GES 18, 1980)
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ELS TRES OBJECTES

El proppassat mes de febrer ens va deixar en Josep Maria 
Espinàs, un home d’aquells que sembla mentida que ja no 
hi sigui perquè sempre hi ha estat.

Prou se n’ha parlat d’ell perquè ara jo, dos mesos més tard, 
em posi a glossar-lo. Encara que ganes no me’n falten... 
No, estava pensant en unes declaracions que va fer, fa 
uns quants anys, al ser preguntat pels seus tres objectes 
preferits. No va dubtar gens. 

Va triar tres objectes que l’han acompanyat sempre en el 
seu ingent treball literari. 

La seva vella màquina d’escriure Olivetti (mai va voler 
passar-se a la informàtica) on va “picar” un munt de 
novel·les i més d’onze mil articles, al ritme del soroll dels 
caràcters metàl·lics que premien la cinta contra el corró de 
goma per deixar impresos en el paper els texts desitjats.

La seva pipa (una de tantes) que l’ajudava a rumiar mentre 
l’omplia en tot allò que escriuria i que, quan s’apagava, li 
concedia uns moments de calma per prendre alè, encendre-
la de nou i reprendre la feina amb més ganes encara.

I, per fi , el Diccionari Etimològic de Joan Coromines el 
qual consultava per pur plaer manta vegades, només per 
aprendre coses noves de l’origen de les paraules que 
trobava a l’atzar en les seves pàgines.

Tres objectes que sempre tenia a mà i que van acompanyar 
tota la vida al gran Espinàs... o a en SÀPIENS, anagrama 
d’ESPINÀS que li va regalar en Màrius Serra, quan el 
mestre va fer els vuitanta anys...

Què clar tenia l’Espinàs la tria dels tres objectes importants 
per a ell, però tothom ho té tan clar? Seríem capaços 
de decidir, en pocs instants, quins tres objectes triaríem 
nosaltres?  

Ep! No s’hi val utilitzar la cantarella de la vella cançó que 
deia que hi ha tres coses a la vida i que, qui les tingui, pot 
donar gràcies a Déu: salut, diner i amor. No.

Tot i que el diner, molt difícil d’aconseguir per a molts, 
no és impossible d’obtenir, però la salut i l’amor, per 
desgràcia, escapa del tot a la nostra voluntat.

Pensant-ho bé, veurem que, com sempre, l’Espinàs va fer 
una tria molt assenyada. 

Ell era un escriptor que ens parlava de la senzillesa de les 
coses i de la seva transparència per refl ectir, en allò més 
insignifi cant, la complexitat del món. 

Per això també en la senzillesa de la seva tria s’aprecia el 
seu món complex: el fer (la màquina d’escriure), el plaer 
(la seva pipa) i el saber (el seu diccionari etimològic).  
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