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Editorial
s la Festa Major un motiu més que rellevant per a Ribes i els ribetans.

Punt d’unió, acords, enteses i enceses. Tothom hi és convidat i per tothom
hi ha lloc. De matinals, i a la fresca de les nits, a les places, pels carrers
del municipi, a l’església, i a les llars. Arreu es respira l’olor de pólvora
i el tronar del foc, repiquen campanes, timbals que tronen al compàs, bastons de
cops secs i contundents i el sonar dels cascavells embogits pels peus dansaires de
petits i de grans. Versos punyents, l’esclat pirotècnic de llum i color i l’encís del públic
assistent.
Som-hi doncs a gaudir de la Festa Major Sant Pere 2014!!!
L’Altaveu desitja a tothom una bona Festa Major, que llueixi, que es mostri la força de
les colles i de les persones que les formen. Que es faci història popular un cop més i
que tots en formem part d’una o altra manera.
Volem agrair de tot cor a tots els que han fet possible que aquesta edició especial
surti al carrer, enguany amb extraordinari esforç per part de tots i amb la voluntat de
donar continuïtat a la participació dels que així ho han desitjat.
Gràcies a tots, i fins aviat!
En el proper número, L’Altaveu , un any més publicarà els reportatges de les Festes
Majors. Si voleu enviar imatges per a publicar, hi sou a temps!!!
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR SANT PERE 2014
Del 14 de juny al 5 de juliol
Exposició “Tomasa Cuevas”
Es podrà visitar en els horaris habituals
A la sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

Divendres 20 de juny
17:30h
Inauguració de l’exposició de manualitats, pintura i puntes de coixí
A la seva seu
Organitza: Casal d’Avis de Ribes

Dissabte 14 de juny
18h
Cloenda de la temporada 2013-14 amb exhibició de les catego¬ries
inferiors del club, partits dels equips sènior i sopar i ball de germanor
Al Pavelló Municipal
Organitza: Bàsquet Ribes

20:30h
Teatre amb “Les veïnes volen dormir”
Al bar social
Organitza: Ger

Diumenge 15 de juny
11h
Inici de les jornades de ioga gratuïtes i obertes a tothom.
A la Masia Can Miret de les Torres
Organitza: Finestra Oberta
Del 16 al 20 de juny cada dia
de 20 a 24h
Campionat “Truc al carrer Nou”
Dijous 19 de juny
18:30h
Conferència “L’Oest que mai va existir (història i western)”, a
càrrec de José Maria Álvarez, dins el cicle “Històries del Cinema
Clàssic”
A la sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Cor Literari del Garraf
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Dissabte 21 de juny
7:30h
Des de Sitges, sortida a l’excursió “Les cingleres basàltiques
de Sant Joan les Fonts amb carrilet i dinar a Setcases”
Per inscriure’s, cal trucar al 938962332
Organitza: Finestra Oberta
12h
Presentació del programa de festes de Sant Pere 2014
Amb la participació de Miquel-Muç Vall i Soler, llicenciat en
Geografia i Història, autor de la separata Josep Ricart Rovira (18841959). Pagès, sindicalista agrari i polític. La lluita per la terra, i Anton
Juhé i Sisa, autor de la portada.
A la sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
A continuació , Ballada de Sardanes amb la Cobla Sant Jordi i Vermut
de Festa Major amb productes locals
A la plaça Maria-Mercè Marçal
Col•labora: Grup Sardanista Tamborí
Organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament i Fem Ribes
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Dissabte 21 de juny
17h
Celebració de final de curs del Casal, amb la seva coral i la Rondalla
de les Roquetes (acabaran amb actuació conjunta)
A la seva seu
Organitza: Casal d’Avis de Ribes
19h
Tertúlia literària sobre el llibre Joana de Joan Margarit, presentarà
l’acte en Josep Rius i Roig, regidor de Cultura i Joventut
Al Centre Cultural l’Escorxador
Organitza: Cor Literari del Garraf
19h
Teatre infantil en clau musical La princesa embruixada (de Gabriel
Janer i dirigida per Eva Moya i Montserrat Guardiola) a càrrec del
Grup Xiroi - Esplai de Teatre del Centre Parroquial
A la Sala de Teatre de l’entitat
Organitza: Centre Parroquial
Dilluns 23 de juny
16h
Anem a buscar LA FLAMA DEL CANIGÓ, defensem la nostra llengua!
Organitza: Ger
21h
Revetlla de Sant Joan
Organitza: Ger
21:30h
Sopar de Revetlla de Sant Joan, amb foguera, música, coca i cava per
a tothom.
Inscripcions a la Merceria Maria Àngels fins al 19 de juny
Al davant de l’entitat
Organitza: Els Xulius-CSR

24h
Música i festa
Al Palmerar
Organitza: Ger
Dimarts 24 de juny
19h
Inauguració de l’exposició de pintures d’artistes de Ribes
Oberta fins al 13 de juliol, dissabtes de 18 a 20 h i diumenges i festius
de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
A la sala llarga de l’entitat
Organitza: Els Xulius-CSR
Dimecres 25 de juny
19h
Obrim la Barraca de l’Entitat Ger
A la plaça Marcer
Organitza: Ger
20h
Inauguració de les Barraques’14 amb la baixada del Capi, batucada,
encesa de la traca i tastet de gralles amb els Trencacanyes.
Juntes brindarem amb el combinat de “Coll de Drac”!
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
21h
Sopar a la Barrateka i Sound System a tota hora
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
Dijous 26 de juny
19h
Obertura de Barraques amb Mercat d’Intercanvi i parades d’artesania
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
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20h
Teatre i altres espectacles
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

21h
Actuació dels Dansaires de les Roquetes i mentrestant sopar a
la Barrateka
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
CONCERT-ASSU! amb Diazepan, Ebri Knight i Les Absentes

21h
Sopar Popular, el tiquet a la venda a la Barrateka!
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

22:30h
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

22h
Concert de Vyombo i en acabar jam session
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
Divendres 27 de juny
16h
Recordem el LOCAL, mural participatiu i pluja d’idees sobre el futur
d’aquest espai
Davant “El Local”
Organitza: Cal un Local com cal
Col•labora: Coordinadora de Barraques de Ribes
19h
Obertura de Barraques
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
I Timbalada de Ribes, amb la participació de les colles timbaleres de
tot el Garraf
Plaça Marcer, carrer Fra Vicenç, plaça de l’Església, carrer Eduard
Maristany, plaça dels Països Catalans,
carrer Doctor Marañón, carrer Nou, carrer Ensenyament, plaça de
la Font, carrer Ajuntament, plaça de la Vila, carrer Sant Pere, carrer
Comerç i plaça Marcer
Organitzen: Diables de Ribes – Colla Jove i Ball de Diables de Ribes
Col•labora: Coordinadora de Barraques de Ribes

Dissabte 28 de juny
12h
Vermut de Vigília, barraques obertes fins al final de la cercavila
infantil
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
12:45h
Baixada dels grallers amb el Toc de Matinades, porta el teu
mocador per la independència!
Des de l’entitat a la plaça Marcer
Organitza: Ger
13h
Disparada de morterets, traca i repic de campanes
A la plaça Marcer
A continuació, cercavila infantil
Pl. Marcer, c. Nou, c. de Jaume Balmes, c. Major, pl. de la Font,
c. Ajuntament, pl. de la Vila, c. del Comerç i pl. Marcer
16h
Ball de bastons per les masies
La Rectoria Vella, la masia del Montgròs, la de la Serra, Can
Climent, El Mur, Can Fontanals, el nucli de Puigmoltó i Can Roig
de les Torres
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Dissabte 28 de juny
18:30h
Cercavila de Vigília dels Balls Populars
Pl. Catalunya, av. de l’Onze de Setembre, c. d’Eduard Maristany, c. de
Jaume Balmes, c. Major, c. de Sant Pere, c. del Comerç, pl. Marcer, c.
de Fra Vicenç i pl. de l’Església
Tot seguit, ballada conjunta dels balls de bastons
21h
A la plaça de l’Església
Sopar de Vigília de Sant Pere
Reserves a cparroquial@centreparroquial.com
Al pati de l’entitat
Organitza: Centre Parroquial
21h
Sopar de Vigília amb picarols farcits,
cintes arrebossades,
postres de gralla i vi de festa
Al Palmerar, amb inscripció prèvia al bar social
Organitza: Ger
23h
Castell de focs d’artifici
A càrrec de Pirotècnia Igual
Al Castell de Ribes
Tot seguit, cercavila nocturna dels Balls Populars
Des de l’av. de Josep i Pere Jacas amb cruïlla Lluís Companys, c. Nou
i pl. Marcer
1h
Ball de revetlla amb Grup Titanium i el seu DJ,
amb les Barraques obertes tota la nit
A la plaça Marcer

06

Diumenge 29 de juny
7:30h
Toc de l’Alba
Interpretació d’un toc històric per part dels Campaners de Ribes
A l’església de Sant Pere
7:45h
Cercavila matinal amb els Balls Populars
Pl. Marcer, c. Nou, c. de Sant Isidre, c. d’Ildefons Cerdà, c. dels Comtes
de Barcelona, c. Milana, c. Palou, c. de Jesús, c. d’Olivella, c. del Pi i c.
d’Ildefons Cerdà (fins a l’escola El Pi)
8:45h
Esmorzar per als Balls Populars
Al pati de l’escola El Pi
9h
Primera Missa
A l’església de Sant Pere
10h
Toc de timbals que marcarà l’inici de l’anada a ofici
Des de l’escola El Pi i fins a les voltes de la plaça de la Vila
10:15h
Anada a ofici
Amb l’Ajuntament, el poble i acompanyats pels balls populars
Pl. de la Vila, Ajuntament, pl. de la Font, c. de Sant Pere,
c. del Comerç, pl. Marcer, c. de Fra Vicenç i pl. de l’Església
11h
Anada i exhibició al Redós, amb la participació de les colles infantils
Pl. de l’Església, c. de l’Ensenyament, c. Nou i av. de Josep i Pere Jacas
11:30h
Missa solemne de Sant Pere i Sant Pau
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Farà lofrena el Ball de Pastorets
En acabar es posarà a la veneració dels fidels la relíquia del sant, tot
cantant els goigs.
Repic de campanes i sortida d’ofici, precedida de pilars dels afeccionats
castellers del poble
Fra Vicenç, pl. Marcer, Nou, ctra. de Sitges, pl. del Centre i pl. de la Vila.
Passada per davant de l’Ajuntament i versos dels Cercolets,
Pastorets, Gitanes de Ribes

13h
Piscolabis per a socis
Al balcó de l’entitat
Organitza: Centre Parroquial
18:30h
Cercavila Infantil
C. d’Ildefons Cerdà (inici cantonada c. de Lluís Companys), c. del Pi,
pl. del Centre i pl. de la Vila.
En arribar
Exhibició dels balls populars infantils
A la plaça de la Vila

21h
Sopar a la Barrateka
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes

1h
Concert amb Miquel del Roig
A la plaça Marcer
Organitza: Coordinadora de Barraques de Ribes
Del 30 de juny al 4 de juliol
22h
Campionat de truc
Al Palmerar, amb inscripció prèvia al bar social
Organitza: Ger

En acabar la cercavila, TOC DE GRALLES
Al bar social
Organitza: Ger

19h
Concert de Festa Major, amb les Barraques obertes
Amb l’orquestra Gerunda
A la plaça Marcer

22h
Gran Ball de Festa Major, amb les Barraques obertes
Amb l’orquestra Gerunda
A la plaça Marcer

Dilluns 30 de juny
11h
Per Festa Major, vine a divertir-te a les piscines exteriors municipals
de Ribes!
Jornada lúdica amb inflable gegant i amb entrada gratuïta a partir de les 11h
Organitzen: Servei d’Esports i Espai Blau
17h
Festival infantil i Festa de l’escuma
Cal portar banyador, sandàlies, ulleres i tovallola
A la plaça Marcer
Organitza: Ger
Divendres 4 de juliol
22:30h
XXV cicle Música al Castell amb Jordi Guixé Sextet, direcció d’Esteve Molero
22:30h
Espectacle de jazz on la tenora pren un protagonisme especial
Més informació a www.estevemolero.com
A la plaça del Castell
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Dissabte 5 de juliol
16h
46è Trofeu Abelard Trenzano, cursa ciclista puntuable per a la Copa
Catalana
Per a corredors Elit, Sub-23, Sènior i M30
Es faran 7 voltes a un circuit Ribes-Vilanova-Canyelles-Ribes (total
130 km)
Sortida i arribada a la plaça de l’Església
Organitza: Club Ciclista Ger

A la plaça Marcer
Organitza: Associació de Veïns Barri del Palou

Cicle l’Art a l’Escorxador
Xerrada “El romànic” presentada per l’historiador de l’art Pablo
Torregrosa Gracia

20h
Concert de la coral dels Xulius
A la seu de l’entitat
Organitza: Els Xulius-CSR

19h
Al Centre Cultural l’Escorxador
Organitza: Cor Literari del Garraf
20h
Cursa Popular La Milla
Oberta a tothom i per a totes les edats, amb inscripcions a partir de
les 19,30 h
A la plaça Marcer
Organitza: Ger
22:30h
Cantada d’havaneres amb el grup Port Vell
i a la mitja part degustació de rom cremat
A la plaça Marcer
Organitza: Els Xulius-CSR
Diumenge 6 de juliol
de 10h a 14h
Trobada d’intercanvi de plaques de cava i de punts de llibre
Es presentaran dues ampolles de cava de Can Ramon amb plaques
amb motius de Festa Major, realitzades per Cristòfol Almirall
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18:30h
Actuació castellera amb els Castellers de les Roquetes, els
Bordegassos de Vilanova i la Colla Jove de Castellers de Sitges
A la plaça de la Vila (en cas de pluja a la pista exterior coberta del
Pavelló de Ribes)
Coordina l’acte: Castellers de les Roquetes

Del 7 a l ‘11 de juliol
22h
18è Campionat de truc
Inscripcions el dilluns 7 de juliol a partir de les 21h
Al pati de l’entitat
Organitza: Centre Parroquial
Del 11 al 26 de juliol
Amb inauguració el dia 11 a les 19 h
Exposició de fotografies de José Ruiz Dugo
Es podrà visitar en els horaris habituals
A la sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut
Divendres 11 de juliol
22:30h
XXV cicle Música al Castell amb Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra
Més informació a www.bgko.org
A la plaça del Castell
Organitza: Els Xulius-CSR
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Aquest estiu

GRANS OFERTES

FRIGORIFICS, COMBIS I CONGELADORS
AMB EL MÉS GRAN ASSORTIMENT DE MODELS

COMBI INDESIT
Congelador vertical
NO FROST

BEKO

399 €

NO FROST

COMBI BEKO

187X60

NO FROST

379 €

349 €

COMBI BOSCH
NO FROST
APROFITI LA PROMOCIÓ
“Manzana”
LI POT SORTIR GRATIS

COMBIS, CONGELADORS I RENTAPLATS SIEMENS
AMB 10 ANYS DE GARANTÍA

OFERTES DE RENTADORES
I RENTAPLATS

RENTAPLATS BEKO
12 Serv.
RENTADORA
5 Kg. 1000 rpm.

199 €

RENTADORA ELECTROLUX
A++ 7 Kg. 1200 rpm.

299 €

246 €

RENTAPLATS BALAY

284 €

OFERTA

AIRE CONDICIONAT
FERROLI
des de

279 €

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
12

Rambla Samà,
7 -nºTel.
93 Pere
8432014
25 01 - Vilanova i la Geltrú
L’Altaveu
91 Sant

Ribes estrena Timbalada.
Un total de 21 colles de la comarca participaran a la primera edició de
la Timbalada de Ribes.
Aquesta se celebrarà el divendres 27 de juny, de 19h a 21h, pels carrers
més cèntrics del poble. El recorregut acabarà amb les exhibicions de
totes les colles convidades a la plaça Marcer, on la festa continuarà
a l’espai de Barraques amb una botifarrada i els concerts dels grups
Diazepan, Ebri Knight, Dj’s.
La primera Timbalada de Ribes ha estat impulsada pels Diables de
Ribes – Colla Jove i pel Ball de Diables de Ribes, en col•laboració
amb els Dimonis de Ribes, els Diables Petits de Ribes i les Barraques
de Ribes. La intenció dels organitzadors és que l’acte se celebri cada
any amb l’objectiu d’apropar fins al poble les colles de timbalers més
representatives d’arreu del país.

Divendres 27 de juny
de 19 a 21h.

Diables de Ribes - Colla Jove
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Per Miriam Ojeda
El nostre país és un territori riquíssim en cultura
popular. El nostre imaginari festiu és arrelat i ple
d’història i tradició i s’ha constituït gràcies a la
participació, la creativitat, el compromís i la força del
poble per mantenir i recuperar allò que l’identifica com
a col•lectiu.

Els balls populars, l’

Músiques, danses, foc, castells, representacions
teatrals i balls parlats, bèsties simbòliques, aplecs,
trobades i molt més és el que representa avui dia la
nostra festa.
Avui, la festa de Sant Pere, a Ribes, és “la porta de
l´estiu” i és el tret de sortida d’un ric calendari festiu
estival del Penedès.
Els balls Populars a Ribes estan conformats per un
ampli i divers repertori de balls blancs, gegants,
cabeçuts i capis, dracs ... etc. Però això no sempre ha
estat així. A les acaballes del segle XIX es comencen
a documentar els primers balls a les festes majors.
Primerament foren balls populars procedents de viles
veïnes que eren contractats per ballar, no se sap si
acompanyats per balls locals.
Poc a poc anaren apareixent les primeres colles locals;
els bastons i els balls parlats. El ball de Diables surt
de forma puntual ja al 1882 i 1890. El 1892 hi ha
documentada l’aparició de les Gitanes del Penedès al
cercavila. A les acaballes del segle XIX hi ha documentat

14

el ball de les Criades, el ball de Sant Pau, i el ball de
Santa Margarida, tots tres balls parlats. Els cabeçuts
ja formaven part de la Festa Major de l’any 1901 i el
drac vell s’hi incorporà al seguici l’any 1916 fins el
anys cinquanta. Fins la Guerra Civil foren habituals
representacions de diferents balls parlats entre els que
destaquen el dels Malcasats, de la Viuda Judit, Marcos
Vicente, entre altres. La Guerra comportà un sotrac en
tots els aspectes de la vida del país. I la cultura fou
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’essència de la festa

malferida. Però la voluntat del poble va fer que poc a
poc s’anessin recuperant balls i incorporant-ne de nous.
El 1951, es recupera el ball de diables de Ribes. I per
Sant Pau de l’any 1952 s’incorporaren al cercavila la
parella de gegants, el Pere i la Paula. Als anys 60 una
comissió de festes propicià el naixement de diversos
balls blancs. El ball de cercolets, que apareix per
Sant Pere de 1963, el ball dels pastorets, que ho fan

per primer cop per Sant Pere de 1969, i el ball de
panderetes, que ho fan per Sant Pere de 1971. El 1972
el drac de tres caps és la incorporació estrella de la
festa. Amb la democràcia augmenta considerablement
la participació de la gent als cercaviles. Es recuperen
balls perduts i s’incorporen de nous. El ball de Gitanes
del Penedès surt de forma continuada des de 1980,
tot i que ja havia sortit anteriorment al seguici. El ball
de Gitanes del Vallès surt a partir de 1982 i avui dia
ja no participa al cercavila. També en aquest mateix
any apareix el ball de cascavells. El 1996 s’hi afegeix
el ball de panderos configurant així el que és avui dia
el cercavila popular. I proliferen les colles de foc. Per
Sant Pere de 1998 el ball de cintes, i l’any següent, el
1999, apareix una de les figures més destacades del
seguici festiu, els gegants Andreu i Marina.
Fonts consultades:
- www.ribes.org/festamajor
- www.ballspopularsderibes.cat
Gerard Coll i Milà, El ball de cintes.
Programa de Festa Major de Sant Pere 2008
Callao, Ester. El Ball de cabeçuts de Ribes : una tradició
perduda: recuperem-la!
(Programa Festa Major de Sant Pau 2007
Raimon Casals i Canalias, El ball de les gitanes:
pinzellades d’una dansa teatral. Programa de Festa Major
de Sant Pau 2008
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LES COLLES DE FOC

El Ball de Diables de Ribes es troba documentat per la festa major de Sant Pau de 1882. De caràcter satíric feien burla sobre
aspectes locals, tradició que continua vigent. L’antic ball de Diables era representat per un àngel, Llucifer, sant Miquel, una
diablessa i deu diables que feien una petita representació teatral. El 1949 la presència a la cercavila del Ball de Diables de
Vilanova, va fer que un grup de ribetans s’encoratgés a recuperar el ball de Diables de Ribes, que surten ininterrompudament
des de l’any 1951. Durant molts anys en Jaume Gómez i Puig va ser l’autor dels versos satírics de la colla.

16
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L’any 1978 es crea la primera colla infantil del ball de diables, un grupet de nens i nenes d’entre 4 i 6 anys, el ball de
Diables Petits de Ribes. Posteriorment s’uniren a la cercavila la Colla Infernal, la Colla Jove i els Dimonis de Ribes. Els
timbalers que acompanyen les colles de foc són un element essencial d’aquests grups.
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EL DRAC VELL
I EL DRAC DE TRES CAPS

El Drac Vell va sortir per primera vegada a la cercavila el 1916 fins el 1959, en que el seu deteriorament propicià la seva
retirada, deixant el poble sense drac fins el 1972. No va ser fins Sant Pau de l’any 72 que el Drac de tres caps no va sortir
tirant foc pels carrers. Una magnífica obra dissenyada per la il•lustradora Lola Anglada per encàrrec de la Comissió de
Festes a partir d’un text de Pere Carbonell i Grau i realitzat al taller de l’Ingenio de Barcelona.
El 1991 es va fer una còpia de fibra de vidre que l’alleugerava de pes. Avui dia el Drac de tres caps és element essencial
a la festa i un dels símbols del municipi. Ambdós dracs han ballat sempre al so de les gralles i no pas dels timbals, com
ho fan a la majoria de pobles.

18
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LES MÚSIQUES DE LA FESTA

Són centenars i centenars els músics que han passat per les festes majors de Ribes participant a les cercaviles populars.
L’element més característic de la música de la festa és sense cap mena de dubte la gralla i el tamborí, però no en són
els únics. Al llarg del segle XX hi ha hagut una gran presència de grallers vinguts d´arreu del Penedès i de la comarca
del Garraf Als anys 70 el vilanoví Xavier Orriols i el sitgetà Blai Fontanals irrompeixen amb força en el panorama musical
de la festa.
També destaca el compositor Manel Rius i Ramos, autor de peces tan arrelades en la cultura tradicional com “El gener”
o “El febrer”. L’estiu de 1979 neix la primera colla de “Grallers de Ribes” formada per Blas Coscollar, Toni Mataró, Pere
Garriga, Pedro Sánchez i Manel Botella. A partir diverses persones han format part de la colla de Grallers de Ribes,
destacant a persones com en Josep Mata i en Quico Garriga i en Carles Pérez al timbal.
El sac de gemecs, el flabiol i el timbal també acompanyen a diversos balls al municipi.
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ELS GEGANTS DE RIBES

A Ribes tenim dues parelles de gegants: el Pere i la Paula, que formen part de la cercavila des de 1952, i l’Andreu i la
Marina, que ho fan des de 1999.
El gegants Vells els va comprar l’Ajuntament a la casa Ingenio de Barcelona per 8000 pessetes, sortint per primera
vegada al carrer per Sant Pau de 1952. Rafel Roig, sastre de Ribes, confeccionà els primers vestits i els engalonà fins
el 1967. Després de passar pel mecànic diverses vegades, el 1998 Dolors Sans fa una restauració a fons dels gegants,
donant-li l’aspecte que tenen avui dia.
L’Andreu i la Marina són els gegants nous de Ribes. Els gegants pagats per subscripció popular són molt representatius
del municipi, de la seva història i de la seva cultura. L’Andreu representa una figura del Ribes medieval, mentre que la
geganta Marina representa la cultura mediterrània i sortiren per primera vegada per la Festa Major de Sant Pere 1999.

20
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ELS CABEÇUTS DE RIBES

El ball dels cabeçuts es troba documentat al programa de festes més antic que es conserva, el de l’any 1901. Després
de la guerra s’estrenen cinc cabeçuts nous, i des del 1952 acompanyen als gegants en cercavila.
Als anys setanta s’adquireixen els cap-i – cossos, més coneguts com els “capis”, i que avui dia són un dels elements
més emblemàtics de la festa. El Congrés de Cultura Catalana propicià que diversos ribetans i ribetanes treballessin la
recuperació de balls i danses, i així va ser com va haver-hi una revifada del ball de cabeçuts als anys vuitanta.
Entrats en el 2000, per motius tècnics i participatius el ball va deixar de sortir fins que per Sant Pere de 2007, després
d’un excel•lent treball en forma de separata de la historiadora Ester Callao, es va estrenar el nou ball de cabeçuts, peça
fonamental de la cercavila.

22
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CERCOLETS

El ball de cercolets va fer la seva aparició per primera vegada a la cercavila popular l’any 1963. Aleshores al ball només hi
participaven nois i anaven vestits amb pantalons blancs, faldilla i faixa vermella i un mocador. L’àngel vestia, lògicament,
tot de blanc. El ball dels cercolets era i és un ball de versos que ha anat evolucionant i actualment està ballat per noies.
Qui no coneix els versos: “Avui que és tot alegria i tothom està content passeu les hores del dia satisfets, alegrement.
Oblideu aquests defectes per si us poden molestar: els homes no són perfectes i han de saber-se estimar. Per Sant Pau
tot es perdona si hi ha bona germanor. Que la festa sigui bona: Visca la Festa Major!”
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CASCAVELLS

El ball de cascavells va sortir per primer cop al carrer per Sant Pau de 1982. Llavors amb la gran quantitat de nenes que
feien dansa a l’Escola d’Art es pensà que seria interessant ensenyar- les a ballar el Ball de Cascavells. La Dolors Pascual
i la Mercè Garriga l’havien après a ballar al Congrés de Cultura Popular de Catalunya i els hi van ensenyar els balls a un
grupet de nenes.
El músic Manel Rius, que llavors ja vivia a Ribes, va transcriure la melodia perquè la toquessin amb l’acordió diatònic. En
un principi eren dotze parelles i sortiren per primera vegada per Sant Pau del 82 i actualment surten al cercavila infantil.

24

L’Altaveu nº 91 Sant Pere 2014

PANDEROS

Sembla ser que el ball de panderos té el seu origen a l’Aragó. A Ribes, és un dels balls que s’han incorporat a la cercavila
més tard, concretament el 1996. La seva vestimenta es caracteritza per portar pantalons blancs amb una veta vermella
o blava i faixa del mateix color, (segons la posició de la balladora), camisa blanca i mocador. El pandero és més gran que
la pandereta i a Ribes es toca amb un bastó.
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PASTORETS

El ball de pastorets apareix a les acaballes dels anys cinquanta i surt fins a finals dels vuitanta. L’any 1993 reapareix
sota l´impuls d´Assumpta Coll i Sílvia Darnís. La vestimenta es caracteritza per camisa blanca, pantaló blanc amb vetes
blaves i vermelles, samarra blava o blanca, espardenyes i bastons llargs pintats de colors. Jaume Gómez Puig va fer un
dels versos més recordats per tothom: “... Ribetans en aquest dia celebrem Festa Major; en tots els pobles que aneu no
en trobareu de millor...”
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BALL DE CINTES

A Catalunya hi ha un gran nombre de danses que s’anomenen Ball de Cintes.
Aquesta denominació té a veure amb el fet que durant el transcurs de la dansa els balladors van trenant unes cintes al
voltant del braç d’un ballador. El ball de cintes representa la dansa al voltant d’un arbre que es representat amb un pal o
bé amb el braç d’un noi, mentre les balladores el volten dansant amb cintes de colors, per agrair simbòlicament la collita.
El ball de cintes participà per primer cop a la cercavila ribetana per Sant Pere de 1998.
El vestuari de les noies es caracteritza per camisa blanca i faldilla i clavell al cap vermell o blau, segons la seva posició al
ball i un mocador lligat a la cintura. Els balls que representen són el ball de cintes, la bolangera, el ball de vermut i el cuc.
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PANDERETES

El ball de panderetes és un altre dels balls blancs del municipi. Ball format com a mínim per vuit balladores que dansen
al sol del flabiol i el sac de gemecs. Els balls principals són: “els platarets“,“el quadrat“, “la serp“, “la Jota“, “el liu “ i “la
creu“.
La indumentària de les balladores es composa d’una faldilla blanca fins els genolls amb vetes blaves i vermelles,
a sobre un cosset blau amb fils i vetes vermelles i penjada a l’esquena, una còfia blanca amb cintes de colors, i als peus,
espardenyes blaves i vermelles. La pandereta porta penjant vetes de molts colors.

28
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BALL DE BASTONS

El ball de bastons és un dels balls més arrelats al municipi. Als anys noranta fins a catorze colles havien format part del
cercavila. La referència més antiga que hi ha constatada del ball de bastons a Ribes data de 1892. El programa de festes
de 1930 ens parlen ja de dues colles locals. El 1939 surt una única colla. L’any 1967 neix la colla de petits bastoners
de Ribes, avui dia la Colla Gran.
El ball és format per dotze o setze balladors estructurats en quadres. Les danses que interpreten al so de les gralles són
“El Plegafems”, “La Boja”, “ la Boja de Ribes”, “Les Creus”, “El Passar-i-rebatre” i “El dalt-i-baix”.
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BALL DE GITANES DEL PENEDÈS
BALL DE GITANES DE RIBES

El ball de Gitanes del Penedès o Ball de Gitanes de Ribes té un origen força llunyà, documentat el 1892.
Després de la Guerra, el llarg franquisme arribà la democràcia i amb ella la recuperació de molts balls que havien format
part del cercavila molts anys abans. El ball es recuperà el 1976, ensenyades per la sitgetana Lolín Rocha.
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Actualment són dues colles les que formen part del cercavila. Una colla, coneguda com les Gitanes del Penedès, que
vesteixen faldilla de colors, camisa blanca i mocador, davantal i espardenyes negres. L’altre colla coneguda com a
Gitanes de Ribes surt per primer cop per Sant Pere de 2007 després d’una extensa recerca sobre el ball de Gitanes.
Les coreografies principals són el cordó, la trena i el ball de galerons. El ball de les Gitanes de Ribes recupera la tradició
de fer versos parlats.
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Passió pels Focs:
una xerrada amb XAVIER GALAN
Veí de Ribes, fa molts anys que s’encarrega
del Castell de Focs, o com ell diu, forma
part de l’equip de responsables del
Departament d’Espectacles de la Pirotècnia
Igual.
És en paraules pròpies “un enamorat dels
focs artificials, de la llum i dels colors”. Ha
dedicat la vida als focs i la família. I amb ell,
ens endinsem a través de la seva trajectòria
personal vinculada des de sempre als focs,
a un dels actes més representatius de la
Festa Major. El Castell de Focs.

Sent com és la pirotècnia protagonista
de la Festa, així doncs com es prepara?
El primer sempre es veure el lloc. Aquest
ens el coneixem prou! Però fins i tot quan
n’hem fet més d’un, sempre cal tornarhi per si hi ha hagut canvis. Aleshores
comença la fase creativa, pensar en
l’espectacle en conjunt amb el paisatge
en què es troba. El Castell per exemple
permet traçats, dibuixos i espais diferents
del què pot ser un llac. En aquest cas, en
agrada fer gaudir de la pujada, el mur, els
detalls.

Tot a punt pel Castell d’enguany?
La fàbrica està en actiu, ja un cop acabat
el disseny comença la fase de fabricació
perquè estigui tot llest. No és un procès
d’un dia!

I amb el disseny ja fet, algun detall més?
Si, si. Cal treballar el disseny amb els
materials a utilitzar, es fa la programació
i aleshores la fàbrica prepara cada
element.
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Un Castell de focs a la Carta, doncs?
Es podria dir així, certament cada foc és un
nou foc. En el que intervenen els elements i
figures que coneixem, Palmeres, Cascasses
de color, els cucs... i aquells ingredients
producte de l’evolució i les diferents
composicions.
L’ingredient secret?
Secret... és secret! Bé , l’ingredient és el
que deriva de l’experiència, la investigació
i l’aprenentatge. Per sort també he tingut i
he treballat i treballo amb grans mestres de
la pirotècnia, des dels inicis amb en Claudi
i el Robert de la Pirotècnia Pirosol amb qui
vaig començar i em van donar la primera
empenta, passant pel Carlos Caballé de
València i evidentment els germans Patxi
i Mario Igual. A més de companys amb

controls de qualitat que es fan a diari. A
Canyelles per exemple, podriem dir que
hi ha focs cada dia, doncs de les proves
tothom s’assabenta!

Disseny del primer projecte d’en Xavi Galan. Castell de focs a Puigmoltó.
qui sempre he après, des del Miqui fins
l’Albert, sense oblidar també com a mestre
l’Isidre Pañella.
Que creus que fa del Castell de Focs un
acte tan central en la Festa Major?
Segurament és l’acte que ens recull, que
hi participa tothom i agrada perquè hi
pot participar tota la família. I sobre tot
perquè forma part de la nostra cultura. El
foc i el color és d’arrel més catalana que les
tronades.

Moltes des de petites fem girar el temps
al voltant de l’hora del Castell de Focs. És
una exigència la puntualitat?
És un objectiu i normalment es pot dur
a terme. Si que potser resulta curiós,
però possiblement, comparat amb altres
espectacles és un dels que demana
puntualitat i complexitat.
Es clar, no hi ha assaig general!
Bé no és un assaig com d’altres, per
nosaltres els assajos són els processos i

Quan volíem preguntar-te sobre el temps
que portes vinculat a la pirotècnia deies
que de tota la vida. Com vas començar?
A Puigmoltó, oi?
Ja amb 12 o 13 anys m’arribava a la
Biblioteca a prendre apunts i conèixer
el món dels focs i el primer castell sí, va
ser a Puigmoltó. Després dels estudis
de química quan ja tenia clar que m’hi
volia dedicar. Ho recordo perquè va ser
especial. Tenia una oportunitat i em van
dipositar la confiança per a dur-ho a
terme amb el suport de Pirosol. Això em
va animar. I molt.
I el primer Castell de Ribes?
Va ser també fa molts anys, recordo que
vam fer una estrena de colors nous com
fuxies, taronges. Era una novetat i vam
estrenar-la el dia que jo m’estrenava a
Ribes també.
Parles de novetats i tecnologia, la
pirotècnia és més técnica que art o més
art que tècnica, si es que es pot dir així?
Jo et diria que no hi ha tècnica sense art
ni art sense tècnica, i així és un Castell de
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Focs. A les persones ens agrada veure les
novetats però de manera espectacular,
les figures i el ritme i un final potent,
ben potent. Si per exemple un efecte
metereològic desllueix un final, deixa mal
sabor de boca.
Així el clima és un factor determinant,
un enemic?
Contrari al que es pensa si que hi ha un
enemic, però no és la pluja, al menys no
avui en dia. L’enemic és el vent. Amb la
pluja, malgrat no haver-hi de patir pel
muntatge la gent no surt a veure els focs,
en canvi amb el vent la gent si que ho pot
esperar i per nosaltres és difícil, doncs
una espurna desviada...
Tots els Castells són iguals?
És impossible, sempre hi ha novetats,
canvis en l’espai, el tipus d’espectacle.
Nosaltres, en estar en una empresa que
és la nº 1, treballem en Castells de tota
mena, des de petits municipis fins a
Castells amb 3 milions d’espectadors com
hem viscut al Brasil, Castells de 18 km
d’espectacle com hem pogut fer a Chile,
el Piromusical de la Mercè de Barcelona.
I Castells com fem també en d’altres
municipis com Ribes, cadascun amb el
seu encant, el seu paisatge.
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És com una doble vida, doncs? Com es
compagina?
Bé, es compagina amb el sacrifici de la
familia, tenint una gran familia que enten la
teva feina. Que entén que any rere any pots
haver d’estar fora durant més de 20 dies i fa
que els Nadals i el cap d’any el celebris el 28
de novembre, com fem a casa.
Tota una vida dedicada a la pirotècnia,
que fa en Xavier Galan per Sant Joan?
Per Sant Joan hi poso seny, soc molt
temeròs, però gaudeixo veient com altres
disparen coets, com la meva mare, que
´n’és una experta i entusiasta!
Un elogi que recordis especialment?
Més que elogis, grans moments: el primer
foc acompanyat de la meva filla Cèlia i
una felicitació de la meva dona, la Joana,
em va felicitar en acabar un muntatge per
un Concurs a França, i al poc sabíem que
guanyàvem.
En el moment del Castell de Focs, nervis
en començar i satisfacció al final?
Sempre. Des de la traca més petita fins a
l’espectable més gran. Per moltes vegades
que ho fem, els nervis són sempre a l’inici i
en acabar un sospir de satisfacció.
Alguna recomanació per veure millor el
Castell de Focs?
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En Xavi Galán al castell on s’ubiquen
cada any els focs a Ribes.
Cada persona té el seu millor espai, depen
més del desig de cadascú. No hi ha un
espai ideal i de fet intentem que des de
tots els espais se’n gaudeixi. Ara bé... si
estem atents al vent cap a on va després
del segon tro... des d’on estem, allí mateix
però en sentit contrari al vent, segur que
en podem gaudir més! I és clar... respectant
la seguretat!
Gràcies Xavi, per tenir la capacitat de posar
estels al cel per nosaltres.

SALUT

VISTA UNA I NO LES HAS VIST TOTES!

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

Arriba la Festa Major i sortim al carrer. Ara el jovent fa samarretes, ara anem per les Masies, ara els Balls, ara el Foc, ara
els Diables, ara les gralles. El dinar, el concert, les Barraques.
Tot és a punt i tot sempre canvia malgrat es manté l’esperit, la
tradició, la causa. Quan érem infants era motiu de les primeres rialles; de joves, el primer amor, el segon petó... de grans
ja és festa i és compromís.
És un exemple de com davant d’una tradició en fem sempre
novetats i allò que alguns anomenen modernitzar... d’altres
preferim dir-ne La Festa. Perquè cada Festa Major és la de
sempre però n’és una de nova.
Canvien detalls i detallassos. Canvien les cares de les Gitanes, les cintes, els panderos. Es renoven els vestits, el ram de
la Geganta, els pentinats. Creix la canalla, es jubilen els més
grans. Tot canvia.
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I allò que més ens agrada en realitat és el que roman igual.
Ens agrada reconèixer les músiques, ballar les danses encara que
mai haguem tingut espardenyes. Ens agraden les campanes, les activitats d’un programa sense programa.
A casa, en dinar, es comenten totes les jugades: del centre, de la
dreta, de l’esquerra... i en acabar tornem a la plaça. Cada qui amb
la seva petita nova tradició, cadascú amb els descosits de la nit
anterior, amb els sospirs de la matinal, amb o sense alfàbrega, amb
o sense companyia, i allí, deixem anar la imaginació.
Qui no ha pensat mai... i si em fes gitana? I si vaig als Diables? I si... ?
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Fins que ens adonem que ja hi són, ells i elles a punt, precisament esperant-nos per començar. Mentre nosaltres gaudim de
la Festa, en fem una o dues o tres fotografies i abans d’acabar
ens diem que el proper any tampoc no ens ho podem perdre.
I tornarem, amb la cosa més o menys programada, però hi
tornarem. Sempre tornem.
Tornem perquè des de dins o des de fora, la Festa és la
Festa però també són altres coses. Són les sorpreses, són les gralles, el cel obert de la plaça amb
les traques, la gent de sempre i aquella que
acaba d’arribar i que recoradaran aquella primera timbalada, aquell primer ball
amb la Geganta, els vermuts, la canalla
tombant i perseguint el Drac per davant...
i per darrera. Que no hi falti ningú, que tothom en gaudeixi per igual i que així, sigui com
sigui, que vinguem d’on vinguem aquesta Festa
mai no l’oblidem!
Vista una i sabem, que no les hem vist totes. Visca la Festa Major!

La Juani, quasi, quasi, quasi de festa.
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Sabies
què...
FA CENT ANYS ES FEIEN
MOLTS BALLS DE FESTA MAJOR?
Josep Miret i Mestre
Els balls són els actes principals de la
nostra Festa Major. Quan dic balls vull
dir no solament els balls populars que
acompanyaven la cercavila, que n’hi havia
menys que ara, sinó també els balls amb
orquestra, que n’hi havia molts, ja fossin
organitzats per una comissió o per les
societats recreatives. Actualment hi ha ball
la vigília i el dia de Sant Pere (dies 28 i 29 de
juny), però no sempre ha estat així. Gràcies
als dietaris que van escriure Josep Bertran o
Joan Milà a les darreries del segle XIX sabem
com eren aleshores els balls de Festa Major.

El Centre Recreatiu l’any 1885, abans que es
construïssin algunes cases de la plaça Marcer
com can Quirico, can Pau Quadres o can
Panxo (foto: Josep Bertran).
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Ball a la plaça de la Font amb orquestra i un munt de gent mirant.
Data probablement de 1900 o 1901 (foto: Josep Bertran).
Cap a 1880 la Festa Major de Sant Pere era
molt modesta: a la vigília hi havia una colla
de ball de bastons, que ballava pel poble
o per les masies, i molt sovint, encara que
no sempre, es feia alguna representació
dels anomenats balls de plaça (ball de
Diables, dels Mal Casats, de les Gitanes,
de les Criades, etc). Al vespre hi havia
completes (pregàries) a l’Església Vella i en
sortint començava la revetlla de Sant Pere:
s’acostumava a encendre un gran foc al
cementiri i en diverses masies, a l’estil dels
focs de Sant Joan, i es feia ball a l’envelat o
al carrer. Alguns anys, com el 1891 i el 1895,
es van fer petits castells de focs a l’Església
Vella o a la plaça Marcer.
El dia de Sant Pere es celebrava l’ofici amb
orquestra i amb un predicador portat de
fora que deia el sermó. Fins i tot algun any hi
va haver matinal amb gralles, com el 1896.
A la tarda es muntava un ball amb orquestra
a la plaça de la Font, on hi havia encant de
coques, que consistia en la subhasta d’una
toia (ram de flors) i de les coques que es
menjaven per berenar. El senyor que pagava
més per la toia tenia dret a començar el
ball. S’ha conservat una fotografia a l’arxiu
de Miquel Bertran i Cuadras d’un d’aquests
balls a la plaça de la Font, feta des del balcó
de can mossèn Anton. La fotografia no du
data, però és bastant versemblant que
es vagi fer el 1900 o el 1901, anys en què
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sabem que hi va haver ball en aquesta plaça.
L’any 1883 neix el Centre Recreatiu, fundat
per un grup de propietaris de Ribes, i el
1894 es forma el Centre Federal, fundat
per un grup de pagesos. S’inicia llavors
una profunda renovació de la vida social i
cultural del poble. Als locals de les societats
era possible fer balls de nit, i realment se’n
van fer un fart. Molts anys hi havia ball de
tarda i ball de nit a les dues societats els dies
29 i 30 i encara hi va haver alguns anys que
es van muntar envelats, com al 1883, 1886,
1888, 1893, etc.
Les orquestres d’aquells temps venien en
carro (o a peu) i s’havien de quedar a dormir.
Eren l’Orquestra Urgellés de Vilanova i la
Geltrú, “Els Nois” d’Olesa de Montserrat,
“Els Escolans” de Sant Sadurní d’Anoia
i altres grups de Vilafranca del Penedès
o de Barcelona. No paraven, perquè els
contractaven per la missa cantada de l’ofici,
pel ball de la tarda (i alguns anys tocaven un
concert), més tard alguns músics anaven
a fer una serenata a casa de l’alcalde i
finalment pel ball de nit. A l’endemà, sant
tornem-hi, balls de tarda i de nit. De tota
manera cal dir que el dia 30 els pagesos del
Centre Federal normalment només feien
ball a la tarda, perquè l’endemà tocava
treballar. Els socis del centre Recreatiu, més
senyors, no perdonaven cap ball de nit.

De fills a pares
Havia estat un dia plaent a Calella de Palafrugell. Platja,
aroma de pins, un bon dinar i una copa a La Bella Lola.
Quan gairebé havia decidit marxar, el remor de la música
em va fer tornar enrere. I vet aquí que aquella decisió va
tenir una gran influència per a la meva família.
A la platja del Port Bo, el grup Peix Fregit actuava per a
un bon grapat de metges que, alliberats de les farragoses
jornades de simpòsium en un hotel proper, s’esbaldien de
les orelles les darreres dissertacions dels seus col•legues
amb unes quantes havaneres.
Amb la tranquil•litat d’ànim que dóna tenir a més de
cinquanta metges a mà, tot i que no sóc hipocondríac,
vaig buscar un lloc discret per escoltar aquelles cançons
que, en aquells temps, eren per a mi unes autèntiques
desconegudes.
Vaig asseure’m al pedrís d’una vella porta al costat d’un
home que em va saludar amb simpatia i amb el que,
entre cançó i cançó, vam anar teixint, a pedaços, una
conversa força agradable. Aquest empordanès bonhomiós
i xerraire va resultar ser en Ramon Carreras, un excel•lent
compositor d’havaneres (Un llop de mar, Cala Montgó,
Els braus del nord, Rossinyol de Valldaura...) i un home
decidit perquè, així que va saber que jo cantava i tocava
la guitarra, em va proposar una audició per incorporar-me
al seu grup.

actuar a grans ciutats i a petits pobles, a grans teatres i a
sobre d’un remolc de tractor i vaig conèixer molt bona
gent... però com sóc un cul de mal seient al cap de dues
temporades ja maldava per dedicar-me a altres afers, i la
solució va ser, tot saltant-me la tradició de passar les coses
de pares a fills, cedir el meu lloc... al meu pare, que, per
edat i qualitat musical, encaixaria perfectament i encara
milloraria el grup.
Tot i que feia molt de temps que havia deixat de tocar, el
vaig poder convèncer i l’home va tornar a gaudir, durant
quinze anys, de la seva veritable passió: trepitjar escenaris.
I així ell es va dedicar a les havaneres i jo vaig tornar a
fer de cantautor, esporàdicament, perquè el teatre ja va
començar a ocupar-me tot el temps lliure. Tot i això, mai
vaig deixar de banda les cançons marineres i l’últim any
de la etapa del pare al grup, quan la seva malaltia no el
permetia actuar, jo li feia el relleu i recuperava per unes
hores totes aquelles cançons entranyables...

Després de tocar rock i fer de cantautor contestatari, allò
de les havaneres se’m feia estrany però què coi, música és
música, i un estiu per davant ple d’actuacions era d’allò
més llaminer.
Com que en Carreras vivia a Barcelona i jo també, al cap
d’una setmana, junt amb en Toni Bertran, ja formaven el
Grup Rems. Ells dos eren més grans que jo i em deien
“el nano” però va ser una bona època plena de cremats
i actuacions per tota Catalunya. Vaig estimar el món de
les havaneres, fins i tot en vaig compondre alguna. Vaig

P. D. Em pregunto que hauria passat si en lloc d’asseure’m
al costat d’en Carreras ho hagués fet al costat d’unes
nòrdiques d’allà a prop. En cas de reeixir, no sé si hagués
involucrat el meu pare...
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Els nostres col·laboradors
Administració Comunitats
CIA & CO
Ctra. dels Cards, 56 local-dreta
93 896 45 83
Administració Loteries
Loteria Lucas
Torreta, 36
93 896 48 26
Adrogueries Pintures
Versailles Pintures
Lluís Companys, 54
93 896 01 69
Versailles Adrogueria
Pl. Centre, 8 - Nou, 4
93 896 14 22
Advocats i Consultors
Blegalis
Lluís Companys, 69 - 3er 1a
Tel.93 896 36 55
Fax.93 896 15 00
Alimentació
Queviures i Cansaladeria
Can Manel
c. del Pi, 1
93 896 02 96
Supermercats CoAliment
Crta. dels Cards s/n
93 896 30 78
Luckys Super-market
Pl. Catalunya, 3
93 814 64 44
Fruit SA2PE
c. Torreta, 36
93 896 49 77 - 653 201 980
Alumini-Vidres- Ferro
Alum-Metall
C.Cial. Oasis local 65
93 894 07 58 - Sitges
Aluribes
Dr. Marañón, 19
93 896 11 81
Pere.com
Carles Buïgas, 60 - L-5
93 810 21 84 / 629 794 900
Alu-art
Cristòfol Mestre, 33
93 896 11 47/620 961 304
Animals de companya
Mascotes Ribes
Lluís Companys, 87
93 896 56 50
Arranjaments tèxtil
La Botigueta
Ildefons Cerdà, 16
669 513 065
Articles per a festes
Celebra
Ildefons Cerdà, 54
93 896 05 15
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Assegurances
Oficina Tècnica
Asseg. Ribes
c. Ildefons Cerdà, 9 baix.
93 896 27 19
Assessories
Solgem Empresistes
Eduard Maristanya, 32 - 1er 2a
93 896 49 04
Assessoria Farreras
Crta. de Sitges, 53-63 Local 8
93 896 17 06
Ass. St. Pere de Ribes
Crta. dels Cards, 56
93 896 16 46
Oficina Tècnica
d’Assegurances
Ribes
Ildefons Cerdà, 9
Tel. 93 896 27 19
Autoescoles
Garraf
Ildefons Cerdà, 28
93 896 09 92
Terra
P. Catalunya, 2
93 896 39 48
Bars - Cafeteries
Bar Bus
Pl. Catalunya, s/n
93 896 41 22
Luckys Kebab
Plaça Catalunya, 4
877 018 930
El Racó del Cafè
I. Cerdà, 54, local 4
93 896 31 58
Cafe-Bar Mistery
Eduard Maristany, 23
677 478 228
La Trobada
Lluís Companys, 64
93 896 15 73
Bicicletes
Ribes Bikes
Ctra. dels Cards, 56 - L-2
93 896 05 56
Carnisseria - Xarcuteria
Xarcuteria Pilar Tomás
Pl. Layret - Ildefons Cerdà
93 896 07 07
Xarcuteria Can Piqué
c. Lluís Companys, 69
93 896 36 85
Cèdules d’habitabilitat
M. Ángel Abellán
669 003 377

Cellers
Toninstal
Celler de Ribes
c. Lluís Companys, 45
Nou, 19
Baixos
93 814 64 38
93 896 09 53
Celler de Can Pagès Instal.lacions A.Huete
Les Torres, 11
C. Cervantes, 23-26 local c
93 894 24 43
93 896 30 55
Centres mèdics
Frederic Sánchez
Centre Chiropràctic de 677 225 313
la Columna Vertebral Torve C.B.
c. Rafael Llopart, 74
Crta. Sitges, 85 local 5
93 811 01 01
93 896 02 42
Centre Recuperació
David Coll
Funcional
Comas i Solà, 14
c/ Onze de Setembre, 4-ba.
679 294 253
93896 35 33
Jordi Mollà
Ola Quiropràctic
689 177 694
Lluís Companys, 47
Electrònica i
699 317 826
Electrodomèstics
Centres de dansa i
Electrodomèstics
Gimnàs i Arts marcials
Gimnàs Sport Ribes Fonoll
Crta. Sitges, 42
Ctra. de Sitges, 85
606 403 225-606 405 583 93 896 02 72
Escoles - Bressol - Idiomas
Bell - Gim Jopil
Bon Aire
c/ Torreta, 25
Crta. Sitges, 83
93 896 03 94
Centres d’oci i salut natural 93 896 32 81
Escola de Música
Mandala
Simfonia
Ctra. de Sitges, 85
c. Cervantes, 22-24
93 896 11 03
Construccións i Reformes 93 896 39 77
Consher Mata S.L.
Escola de Pintura
c. Padre Claret, 15
Xavier Renau
93 896 48 55
Mossèn Anton Miret, 4,b
Hermanos Jorquera 93 896 31 74
c/Cervantes, 21 Local
L’Acadèmia
93 896 12 79
c.Cervantes, 26 B
Constr. Vidal Alsina S.L. 93 896 25 48
Av. Josep i Pere Jacas, 44 Bel Air
93 896 31 43 - 636 054 254 Crta. C246 km. 42
Construccions Ral
Vilanoveta
Jesús, 12
93 896 22 67
93 896 27 05
Speakeasy
Ribes Roig
Carretera del Cars, 30 E
Carretera de Sitges, 61
93 896 10 54
93 896 31 11
Manel Espachs
Rovira
c. Milana. 57 - 1-1
639 839 412
Desballestament i Ferralla 677 678 835
Juan Ramírez e hijos Reforça
c/ Cervantes, 16
Av. Les Roquetes, 4
93 896 00 88
93 893 45 57
Accent
Electricitat – Aigua - Gas
Jaume Balmes,82
i Climatització
93 896 06 93
Jaume Font
670 792 146
c. Pep Ventura, 59-61
Alvaro
c. Torreta, 46-48
622 062 806
93 896 01 96
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Estancs
Estanc Balmes
Can Ferret
c. Jaume Balmes, 62
93 896 48 39
Estètica-Perruqueries
Silvia Ponsa
c/ Torreta,37
93 896 18 59
Pèl i Cos
c/ Torreta,37
637 791 709
M&G
Cuerpo y Mente
Ildefons Cerdà, 58-60 L-2
93 896 29 43
Hidalgo
Calderón de la Barca, 6
93 896 32 75
Enginyer Tècnic Industrial
Toe Muniategui
c. Sant Pere, 14
93 896 28 11
Farmàcies
Gonzalvo
Crta. Sitges, 53
93 896 19 17
Arizcun
c/ Idefons Cerdà, 54
93 896 40 00
Finques-Immobiliàries
Finques La Fita
c. Sant Pere, 14
93 896 28 11
Ribes Pisos
c/ Lluís Companys, 78
93 896 18 38
Kasa & Home
Torreta, 36
93 896 34 44
Finques Terramar
Carretera de Sitges, 23
93 896 21 58
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Floristeries - Jardineries
Gonflor
c. Ajuntament, 3
93 896 05 76
Fotografia
Ninfa
c. Ildefons Cerdà, 16
93 896 11 84
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41
Fusteria
Fusteria Roma
Cristòfol Mestre, 37
93 896 37 71

Logopeda-Psicologia i
Pedagogia
Agnes Wehr
Mn Anton Miret, 4, bxs
93 896 31 74
Cipsi
Ildefons Cerdà, 20 - 1er 5è
628 036 649 - 93 896 46 35
Núbol Blanc
Eugeni d’Ors, 47 Les
Roquetes
626 779 521
Maquinaria de Jerdineria
Garden Garraf
Roger de Flor, 52 Les
Roquetes
666 604 277
Mobles cuina
Creart-Ribes
c. Torreta, 31
93 896 42 24
Mobles/Decoració
Mobles Ribes
c. Pep Ventura, 57
93 896 38 12
María
Ctra. dels Cards, 30
93 896 24 96
Pastisseries - Fleques
Pastisseria N. Pascual
c. Sant Pere, 3
93 896 03 42
Peixateries
Gemma
c/ Cervantes, 12
93 896 57 16
Chelo & Jess
Ildefons Cerdà, 56
93 896 02 11
Persianes-Tancaments
Grup-7, Persianes
i tancaments
Ramon Torné
Av. Josep i Pere Jacas, 38
93 896 25 47-617 420 246

Grup-7, Persianes
i tancaments
Jordi Fernández
Av. Josep i Pere Jacas, 38
93 893 93 06-607 248 350
Planxa/Pintura d’automòbils
Click&Run
c. de la Pau, 10
93 896 04 31
c. Sant Joan,9
93 896 02 68
Pizzes
Red Bar
93 811 48 48
Sitges i Ribes
93 893 69 69
Vilanona i Les Roquetes
Plats preparats
Can Pira
c/Calderón de la Barca,2
93 896 27 71
La Meva Cuina
c. Sant Pere, 18
93 896 31 08
Podologia
Centre de Podologia i
Ortopèdia
Anna Simó
Pl. del Centre, 2
93 896 24 06
Podòloga
Ma. Rosa Soldevilla
Lluís Companys, 80 baixos
93 896 47 15
Publicació local
L’Altaveu
laltaveu@laltaveu.com
93 896 41 75
Publicitat
Pin.Ups Publicitat s.l
93 896 41 75
Recàrrega cartutxos
New Print
Pep Ventura, 57
93 896 56 07

Aigües (Ribes) 93 896 47 16					
Biblioteca Manuel de Pedrolo (Ribes) 93 896 40 20		
Bombers (Vilanova i la Geltrú) 93 815 00 80			
Casal de la Gent Gran de RibeS 93 896 21 84			
CatSalutRespon 061					
Centre Bàsic de Salut Ribes 93 896 26 86			
Consell Comarcal del Garraf 93 810 04 00			
Correus (Ribes) 93 896 11 01				
Deixalleria Municipal 93 893 51 11				
Edifici Can Puig 93 896 32 44				
Emergències 112						
Escola El Pi (Ribes) 93 896 02 95				
Escola Els Costerets (Ribes) 93 896 10 01			
Escola Les Parellades (Ribes) 93 896 49 67			
Escola Riera de Ribes (Ribes) 93 896 15 85			
Escola Municipal d’Adults (Ribes) 93 896 15 38			
Espai Blau 93 896 48 20					
Farmàcia Arizcun (Ribes) 93 896 40 00			
Farmàcia Gonzalvo (Ribes) 93 896 19 17			
Farmàcia Vila (Ribes) 93 896 38 25				
Farmàcia Miret (Ribes) 93 896 35 79				

Restaurants
Restaurante Bus
Pl. Catalunya, s/n
93 896 41 22
Luckys Kebab
Plaça Catalunya, 4
877 018 930
Can Lloses
c. Milà s/n
93 896 07 46
La Premsa
c. Torreta, 7
93 896 33 27
Can Tabaco
Puigmoltò, 26
93 896 23 09
Zen & Do
Eduard Marsitany, 33
93 814 67 81
Rest. Cervantes
c/ Cervantes, 28
93 896 29 87
Nazario Bar-Bistrot
Plaça Lairet
693 983 198
La Trobada
Lluís Companys, 64
93 896 15 73
Mandala
Ctra. de Sitges, 85
93 896 11 03
Roba dona - home - nens
Towers Boutique
Av. Onze de setembre,20
695 175 948
Roba per a la LLar
Patiño
c. Ildefons Cerdà, 48
93 896 32 73
Somiers - Matalassos
Magatzem de somnis
Ildefons Cerdà, 17
93 118 71 80
Serveis
Oh Desaigües
649 52 12 63

Escura-xemeneies
Llar Net
679 734 889
Tallers reparació d’automòbils
Automòbils Bages
PROXIMITY
Ctra. de Sitges, 77
93 896 05 79
J.M.R. 2000
Av. Josep Pere Jacas,36
93 896 22 36
Ramon Milà
c. Major, 33
93 896 08 80
Taller Baldrich
c/ Cervantes, 20
93 118 93 66
Tapiceria
Tapi Ribes
c. Cervantes, 18, bxs
93 896 32 52
Tarot
Lectures de Tarot
Vallpineda
636 173 737
Taxi
R. García
659 599 801
Terapies Naturals
Reiki - Juncal de la Iglesia
616 913 254
Núbol Blanc-Osteopatía
Eugeni d’Ors, 47 Les
Roquetes
626 779 521
Transports i mudances
Garraf Gargo
628 262 786
Veterinaris
Centre Veterinari
Sandy
Crta. de Sitges, 75
93 896 21 86
Viatges
Ribes Viatges
Sant Antoni Ma. Claret, 15
93 896 22 82

Ajuntament de Sant Pere de Ribes 93 896 73 00
FECSA (informació) 900 737 373
Funerària (Ribes) 93 896 01 28
Gas Natural (informació) 900 760 760
Hospital Residència Sant Camil 93 896 00 25
IES Can Puig (Ribes) 93 896 23 18
IES Montgròs (Ribes) 93 896 12 20
Jutjat de Pau (Ribes) 93 896 32 55
Llar d’infants Les Parellades (Ribes) 93 896 18 42
Llar d’infants El Cargol (Ribes) 93 896 38 70
Mossos d’Esquadra 93 810 72 59
OAC (Oficina d’atenció ciutadana) 93 896 73 00
OALGT (Ribes) 93 896 33 14
Parròquia de Sant Pere 93 896 01 97
Pavelló Poliesportiu Ribes 93 896 31 73
Policia Local 93 896 73 37
Policia Local (urgències) 900 700 091
Redós de Sant Josep i Sant Pere 93 896 32 49
SEFED 93 896 23 01
Servei gratuït recollida de mobles 93 896 73 00
Servei Local de Català 93 896 48 84

TELÈFONS 		
D’INTERÈS

Gelats
La Xixonenca
Pl. Marcer, 2
93 896 10 19
Herbolari - Productes
Naturals
Natura
c. Lluís Companys, 54
93 896 09 01
Impremta Digital i Arts
Gràfiques
Libel.lula
Jaume Balmes, 52
93 896 49 50 - 679 674 247
Informàtica
Newton’s
Pep Ventura, 55
93 896 48 11
Hort Gran, 16 – Sitges
93 811 44 83
Instal.ladors de
Telecomunicacions
Tecnipep
Mare de Déu de
Montserrat, 81 local
636 456 122
Joieries-Rellotgeries
M. Fortuny
Crta. de Sitges, 41
93 896 34 94
Llenya
Llenyes Ribes
679 734 889
Llenceria i Cotilleria
Sussana
Pep Ventura, 51-53
93 896 47 29
Llibreries - Papereries
Ninfa
c. Ildefons Cerdà, 16
93 896 11 84
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41
Paper Ribes
c/ Cervantes, 12
93 516 83 19

