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l tancament d’aquesta edició d’estiu, ens ha sobtat una trista notícia que per 
sobtada ens ocupa l’espai de l’editorial, doncs hem entès que així havia de ser.

L’Antonio Rubio, cap de colla junt amb l’Albert Domingo de la colla de de foc 
“Dimonis de Ribes” ens ha deixat  a causa d’una greu malaltia.

En primer lloc donar a la família, la seva dona Dolors i fills,  l’Adrià i la Marina, tota la força 
necessària per passar aquets difícils moments i tirar endavant amb el seu record.

L’Antonio ha estat una persona implicada, que ha gaudit de la Festa, i ha estat en els millors i 
els pitjors moments fent el que calgués per tirar endavant la colla. Entranyable i bon company, 
el passat diumenge 2 d’agost va rebre l’agraïment i el reconeixement  de totes les colles de foc 
de Ribes, Ball de Diables, Colla Jove, Diables Petits i molt especialment dels seus companys i 
amics els Dimonis de Ribes.

El seu comiat que ha aplegat multitud de persones ha estat  molt emotiu i amb el sentiment 
compartit de massa d’hora per marxar, i tan ràpid…

L’Antonio ha marxat amb les mostres d’estimació de tantíssima gent, que tot i les dates 
vacacionals es varen congregar per acomiadar al company de foc, com no podia ser d’ una altra 
manera, amb una encesa conjunta i el sentit toc dels timbals de totes les colles en homenatge 
a un enamorat de la Festa Major i la cultura popular del nostre poble, que ha deixat empremta 
en tantes cercaviles i que serà recordat per tots en les que encara han de venir.

L ’Altaveu

A
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VISCA LA FESTA MAJOR DE LES 
BOSSES VERDES

Puigmoltó, com tota la resta de festes populars, s’està 
convertint en la festa de les bosses verdes. Algú es preguntarà 
si ens hem tornat bojos o no sabem el que ens diem, doncs 
aquest algú, de ben segur que mai ha organitzat una Festa 
Major.

Creiem que no es pot dir més clar sense dir el nom, però 
aquestes bosses o “packs”, faran que definitivament les 
festes populars desapareguin i que les Festes Majors siguin 
inviables econòmicament i totalment insostenibles.

Des de totes les organitzacions com ara entitats veïnals, 
socials o culturals que amb il·lusió i esforç fan possible aquest 
tipus d’esdeveniments i des de la ciutadania en general, no 
s’entén ni es creu que no hi hagi ningú que no pugui fer res 
per evitar-ho.

Organitzar una festa major com la de Puigmoltó o qualsevol 
altra que no estigui totalment subvencionada és una tasca 
veritablement difícil, que fa que com a ribetans i ribetanes 
ens plantegem si val la pena o no arriscar-se, ja que la 
responsabilitat és massa gran per ser assumida per una 
entitat com la nostra, tot i disposar de totes les assegurances 
i mitjans de protecció i emergència que les lleis exigeixen.

PUIGMOLTÓ 2015Fotos: Jordi Piqué
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ARA SI, VISCA LA FESTA MAJOR DE 
PUIGMOLTÓ

La festa major d’enguany ha estat novament un èxit de 
participació, de voluntariat i gracies a Déu, de civisme.

Tot va començar el dijous amb el Cros de Sant Jaume, 
amb una participació de quasi 200 atletes que van cobrir 
el recorregut de gairebé 10 Km sota unes condicions 
extremes de calor i humitat. Els guanyadors van ser Victor 
Peña en categoria masculina i Gisela Carrión en categoria 
femenina.

Divendres la festa va continuar amb la inauguració de 
l’exposició de pintures de l’artista ribetà Xavier Renau 
i dels alumnes de la seva escola de pintura. Va ser una 
expressió de color i vitalitat per a la Festa.

Tot seguit,  la pregonera Dolors Rovira i Rovira, néta del 
ciclista de Puigmoltó conegut com “l’avi Rovira”, va fer un 
pregó on narrava els records que tenia de petita de les 
seves estades d’estiu a casa dels avis, tant a Ribes com a 
Puigmoltó.

La separata del programa d’actes, obra de la Teresa Puig, 
girava també entorn de la figura de l’avi Rovira i del seu 
amic d’infantesa, en Francisco Puig, i de tota aquella colla 
de joves ribetans que durant els anys 50 organitzaven 
sortides amb bicicleta cap a Montserrat i a veure passar 
en directe la “Vuelta España” i la Volta Catalunya.

El pregó, com sempre, va ser l’acte més emotiu i 
entranyable de la Festa, i en el qual vam recordar la 
figura de Froilán Franco, el darrer mestre de l’escola de 
Puigmoltó, i que va morir ara fa escassament 10 dies. Ell 
va ser l’impulsor del pregó de la nostra Festa Major.
Tot seguit, la Festa va continuar amb el XXXIII Campionat 
de Truc, on s’hi van inscriure 48 parelles.

Dissabte al matí, ben d’hora ben d’hora, comença la feina 
d’engalanar tot el poble amb banderetes i de preparació 
dels espais com ara l’aparcament, l’entarimat, la barra, la 
traca, etc, etc.
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La traca, i el vermut popular amenitzat amb la música 
del grup “The Knockers”, va ser un any més un moment 
agradable, de saber que estàs envoltat d’amics 
incondicionals de la Festa. Les quatre gotes que van caure 
per refrescar-nos de la calor que duia fent tot el Juliol, no 
van ser cap impediment pel públic congregat.

A la tarda, la Festa continuà amb el cercavila de balls 
populars, que aquest va comptar amb la presència de 
la colla de timbalers dels diables petits, dels gegants 
Nisos, capis i cabeçuts, dracs i àligues, bastons petits, 
panderetes petites i grans, cintes, també amb l’actuació 
dels Castellers de Les Roquetes que van aixecar el 3 de 6 
amb agulla, el pilar de 4, el pilar de 4 per sota i el 3 de 6. 
Agraïm a tots els participants la il•lusió i entusiasme amb 
que van ballar i actuar. Ens veiem l’any vinent !!!

Poc després va començar el Ball de Revetlla amb el grup 
de Puigmoltó “The Knockers”, “Slogan” i el “Dj Puxmo”, 
també de Puigmoltó, allargant-se fins a la matinada.

Encara no havíem acabat de recollir la barra i la brigada de 
l’Ajuntament ja començava la neteja del carrer perquè tot 
estigués a punt, com si no hagués estat res.

A 2/4 d’onze del matí, el Rector Fermí Martín es va 
estrenar com a rector a la nostra estimada ermita del Carç 
i tot seguit vam poder gaudir del concert de piano i violí a 
càrrec de l’Andrea Ravenna i el Llorenç Escolà.

Per la tarda, els jocs per la mainada, les curses de sacs, 
atlètiques i ciclistes de lentitud i també la tradicional 
trencar l’olla, van fer que els més petits tinguessin també 
el seu espai dins la Festa Major de Puigmoltó.

La Festa continua amb les eliminatòries del truc, que 
animen per uns dies una mica les caloroses i xafogoses 
nits a la fresca de la tranqui-la vila de Puigmoltó.

Bona Festa Major i fins l’any que ve.

Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó.
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Festa Major del Barri del Palou 2015
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Diumenge 9 d’agost
de 10 a 14 h.
6a Trobada de Plaques de Cava

Diumenge 9 d’agost
a les 19 h.
3r Taller de Gin Tònics
(Per a 20 participants.
Preu 15€. (Reserves a Can Moya)

De dilluns 10 a dijous 13
a les 22 h.
31è Campionat de Truc

De dilluns 10 a dijous 13
a les 18 h.
5è Campionat de Truc Infantil 

Divendres 14
a les 18 h.
Olimpíada Open
2n Campionat ribetà de llançament de seques 
amb botifarra
2n Campionat ribetà de llançament de cargols 
a la llauna

Divendres 14
a les 22,30 h.
Havaneres (Grup Montjuïc) i cremat

Dissabte 15
a les 18 h.
Jocs Infantils

Dissabte 15
a les 23 h.
Música a la fresca (Grup Bob Dylan Tribute)

Diumenge 16
a les 22 h.
Sopar de germanor (Inscripcions a Can Moya)P

ro
g
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a
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Festa Major del Barri del Palou 2015
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Del dia 9 al dia 16 d’aquest més d’agost, arriba la Festa Major 
del Barri del Palou. Durant aquests dies, el bonic carrer dels 
pous (carrer de Jesús) s’omple d’activitats que els veïns han 
preparat per a tots els ribetans. 

El campionat de truc, que ja arriba a la 31a edició, és un punt 
de trobada molt agradable pels jugadors i pels que venen a 
passar una bona estona a la fresca. I continuant amb aquest 
joc, enguany es celebrarà el cinquè campionat de truc infantil, 
autèntica pedrera de futurs guanyadors de pernils i únic 
campionat d’aquesta mena.

Als jocs per a la canalla, el ball i les havaneres de cada any, 
s’hi han anat incorporant noves activitat molt ben acollides. La 
trobada de plaques de cava i el taller de gin tònics. I si voleu 
descobrir nous esports, aneu a participar a la 2a Olimpíada open 
del Barri del Palou. Podreu practicat dues noves especialitats 
esportives molt nostrades: 

Llançament de seques amb botifarra i llançament 
de cargols a la llauna. 

Que ningú pensi malament que no es tracta pas de llençar 
menjar. Veiem un tastet:

El llançament de seques amb botifarra, l’atleta el fa assegut 
a una cadira de vímet, d’esquenes a la resta de la pista. Ha 
d’agafar la seca amb els dits polze, index i cor i llençar-la per 
sobre de l’espatlla, fent una botifarra, quan més grossa millor, tal 
com indica el gràfic. Pel que fa al llançament de cargols, ja ho 
descobrireu si pugueu al Palou

Sant Pere de Ribes, 12 de juliol, 30º de temperatura, 
60 % d’humitat relativa, índex de xafogor de 38º… 
¿Què es podia fer per passar la tarda? El Celler Puig 
tenia una proposta: un maridatge de música, vi i 
literatura. L’espai escollit va ser la casa familiar de 
can Tabaco Xic, una masia ribetana del segle XVIII, 
amb un pati (un baluard, com diu la família) presidit 
per una parra, governat per un llimoner i custodiat 
per hortènsies, rosers i marqueses. Resultat: 
entrades exhaurides i felicitat en les cares. 

Xavi Puig va donar la benvinguda als assistents i va 
presentar els músics: l’artista Esteve Molero (estimat 
al poble i garantia de qualitat artística), acompanyat 
en aquesta ocasió per Jordi Torrens (guitarrista de 
Moncho i Dyango entre molts d’altres). 

Es van combinar interpretacions musicals, 
relacionades amb el llibre Jo no sé res, sóc músic de 
Molero, amb la degustació de tres vins: el Xic (un 
blanc de xarel·lo i macabeu, aromàtic i fresc); el 
Cal Baldiri (un negre afruitat, de les velles varietats 
samsó i sumoll) i l’estrella de la vetllada, el Roc 
Criança (100 % merlot, reposat en bótes de roure 
francès).

El to agradable, simpàtic, familiar, gairebé bucòlic 
de l’acte; amb un públic entregat i una organització 

amb amor al vi, la música, les lletres i la feina ben 
feta van ser les claus de l’èxit rotund del maridatge. 

Es podia demanar més? Doncs sí, va haver-hi més: 
la Maria Teresa i les seves germanes van oferir una 
selecció inacabable de canapès perquè els catorze 
graus del Roc Criança no fessin estralls entre el 
públic assistent. El Celler Puig Batet va insinuar la 
possibilitat que el maridatge es repeteixi a finals 
d’estiu. Ho esperem amb frisança!

Cristina Pérez Gz - Daimiel 
Foto: Anna Miret

MÚSICA I VI
SOTA LA PARRA

Junta del Palou



PROGRAMACIÓ
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DISSABTE  8 D’AGOST  - CAMP D’ESPORTS                        

MATÍ I TARDA                                                                                        
• CAMPIONAT DE PETANCA 
NIT
• 22:00 SOPAR D’ESTIU 
• 00:00 BALL AMB DISCO MOVIL

DIUMENGE 9 D’AGOST  - CAMP D’ESPORT 

MATÍ I TARDA
TRIANGULAR DE  FUTBOL   

DIJOUS 13 D’AGOST  - PARC DE ROCAMAR

TARDA I NIT
• 19:00  CONCURS PARXIS
• 22:30   PREGÓ
• 23:30    FESTA CHILL OUT 

DIVENDRES 14 D’AGOST - PARC  ROCAMAR

MATÍ
• 9:00    SUAU DESPERTAR
• 10:00  BOTIFARRADA
• 11:00 GIMKANA
TARDA
• 20:00 BATUKADA PER LA URBANITZACIÓ
NIT
• 22:30   BALLS NENS I NENES DE ROCAMAR

• 23:00  CONCURS TU SI QUE VALS  (DEMOSTRA 
EL QUE SAPS FER )
• 00:00  DISCO MIX

DISSABTE 15 D’AGOST - PARC  ROCAMAR

MATÍ
• 12:00 FESTA DE L’ESCUMA
TARDA
• 17:00 PARC INFANTIL
(TOTA LA TARDA AMB 4 ATRACCIONS DIFERENTS)
• 19:00 CONCURS DE TRUITES
NIT
• 22:00 SOPAR DE GERMANOR  
(SANGRIA I ROM CREMAT PER A TOTHOM)
• 00:00 BALL FESTA MAJOR
AMB TONIA RIDCHARDSON TRIO

DIUMENGE 16 D’AGOST-PARC ROCAMAR

MATÍ
• 13:00  VERMUT  PER LA GENT GRAN
TARDA
• 18:00 XOCOLATADA
• 19:00 ANIMACIÓ PER A LA MAINADA
AMB JAUME BARRI
NIT
• 22:00 BALLS NES I NENES DE ROCAMAR
• 00:00 FINAL DE FESTA MAJOR 
AMB LLIURAMENT DE PRÈMIS  
•  DISCO MIX

FESTA MAJOR DE ROCAMAR 2015
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La plaça Mediterrània de les Roquetes va acolli el passat 
dimecres a la tarda la primera de les trobades titulades “A prop 
teu: converses amb l’alcaldessa” i que suposen que l’alcaldessa 
de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, es trobi, un cop al mes i 
en un espai públic, amb veïns i veïnes del municipi per escoltar 
i prendre nota de les seves inquietuds o suggeriments. A la cita 
de dimecres, que va durar una hora i mitja, hi van assistir unes 
70 persones que han tingut l’oportunitat de plantejar diverses 
qüestions relacionades amb temes de civisme, espai públic i 
governació, principalment.

Fa uns dies en roda de premsa Garrido va dir que aquesta 
iniciativa es posava en marxa perquè “creiem que cal iniciar 
noves formes de relació amb la ciutadania i aquesta és una 
més que des de l’alcaldia volem impulsar” –i va afegir que–
“quantes més persones observin la realitat, més fàcil serà 
actuar sobre les necessitats del nostre poble i la seva gent 
perquè aquestes persones que hi viuen coneixen millor que 
ningú aquestes necessitats”.

Cada sessió s’obre amb una breu explicació inicial per part 
de l’alcaldessa i, seguidament, hi ha les intervencions lliures 

S’INICIEN LES TROBADES
“A PROP TEU: CONVERSES AMB L’ALCALDESSA”
•  La primera ha tingut lloc el passat dimecres 29 de juliol a la tarda i va reunir prop de 70 persones.

dels veïns i veïnes assistents que poden expressar les seves 
inquietuds i preocupacions. El govern municipal pren nota de 
les intervencions ciutadanes que són gestionades després pels 
tècnics de l’Ajuntament. Finalment, es realitzarà la devolució 
corresponent de tots els temes que es plantegin. 

Després d’aquesta primera convocatòria a les Roquetes, n’hi 
haurà una altra a Ribes, a la plaça Layret, el dimecres 26 
d’agost a les 19h, i també se’n faran a les urbanitzacions.

La idea és anar repetint aquest format alternativament a 
diferents carrers i places del municipi, tant a Ribes, com a les 
Roquetes i les urbanitzacions, un cop al mes. 

Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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L’Altaveu.- Mas Solers és tot un emblema 
arquitectònicament. Ha plogut molt d’ençà la primera 
edificació datada de 1231 segons els registres, oi?

Raúl Sánchez.-  I tant! Avui presentem un palauet de finals del 
segle XIX i reformat al segle XX que ha estat residència familiar 
i també seu de l’antic Gran Casino de Barcelona i avui un espai 
ideal per a tot tipus de celebracions, familiars, corporatives, 
culturals i d’oci. 

L’A.- Es conserva documentació de la finca?

R.S.- Aquí mateix no. La documentació que hi pugui haver forma 
part dels arxius privats de la propietat, però evidentment hi ha 
informació que sempre ha estat a l’abast de tothom.

RAÚL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, 
Director de la Finca Mas Solers.

L’A.- Comencem la història doncs al segle XX?

R.S.- Bé, el palauet data de finals del XIX i en diversitat de 
fitxes tècniques figura com una construcció d’estil renaixentista 
català. El cert és que allò que es coneix millor és la seva 
construcció a partir de la primera reforma de la família Girona 
a finals del XIX, i més encara a partir de que entre 1909 i  1911 
l’edifici passa a mans de la família Maristany que va encarregar 
la seva reforma i ampliació fins al que coneixem avui, sobre tot 
a partir de que van recuperar la finca després de la Guerra Civil. 
Es van construir les caves, la recta amb xipresos i l’ampliació de 
la residència dins del que va ser un estil noucentista primer i 
després clàssic. Una obra que diuen va realitzar-se entre 1911 
i 1929 per l’arquitecte Enric Sagnier-Villavecchia i ja després de 
1941 quan passa a mans de la néta d’Eduard Maristany, Maria 
Lluïsa Pilón es va rehabilitar i destinar a casa d’estiueig. 

Fa cinc anys que Raúl Sánchez està al capdavant de Mas Solers, com ell diu col·laborant a “que l’orquestra soni bé” 
i coneix Mas Solers com si hi hagués nascut. Passió desprèn per un dels elements arquitectònics i patrimonials més 
reconeguts del nostre municipi per la seva combinació d’estils i per la repercussió de les activitats que s’hi han realitzat 
des de finals de la dècada dels setanta del segle XX, quan es va instal·lar el Gran Casino de Barcelona, inaugurat al juliol 
de 1979 i fins a l’actualitat. Amb ell fem un breu passeig per la història més viva i recent de Mas Solers i una projecció 
del futur. 

Per Bàrbara Scuderi
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L’A.- I d’ençà que es va dedicar a residència doncs  fins que 
es va instal·lar el Gran Casino de Barcelona.

R.S.- Correcte. Al 1977 la finca va ser adquirida per Gran Casino 
de Barcelona que es va obrir al 1979 i   fins al 1999 en que es 
va traslladar a Barcelona. De fet, quan es va crear als setanta la 
llei prohibia les sales de casino als centres de les ciutats i això 
va canviar al 1999, tot i que la finca mai ha canviat de propietat. 
Encara pertany a la família del Grup Peralada que la va adquirir 
al 1977. 

L’A.- Records i anècdotes de l’època del Casino encara 
ressonen, oi?

R.S.- És clar. En continuar amb les mateixes mans, pot dir-se que 
la història ha continuat. De fet avui la diferència és només el 
joc. La finca manté els seus serveis de cuina pròpia com sempre 
i com abans es feien activitats culturals i festivitats, encara es 
continuen fent, tot i que adaptant-se als temps, als canvis i a la 
nova realitat per tant innovant també en altres aspectes.  Però 
tothom recorda l’època dels grans espectacles, des de Julio 
Iglesias fins al Tropicana o La Cubana i les seves representacions 
als jardins. 

L’A.- Quines serien les novetats ara?

R.S.- Per exemple en la relació amb la població de Sant Pere  
de Ribes. Fa tres anys que la Finca Mas Solers- Grup Peralada 
participa en la formació a Sant Pere de Ribes, cedint les 
instal·lacions per a cursos d’Hosteleria a joves i ara mateix 
hem arribat a acords per a cedir altres espais per a formació 
de persones en situació d’atur. En alguns casos hem recuperat 

persones per a treballar en campanyes i actes eventuals també. 
Ara volem ampliar aquesta oferta formativa per exemple a 
jardineria, administració, atenció al client. Són matèries de 
les que perfectament disposem dels espais adequats per a 
realitzar-se. 

L’A.- Una oferta molt oberta doncs?

R.S.- Sí. Mas Solers és com sempre ha sigut, una casa oberta. 
Oberta a la població de Sant Pere de Ribes i del Garraf i també 
per qui fent turisme arriba fins a la nostra porta. Per dir-te que 
s’han fet visites si el moment ho permetia fins i tot a algun ciclista 
que passant per aquí en ha descobert i ens ho ha requerit. I en 
relació a la localitat i entitats per exemple, esperem aviat poder 
donar una bona notícia... 

L’A.- Haurem d’esperar... mentrestant tornant a la finca 
pròpiament dita, se’ns descriu sovint com un conjunt que 
s’estructura amb un gran cos central i dos laterals al voltant 
d’un gran pati enjardinat. La visió de fora que hi podem veure 
sempre. Però com són les principals sales de dins?

R.S.- Dins hi ha diversitats d’espais. Però hi destaquem 
sempre les tres sales principals que recullen els tres estils de 
tot el conjunt en espais diferenciats. Així tenim una sala que 
anomenem clàssica, que és l’antiga sala de joc i és l’entrada a 
l’edifici amb els seus marbres, la seva moqueta i una àmplia 
fila de finestrals.  Després hi ha la sala moderna/vintage que 
ja és un ambient diferent  i després la sala rústica que eren 
les antigues bodegues amb el sostre amb la tradicional volta 
catalana i el terra de greix català. Així es recullen els tres estils, 
clàssic, modern i rústic que conformen el conjunt de la finca.

Visió de la Sala Clàssica, una de les tres sales principals, amb 
els grans finestrals.

Imatge de les fonts de l’accès principal amb la façana al fons.
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L’A.- Una dels atractius més destacats és la unió entre 
paisatge i cultura que es viu a Mas Solers. Com ho expliques? 

R.S.- Mas solers té un pulmó natural que són 7 hectàrees de 
bosc i jardins. Un entorn que et trasllada a una època diferent. I 
que permet diversitat de possibilitats. 

L’A.- Concerts i cinema per exemple.

R.S.- Sí. Hem tingut filmacions, com REC3 d’on ens ve també 
la relació amb el Festival de Cinema de Sitges i produccions 
de Disney entre d’altres i en relació amb els concerts fa dues 
edicions que hem vist néixer el Sons Solers, un festival que 
es diferencia de qualsevol altre per un doble costat. Per un 
costat el contingut, basat en la música dels grups del país que 

comparteixen la denominació d’origen i la qualitat  i l’entorn 
que atorga un toc especial pel carisma del finca. 

L’A.- Com heu valorat aquesta segona edició de Sons Solers 
amb els canvis?

R.S.- Sons Solers, actualitza i refresca l’oferta cultural de sempre. 
Nosaltres mateixos hem canviat el format i hem passat de dos 
dies a un sol dia amb sis grups. Distribuint els diferents moments 
en diferents espais i permetent que diferents persones, famílies 
també en puguin gaudir, amb la música, l’oferta gastronòmica 
i l’entorn.  Enguany ha estat molt positiva la participació, al 
voltant de 700 persones i això ens dóna força per a continuar 
treballant en aquesta línia per que cada edició pugui ser millor i 
oferir millors serveis i alternatives.

La façana principal des de l’exterior de la finca. 
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L’A.- Quina valoració personal tens d’aquests cinc anys al 
capdavant de Mas Solers?

R.S.- Il·lusionat per formar part de la família del Grup Peralada. 
És una empresa familiar on els valors personals són una 
prioritat i en la que es manté una alta exigència i excel·lència en 
la qualitat amb l’atenció al client.  

L’A.- Una empresa important i amb empremta en l’oferta 
cultural, oi?

R.S.- Sens dubte. És una empresa que ocupa al voltant de 500 
treballadors a Catalunya i per això podem dir que és una gran 
companyia dins del nostre país. Una empresa dedicada a l’oci, 
l’entreteniment i la cultura i que va més enllà del joc. A Peralada 
es visita el museu, es pot fer una passejada per l’entorn, veure el 
vi propi de Peralada i sopar amb música, accedir a la Biblioteca que és d’un valor enorme i els espectacles. 

 L’A.-Tota una temptació! I ara... quin és el futur? Quin seria 
el teu desig al respecte?

R.S.- El meu desig seria que Mas Solers estigués més present al 
mapa i per això treballem. La resta vindria acompanyant aquest 
reconeixement.  Fer de Mas Solers un espai de referència 
cultural, exposicions d’obres d’art, festes, la col·laboració amb 
el municipi, consolidar els esdeveniments que s’hi realitzen i en 
tot allò en que estem treballant. 

L’A.- Sempre oberts a noves activitats?

R.S.- Sempre. Sempre amb les portes obertes i oberts a noves 
perspectives.

Visió d’un dels racons dels jardins, on s’acostumen a oferir els 
aperitius en un paisatge màgic.

Imatge de l’auditori natural, als jardins de Mas Solers, poc 
abans d’obrir les portes a l’espectacle.
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Hi ha qui dels números en fa una ciència. En faré una 
teoria, perquè tot plegat enguany m’he adonat de 
com una generació sencera veníem numèricament 
predisposats a créixer.

L’escola començava als quatre anys i no als tres com ara 
fa un temps. Als catorze tocava el canvi a la secundària 
i als quaranta la crisi. Tot tenia una espècie de sentit. Un 
desenvolupament ordenat. 

Avui, l’escola comença als tres anys, la secundària als 
dotze i la crisi a cadascú l’ha agafat a l’edat que ens 
ha tocat viure... i la perspectiva dels quaranta ja no té 
gaire sentit. 

Quin ordre segueix el tres, dotze i vés a saber quina 
altra edat? Tot plegat un caos. No dels meravellosos 
precisament. Un caos inútilment organitzat que fa 
trontollar el nostre sistema de relacions. 

L’exercici és ben senzill i al mateix temps denota 
d’on venim. La reflexió no és banal. Avui per avui les 
referències són inútilment esperpèntiques. La llibertat 

un cotxe, un compte bancari. La bellesa un perfum. 
La poesia un tweet. El gran germà un entreteniment. I 
diuen que les coses no han canviat tant?

Els números són la màgia dels qui no volem enganyar 
ningú. Sense trucs, sense amagar res. Són la màgia que 
ens permet entreveure la nostra pròpia evolució. Que 
lluny quedava el 2020 i tot plegat ja s’anuncien ciutats 
candidates pel mundial de 2022!

Quatre, catorze... quaranta. La bona fe de saber 
sumar. Sumar infantesa, joventut i arribar a ser grans 
sense haver de renunciar a la responsabilitat de saber-
nos lliures. 

Tothom.. . o una gran majoria, coneix perfectament 
el número que més li agrada. Aquell que recorda un 
moment de felicitat, aquell amb que es va guanyar 
algun sorteig, el número de la persona estimada, 
el número d’una data especial. Els números són la 
referència per les efemèrides de les nostres vides i de 
la Història. I ara, perquè ens trasbalsen? Per què quan 
a la fi hem arribat a comprendre que és comptar ens 
descomptem? Per què quan havíem aprés a dir infinit 
ens ensenyen que les coses s’acaben? 

La juani.

PD. Conscient de que prefereixo els números a la vida: 
infinits, inesgotables, combinables ...màgics. 

   AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI
QUATRE, CATORZE... QUARANTA 



S
A
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T
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Les Roquetes va engalanar els seus 
carrers per rebre a una Rua Summer 
cada cop més consolidada a la comarca 
com el Carnaval d’estiu. 

Un esdeveniment que any rere any creix 
amb número tant de participants com 
d’assistents.

Negativa valoració de l’organització 
envers a l’excés de “Botellon” per part dels 
joves assistents a la festa final. Conflictes 
i aldarulls que no beneficien  a ningú i 
perjudiquen, i molt, a l’organització.

Lluïdes les carrosses i la gran diversitat 
de disfresses dels participants que tot i la 
crisi aguditzen l’ingeni per aconseguir un 
resultat força  vistós. 

És aquest un esdeveniment que compta 
amb l’empatia del municipi i això es nota 
als carrers.

www.facebook.com/fotoedicionleo72
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UN VIATGE AL PASSAT 
DE RIBES AQUEST ESTIU

Mentre gaudiu de l’estiu segur 
que teniu estones de pau 
i tranquil·litat. És potser el 
moment adequat perquè la 
companyia d’un llibre us permeti 

volar cap a altres èpoques...

Des del 2013 la col·lecció  Fotògrafs Antics de Ribes dóna 
a conèixer fotografies inèdites del poble de finals del segle 
XIX (la més antiga de 1871) i principis del segle XX. A les 
imatges es suma el text per contextualitzar el que es veu.

El volum I està centrat en els primers fotògrafs i les seves 
biografies (Cèsar Casas, Josep Bertran, Joan Milà, 
entre altres). El segon difon tres dietaris ribetans (Josep 
Bertran, Joan Milà i Pere Miret), com a complement de la 
informació donada per les fotografies.

Aquest tercer volum inclou imatges reproduïdes a partir 
del tractament de plaques de vidre de les col·leccions de 
Miquel Bertran, can Janet d’en Zidro i can Carbonell de les 
Parellades. També mostra fotografies dels fons de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, de l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya i de la col·lecció de Marc Riba.

L’autòdrom de Terramar, la vinya on ara tenim la plaça 
Marcer, Ribes des de l’aire, l’antic pont de la Palanca de 
fusta, imatges molt detallades del castell de 120 anys 
enrere...

Els tres volums són independents i alhora complementaris. 
Quan completeu la col·lecció tindreu més d’un centenar 
de fotografies d’un Ribes d’una altra època.

Voleu dir que no val la pena viatjar al passat del nostre 
poble?

L’A

Fotografia de la portada: Autòdrom de 
Terramar.
Un coche a la recta de tribuna al Segon 
Premi de Sitges el 22 de novembre de 
1931.
(Foto: Gabriel Casas. Arxiu Nacional de 
Catalunya)

El proper 15 d’agost tindrà lloc un concert solidari. El primer 
Sitges Summer Live, una nit de música en viu que neix en 
aquesta ocasió de la sinèrgia entre una passió per la cultura i 
una obra social als JARDINS DEL RETIRO.  

Així, La Cava Club ( Societat Recreativa El Retiro)  i OCULARIS 
ONG que destina el capital a la promoció de la cura dels ulls a 
l’Àfrica,  presenten  LA NIT FLAMENCA, amb CALIMA tancant 
gira internacional.

CALIMA, tanca la gira del darrer disc LUMBRE. Una obra 
de flamenc fusió, amb color, melodia, ritmes que recorden 
el Mediterrani i la fusió amb el flamenc i la rumba . I els 
acompanyaran RUMBASALÀ formació sitgetana i DJ Txarnego 
que hi afegiran ritme i espectacle a una nit especialment 
brillant.

El SITGES SUMMER LIVE, és més que un concert. Serà una festa 
tot el dia, amb Mercat d’Artesania Hippie, Foodtracks i per 
acabar la festa, després del concert, es podrà accedir amb la 
mateixa entrada al Pachà Sitges.

Tot plegat ha estat possible per la implicació i la voluntat de 
diverses empreses, persones i col·lectius, en paraules de Kay 
Xaxo i de Josep Mª Barbara, organitzadors, “hem d’agraïr a 
tothom els esforços i la participació, és una bona causa i es nota, 
a més, gaudir de la música en viu sempre és una satisfacció”.

PODEN ACOSEGUIR-SE LES ENTRADES A SANT PERE DE 
RIBES A LA PAPERERIA NINFA .

L’A

SITGES SUMMER LIVE… 
un concert solidari.



Sabies
què...
ALGUNES BARRAQUES DE PEDRA TENIEN 
UNA CREU GRAVADA AL SOSTRE?  

Les barraques de pedra seca són 
construccions que servien per 
aixoplugar els pagesos quan una 
tempesta els agafava al tros. Fins i 
tot tinc sentit a dir que antigament 
alguns pagesos que tenien les terres 
allunyades del poble s’hi quedaven 
dos o tres dies i dormien dins de la 
barraca. També hi havia barraques 
que tenien una porta tancada amb 
pany i clau que servia per tancar-hi 
algunes eines o estris com un sac de 
sofre. 

Les barraques es construïen amb 
pedres i lloses que sortien de 
despedregar els camps, sense fer 
servir cap mena de morter per 
lligar les pedres (per això es parla 
de “pedra seca”). Les pedres més 
grosses es posaven a baix i a cada 
filada es procurava que sortís dos 
o tres dits més que la de sota, de 
tal manera que es formava una 
“falsa volta” que acabava tancant la 
barraca. La llosa de tancament solia 
ser una llosa molt gran i en alguns 
casos era movible i es podia treure 
per poder encendre un foc a dins la 
barraca.

Hi ha un petit detall que ha passat 
per alt a la majoria d’investigadors 
de les barraques i és que algunes 
d’elles tenen inscrita una creu a la 
llosa que fa el tancament de la volta. 
Es tracta d’un nombre relativament 
curt de barraques, ja que només 
en conec quatre als termes de 
Sant Pere de Ribes i Olivella. A més 
d’aquestes, esmentaré una creu 
de ferro clavada al damunt d’una 
barraca i una altra gravada en una 
menjadora per donar de menjar al 
matxo. Les podeu consultar totes a 
Wikipedra, que és una web depenent 
de l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya que té inventariades més 
d’11.000 barraques de pedra seca 
de tot el país. Podeu veure les fitxes 
de les barraques a l’adreça http://
wikipedra.catpaisatge.net/.

Al fondo de can Ramon, a la falda del 
Montgròs, hi ha una barraca que té 
algunes característiques especials. 
La primera és que a la clau porta 
gravada una creu visible des de 
l’interior de la barraca. La barraca 
es troba en bon estat malgrat que 
sobre la porta en comptes de posar-

Josep Miret i Mestre

hi una llosa de pedra hi van posar 
dos troncs de fusta de pi, actualment 
molt podrits, que em fan témer que 
algun dia cediran i faran caure la 
barraca (codi Wikipedra: WP_6972).

Les barraques d’en Gregori són 
un conjunt de quatre barraques 
adossades molt interessant malgrat 
que es troben arruïnades i dins d’una 
parcel•la de la urbanització Pineda 
Parc, propera al mas Berenguera. La 
barraca de ponent, que segons em 
van dir contenia la bóta de vi d’en 
Gregori i es tancava amb pany, tenia 
gravada a la llosa de coberta una 
creu, que s’ha perdut a l’enfonsar-
se (WP_188).

No molt lluny de les barraques d’en 
Gregori hi ha les del Planot. Es tracta 
de dues barraques adossades, també 
arruïnades, una de les quals portava 
una creu gravada a la menjadora que 
hi havia tocant a la paret. Actualment 
ja no és visible (WP_189).

Llosa de clau d’una de les barraques d’en 
Gregori, prop del mas Berenguera, tal 
com es veia l’any 1978, abans d’enrunar-
se (dibuix: Magí Miret i Eduard Riu-
Barrera).
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A la zona del mas Bargalló, en terme 
d’Olivella, destaca la barraca del Pi, una 
barraca molt ferma. Un dels elements 
destacables d’aquesta barraca és la 
creu de 23 x 11 cm que podeu veure a 
la llosa de clau (WP_198).

Una altra barraca que té una creu 
gravada al sostre és l’anomenada 
barraca de la Creu, també al mas 
Bargalló (WP_197). Actualment no es 
pot visitar, ja que es troba dins d’un 
tancat de reintroducció d’animals del 
parc natural.

Al terme municipal de Vilanova i 
la Geltrú es troba la barraca del 
camí del Pas de Bou, que va ser 
restaurada fa uns anys amb ciment 
pòrtland i al damunt hi van posar 
una creu de ferro (WP_ 1163).

Quin és el significat d’aquestes 
creus? Ui, que toquem un tema 
difícil! Uns hi veuen una simple 
mostra de pietat cristiana i altres hi 
volen veure antigues supersticions i 
diuen que eren per protegir-se dels 
llamps... Ves a saber!
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Plànol de la barraca del fondo de can Ramon (dibuix: Josep Miret). Barraca del Pi, en terres del mas Bargalló, 
en terme d’Olivella (foto: Josep Miret).

Llosa de clau de la barraca del Pi, al mas 
Bargalló, en terme d’Olivella.

En el darrer Altaveu dins l’article “Sabies que... les mates-arbre són una curiositat científica?” del nostre col•laborador Josep 
Miret van sortir malament els peus de fotografies fins al punt de resultar inintel•ligibles. Els peus de foto correctes són:

FE D’ERRADES

Mapa dels termes de 
Ribes i d’Olivella on hi 
ha marcades les ma-
tes-arbre (dibuix: Joan 
Virella).

Mata de can Coll l’any 1899 (foto: 
Josep Bertran). 

Mata del corral d’en Capdet, amb 
bona part de les branques seques 
(foto: Josep Miret). 
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Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75L ’A
Sant Pere de Ribes

EN VENDA
190.OOO€

TEL. 655 960 320

La capella de Sant Jaume del Carç 
està documentada des del segle XVII, 
malgrat el volum que es conserva 
en l’actualitat es correspon a una 
construcció de principi del segle XX. 
Segons algunes fonts, al seu interior 
s’hi conserva un retaule barroc.

Es troba situada dins el recinte del mas 
del Carç, al sud del nucli de Ribes. És 
un edifici de planta rectangular amb 
l’absis no marcat en planta. Consta 
d’un vestíbul avançat descobert 
davant la façana principal, que s’obre 
amb un portal d’arc pla de pedra 
carejada amb l’intradós motllurat. 
Sobre el portal hi ha un rellotge de 
sol format per un plafó ceràmic on 
hi ha inscrit ”jo sensa sol i tu sensa 
fe / ni tu ni jo som re”, envoltat pels 
conreus més destacats de la zona: el 
garrofer, la vinya, el blat i l’olivera. 
Aquest cos avançat està coronat amb 
un característic capcer sinuós amb una 
creu metàl•lica al centre. La capella 
té la coberta a quatre vessants amb 
les teules del carener de ceràmica 

vidriada verda i pinyes decoratives. 
Damunt del portal d’accés hi ha un gran 
òcul. Destaca el ràfec, acabat amb una 
imbricació composta de teules i rajoles 
ceràmiques. L’acabat exterior es manté 
arrebossat amb restes de franges 
horitzontals esgrafiades. L’interior està 
cobert amb volta de canó dividida per 

arcs torals amb llunetes intercalades. 
La construcció queda tancada dins del 
baluard del mas, llevat del vestíbul, 
que en forma part.

Text: Patrimoni cultural
Dibuixos:
montserossell.wordpress.com

CAPELLA SANT JAUME DEL CARÇ



Manifestat!
Mai he fet massa cas d’allò dels bioritmes, les aures, les cartes 
astrals, l’astrologia i altres ciències paranormals, tot i que moltes 
vegades he coincidit amb persones que hi creuen d’allò més i 
fins i tot vaig estar treballant en la proposta d’un programa de TV 
d’aquestes característiques. 

Durant un temps un grup dels meus amic van afeccionar-se a que 
els tiressin les cartes i, portats per aquest món màgic, molts dels 
sopars que es feien a casa d’algun d’ells acabaven amb una sessió 
de ouija.

Com jo era més aviat reticent i em prenia a conya tot allò, gairebé 
sempre, era foragitat del cercle i em podia dedicar a llegir o a 
observar amb sornegueria les evolucions dels cercadors d’esperits 
o, simplement, a fer una becaina.

I és que jo, abans, ja havia passat per tot allò.

Amb anterioritat a aquesta febre esotèrica, acostumava a sortir a 
sopar molts divendres, amb dos bons amics i les seves parelles. En 
acabar solíem anar al meu pis a prendre la última copa i a fer-la 
petar fins a altes hores de la matinada. 

Però un dia, el cuquet esotèric va aparèixer amb tota la seva força. 
Un dels meus amics va explicar que havia assistit a una sessió de 
ouija i, bocabadat, havia estat testimoni de la suposada presència 
de l’esperit de l’avi d’un dels participats que feia anar el got, de 
lletra en lletra, fins explicar coses que només la família podia 
conèixer.

Això va atiar la conversa entre dos bàndols. Els creients i els 
descreguts que estàvem disposats a defensar les nostres postures 
fins al final... de la vetllada. Per fi, fent ús el meu tarannà pràctic 
i dels materials gràfic de la meva feina, vaig construir un taulell 
d’aquests de les lletres, el números, el si i el no i, utilitzant un 
got de dimensions adequades, es vam disposar a iniciar la meva 
primera sessió d’espiritisme. 

No cal dir que abans, la facció afí als mons ocults, va crear una 

atmosfera adient amb llum d’espelmes i aromes de sàndal i 
pachulí que guardava per casa.

El promotor del moviment va procedir a assabentar-nos dels 
mecanismes del acte. Dit al got fregant-lo lleugerament, màxima 
concentració i res de comentaris sarcàstics. Això, amb tota 
seguretat anava per mi, però jo no em vaig immutar. 
-Si hi ha un esperit present que es manifesti! -Va dir i va repetir el 
mestre de cerimònies amb total convicció.
-Si ha un esperit present que es manifesti!- Va tornar. 
-Manifestat!- El to començava ser imperatiu.
-Manifestat!- Ara ja era un crit semblant als que Napoleó solia 
dirigir als seus oficials en plena batalla.
De sobte es va sentir un fort cop que va fer que els nostres cors 
polvoritzessin algun record de batecs per hora amb els crits 
conseqüents. 
Era un esperit? Què hi feia a casa meva? Jo no l’havia pas convidat. 
 - E... ets  aquí? -Va preguntar, aquesta vegada sense ni 
ombra de marcialitat a la veu de  l’invocador.
El senyal es va tornar a produir ara en forma de dos cops, més 
contundents encara que l’anterior, la qual cosa indicava que 
aquella manifestació no era gens amigable.
Després d’un moment de desconcert, poc a poc la veritat va 
il·luminar la meva ànima i vaig comprendre que aquell esperit es 
comunicava amb nosaltres a través de l’envà que separava el meu 
pis del pis del costat. 
Al meu pobre veí l’haurien despertat els crits del meu amic que, 
acostumat a viure a una casa isolada fora ciutat, no tenia el 
costum de refrenar el to de veu a altes hores. Com podeu veure 
era un esperit emprenyat qui es manifestava. I ho va fer amb 
contundència.

Així va acabar la meva primera experiència esotèrica i mai més 
m’he pogut prendre seriosament un  tauler de ouija, tot i que 
respecto que els meus amics s’ho passin bé fent invocacions.

P.D. Jo sóc com el personatge de Woody Allen que abans de ser 
afusellat declara: “No crec en una vida més enllà, però, per si de 
cas, m’he canviat de roba interior.”




