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ot un seguit de celebracions ens han portat a gaudir els carrers i places 
del municipi. Sant Jordi va lluir un sol d’imperi i les activitats a les places 
van ser prou exitoses d’assistència. Com sempre, els més menuts 
arrosseguen a la rauxa i es converteixen en protagonistes de la diada.

Per altra banda Fes + Chapeau va desembarcar amb la inauguració del festival el mateix 
dia de Sant Jordi aportant encara més l’ambient festiu al municipi. Ha estat un no parar 
de diversitat i màgia que s’ha compartit amb els ciutadans de Sant Pere de Ribes i amb la 
quantitat de gent vinguda d’arreu.

Aquesta edició publica l’entrevista de l’Ana Maria Lajusticia. Ha estat un honor i un 
plaer poder parlar amb aquesta gran dona, que conserva intacte als seus  92 anys tota 
l’agudesa intel•lectual i una extraordinària capacitat de comunicació que captiva al públic 
a les seves conferencies.

Sabies què… en trasllada comercialment parlant fins el 1896 per explicar-nos que a 
Ribes aleshores hi havien 22 botigues…, hem crescut des d’aleshores. No puc xifrar els 
comerços actuals, queda pendent de fer-ho, segur que estan comptabilitzats.

En Joan Rosquelles sempre és bo, molt bo, requetè bo… però aquest cop…, bé, no sé 
ben bé com explicar-ho… segur que molts de vosaltres  vàreu tenir un “tiet Paco”, i si no 
fos així encara hi ha la possibilitat de convertir-se en “tiet Paco”.

I mirant endavant, el futur immediat del municipi  en esdeveniments és l’Agromercat el 
14/15 de maig amb una interessant agenda d’activitats  per  regalar-se un cap de setmana 
ple de sensacions sense moure’ns de casa.

I gairebé tot d’una ja ens trobarem amb Festes Majors de  les Roquetes Sant Joan 24 de 
juny, i de Ribes Sant Pere 29 de juny, de fet les cuines ja estan en marxa. L’ajuntament, 
les entitats, colles i balls ja preparen i assagen el meravellós espectacle que és la Festa 
Major.

Fins aviat!

www.laltaveu.com
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EL  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  LES ARTS DE CARRER I  ECO SOCIAL  EN IMATGES

El 
Fes+Chapeau ha arribat 

al final de la seva quarta edició amb un 
cap de setmana farcit d’activitats per a tots els 

públics. Al tancament d’aquesta edició, resta un dia i mig 
per concloure un festival que ha acollit circ, màgia, dansa, 

teatre, clowns, xerrades, música i representacions diverses en 
els seusmúltiples escenaris. 

Els espais del voltant del Castell de Ribes, el centre de Les Roquetes, la 
zona d’acampada i la Carpa Revolució, Can Puig, els bars i establiments 

que s’hi han sumat, tot plegat han convertit gairebé tot el poble en un gran 
escenari.  Les imatges en són un bon resum d’un festival que es redescobreix 

en cada espectacle. 

Loco Brusca i  el món dels clowns, la fira i les arts medievals, 
el cabaret de Somriures, Leo Bassi, Rata & The 

Whitteys , DJ Omega i Technopolitans , entre d’altres, 
van ser algunes de les activitats que es van poder gaudir 

divendres, després d’una setmana on el circ ha estat 
visitat per infants dels centres escolars de Ribes 

que van  gaudir d’un gran espectacle  
a la Carpa Revolució. 
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EL  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  LES ARTS DE CARRER I  ECO SOCIAL  EN IMATGES

Una edició dedicada al 
120è aniversari del naixement 

de Charlie Rivel ha estat el punt de partença 
per dedicar especialment la programació al món dels 

clowns.  Tot i així, la música, el teatre i la poesia també 
han tingut espais propis. 

Diumenge dia 1 de maig el festival haurà dedicat la jornada també 
a un compromís social, “Trencar el silenci”. Una programació 
especial, en col•laboració amb l’entitat ActivaMent Garraf per 

sensibilitzar i mostrar aspectes relacionats amb la salut mental, amb la 
presència, entre d’altres de la Princesa Inca¸ coneguda poeta del 

col·lectiu Ràdio Nicosia.

El públic, doncs, ha pogut celebrar una programació a l’alçada de totes 
les expectatives i ha pogut copsar de primera mà la màgia i la fantasia 

que davant o darrera d’un escenari fan que tot sigui possible. 

Un increment de dies i un increment de companyies han 
permès que tots els públics hagin pogut trobar el 

seu espai, a la seva mida i per a sorpresa de 
tothom... ens han faltat hores per 

poder-ho gaudir tot! 

de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu

Fotos: Judit Hidalgo
          Cristian López



El passat dimarts 26 d’abril es va presentar la tercera edició del 
Sons Solers. El festival, que se celebrarà el proper divendres 15 
de juliol a Finca Mas Solers, comptarà amb les millors bandes 
de pop-rock del país que interpretaran els seus grans èxits en 
un entorn únic.  

Han intervingut l’Abigail Garrido, alcaldessa de Sant Pere de 
Ribes, la Cristina Muñoz, sotsdirectora de la Finca Mas Solers i 
en Jordi Bernet, director de Sons Solers.

L’alcaldessa ha destacat “El Sons Solers és un dels esdeveniments 
més importants de Sant Pere de Ribes, en un indret espectacular 
com la finca. Des de l’Ajuntament donem tot el suport a 
l’organització. Vaig estar present l’any passat i puc assegurar 
que el Sons Solers és un festival pels sentits”. 
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Conforama ha inaugurat una nova botiga a Les Roquetes de Sant 
Pere de Ribes. Aquest establiment, el vint-i-vuitè de tot l’estat 
i el quart de Catalunya, aproparà les propostes d’equipament i 
decoració per a la llar de la firma a les comarques del Garraf, l’Alt 
Penedès i el Baix Penedès y reforçarà la presència de l’empresa 
al mercat català.

L’acte inaugural va estar presidit pel president de Conforama, 
Alexandre Nodale, pel Director General de Conforama 
Internacional, Tonino Pereira, i per l’alcaldessa de Sant Pere 
de Ribes, Abigail Garrido. A més, prop de 10 mil persones van 
visitar el nou establiment durant el seu primer dia d’apertura. 

Amb aquesta nova apertura, Conforama suma un total de 
290 empleats a tota Catalunya, incloent el personal dels 
establiments i l’equip de la seu central de la Península Ibérica 
situada al Prat de Llobregat.

• Blaumut, Ramon Mirabet, Joana Serrat i Núria Graham en 
seran els protagonistes el dia 15 de juliol a la Finca Mas Solers.

EL MILLOR POP-ROCK I SOUL DEL PAÍS AL 
“SLOW FESTIVAL” SONS SOLERS 2016.

INAUGURACIÓ DE LA QUARTA BOTIGA 
DE CONFORAMA DE CATALUNYA A LES 
ROQUETES DE SANT PERE DE RIBES.
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Arrel de la seva visita a Ribes, amb motiu de la conferència que 
va oferir al Centre Parroquial, organitzada per l’entitat local 
LIVE! , vam conversar amb Ana Maria LaJusticia (Bilbao,1924) 
sobre la química, que és la seva professió, les propietats del 
magnesi i la seva vida dins i fora dels laboratoris. 

L’Altaveu.- El públic que va assistir a la teva conferència 
va quedar molt satisfet i es va sentir privilegiat de sentir-te.  
Com et vas sentir entre nosaltres?
Ana Maria.- Contenta, molt contenta pel públic i l’organització. 
Gent estupenda i molt agradables. Estic agraïda de tot cor. Es 
nota la vàlua intel·lectual i personal de la gent que es preocupa 
de qui pateix. En resum, contenta i amb admiració.

L’A.- Creus que és necessari apropar a la societat els remeis 
per les cures i la prevenció, més enllà d’una consulta o una 
clínica?
Ana Maria.- És clar... Aquestes xerrades són per mantenir la 
salut, corregir hàbits i són coses que hauria de saber tothom, 
fins i tot els metges. Per exemple l’excés de calci és quelcom que 
en medicina no s’estudia i en canvi en la química s’aprèn.  Són 
qüestions complementàries. Jo m’ofereixo sovint als metges 
per explicar el què sé del magnesi des de fa quaranta anys. 

L’A.-Anem al gra. El magnesi, el pilar de la teva conferència 
i dels teus estudis i treballs. El “descobriment” de les seves 
propietats, si em permets, has comentat en alguna ocasió que 
va ser degut gairebé a una casualitat, és així?
Ana Maria.-  Casualitat de la guerra. En la Segona Guerra 
Mundial, un grup de metges francesos va atendre uns ferits i els 
van donar aigües magnesianes. Les propietats van fer els seus 
efectes. 

L’A.- I en el teu cas, els treballs sobre el magnesi com van 
sorgir?
Ana Maria.- En el meu cas vaig tenir la sort de poder assistir 
l’any 1976 al Segon Congrés sobre magnesi que es va celebrar 
a Canadà. El primer va ser al 1972 i el tercer al 1980, perquè et 
puguis fer una idea.  Els congressos em van permetre conèixer 
tot allò que s’havia escrit i treballat sobre les propietats del 
magnesi i vaig començar a aprofundir, a estudiar-ho.

L’A.- Entre les conclusions, és que la Vitamina C és la clau 
que consolida al cos les propietats del magnesi, segons has 
comentat tu mateixa.
Ana Maria.- Sí. I a més sempre explico que aquesta vitamina 
C cal que es vagi prenent al llarg del dia, doncs cada 5 hores 
la sang la perd i cal recuperar-la. Com? Senzill, incloent en els 
diferents àpats: esmorzar, dinar i sopar, alguna taronja, llimona 
o tomàquet o maduixes també. 

L’A.- L’alimentació també insisteixes que és molt important.
Ana Maria.- És bàsica per conservar les propietats de tot i 
reparar les pròpies substàncies que tenim al nostre cos. Ara, 
a més a més, el que mengem no és el que era abans perquè 
els tractaments de la terra, en l’agricultura o dels animals en 
la ramaderia, tampoc ho són. Cal un abonament correcte i 
equilibrat segons la composició química del sòl.

Una conversa amb

ANA MARÍA LAJUSTICIA
Per Bàrbara Scuderi

Ana María LaJusticia durant la conferència a Sant Pere de 
Ribes, dimarts 8 de març 2016.
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L’A.- A banda de la química, l’agricultura també ha estat 
part de la teva dedicació, oi?
Ana Maria.- Sí, em vaig casar amb un pagès català i sempre he 
estat en contacte amb l’agricultura. La veritat és que tota la vida 
l’he dedicat a la química, l’agricultura i la dietètica. 

L’A.-Una bona combinació!
Ana Maria.- Sí... una bona combinació!

L’A.- Si em permets, aprofito per treure’ns un dubte. La 
meva mare ha superat un càncer de mama ara fa poc més d’un 
any. Ella feia dos anys que prenia el col·lagen amb magnesi del 
teu laboratori, precisament, i un dels efectes que ha valorat 
com a molt positiu, doncs ha continuat amb el col·lagen amb 
magnesi durant el tractament contra el càncer, ha estat que no 
ha sofert les cremades pròpies de la radioteràpia.  No hi té cap 
rastre. Té relació, doncs aquest tractament amb la prevenció 
de les cremades? Crec que si és així és important destacar-ho.
Ana Maria.- Sí, per suposat. Hi ha molta relació entre la pell i 
el col·lagen i és clar que afecta positivament. És una qüestió 
relacionada amb els aminoàcids i les proteïnes.  El col·lagen és 
la proteïna més abundant del nostre teixit corporal, al prendre’l 
reparem les possibles afectacions, és una ajuda al nostre cos. 

L’A.- Gràcies. Així ho podem recomanar. Ara, tornant a 
l’alimentació, darrerament qui més qui menys pateix algun 
mal digestiu o similar. Com ens ho podem explicar? 
Ana Maria.- És una qüestió relacionada amb els enzims digestius 
i allò de què ens alimentem. Als anys 50 s’abonava la terra amb 
fems. Es tornava al sòl allò que trèiem del sòl i en canvi ara 

està tot barrejat. Nitrogen, fòsfor i potassi... la regla del 15, 15 i 
15... L’agricultura ara ha canviat molt, per això hem de procurar 
conèixer les característiques d’on prové i com s’ha conreat allò 
que mengem. Nosaltres a la masia del meu marit, teníem cura 
de la terra i així teníem cura del que ens alimentava. 

L’A.-Com es coneix Ana Maria LaJusticia a nivell 
internacional, que ens consta?
Ana Maria.-  Pels llibres.  També és cert que ara amb les xarxes 
socials i internet arribem a més països de parla llatina també. 
Però el primer van ser els llibres. Sobretot a Alemanya i França, 
ja fa més de trenta anys que es continua publicant un dels 
llibres que vaig escriure sobre artrosi i magnesi. Però ara, mira... 
et donaré una notícia. El meu llibre “ El magnesio en el deporte”  
que ja està publicat en cinc llengües, s’editarà properament en 
21 llengües més.

L’A.- Felicitats!
Ana Maria.-  Gràcies. És una satisfacció. No m’ho podia ni creure!

L’A.- Ana Maria, nascuda a Bilbao, com arribes a Catalunya?
Ana Maria.- Jo treballava per una empresa minera de Bilbao que 
tenia producció a Osor (Girona) a prop d’Anglès i de tant en tant 
venia. Allí vaig conèixer al meu marit, “el catalán”. I saps? Per 
aquella època des d’aquí es subministrava la base que permetia 
separar l’urani 235 i 238 per difusió, quan s’anunciava la bomba 
atòmica. Per venir a buscar-ho els alemanys de Hitler van enviar 

En una imatge del seu arxiu, passant consulta als anys 80.

Ana María LaJusticia i Bàrbara Scuderi en acabar la conferència 
del 8 de març.
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un tren d’aigua pesat que va ser atacat per un comandament 
anglès. Però bé, nosaltres treballàvem pel Japó i Estats Units 
bàsicament. 

L’A.- Ana Maria... tantes històries... La Guerra Civil a Bilbao, 
la Segona Guerra Mundial... i tot el que va venir després... com 
a dona en una professió considerada a priori i per aquella època 
quelcom inusual, com ho vas viure?
Ana Maria.- És cert que no hi havia gaire dones en química. Però 
n’hi havia. Noies del nord, de Sant Sebastià, de Bilbao. El nord és 
més matriarcal i no teníem problemes. Ara també hi ha més dones. 

L’A.- Un plaer Ana Maria. Un privilegi haver pogut parlar amb tu.
Ana Maria.- Gràcies a vosaltres. Em sembla una exageració el 
privilegi. 
Però estic molt agraïda per la invitació a Sant Pere de Ribes i 
aquesta conversa. Qui hem passat mala salut entenem que 
aprendre i transmetre a la gent els nostres aprenentatges perquè 
visquin millor és necessari de predicar. M’agrada transmetre-ho. 

Com es pot veure, la conversa va ser intensa i diversificada. 
La vida d’Ana Maria LaJusticia, les seves experiències i els 
seus coneixements, són dignes d’escoltar-se i transmetre’s. 
I vam anar més enllà. El debat actual sobre l’homeopatia, 
la fam, la manca i la pèssima distribució de l’aigua al món 
i la por davant de les notícies que posen en evidència els 
problemes de salut de la nostra societat, van ser alguns dels 
temes que també vam tractar.  El pensament d’Ana Maria, 
autora de diversos llibres i creadora de productes per la salut, 
és un regal que ens transmet en forma de diàlegs, xerrades 
i entrevistes entre d’altres formats que li han permès la 
divulgació dels seus coneixements, encara avui als 92 anys. 

Imatge de l’arxiu d’Ana Maria LaJusticia durant una 
conferència;  una de les seves activitats més prolífiques 
durant tota la seva carrera.

TENDALS I PÈRGOLES MOBLES JARDÍCORTINES

DESCANSROBA DE LLIT



villahelena16@hotmail.com - Tel/679 496 247

SABATES PER A
   DONA 34 a 42
 i HOME 38 a 50  
 Especialitat peu delicat
   Amples especials
     Plantilles extraíbles

NOVETAT Sabates al teu gust.
Escull i combina COLOR, MODEL i TALÒ.
Entrega en 15 dies

DONA i JOVE
TALLES DE 38 A 60

villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247   

(L’hi fem la sabata a joc)

QUALITAT A BON PREU
(c/ Nou, 19)NO OBLIDEU VISITAR LA NOSTRA BOTIGA OUTLET

VESTITS DE CERIMÒNIA

PRIMERES MARQUES NACIONALS

Sant Pere de Ribes
c/ Nou, 17
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La diada de Sant Jordi, tant a Ribes com a  
Les Roquetes ha tornat a ser una jornada 
festiva, oberta a tothom. Un espai on 
les  roses, els llibres, l’artesania, autors 
i autores locals, companyies d’animació 
infantil, música, teatre, castells  i l’entrega 
i presentació de diferents premis han estat 
els protagonistes. 

Avui la nostra ja no és una celebració d’un 
dia. La diada de Sant Jordi esdevé quasi 
la culminació de setmanes d’activitats que 
abans i després omplen de música, literatura 
i actes les nostres agendes. 

Això sí, guardem sempre un temps per 
tornar a la plaça a gaudir de les activitats de 
la mateixa manera que moltes entitats locals 

SANT JORDI 2016: 
MOLT MÉS QUE

UNA DIADA

dediquen el seu temps a la preparació d’un 
Sant Jordi sempre especial.  
Enguany novament les places Llobregat 
(Les Roquetes) i Maria Mercè Marçal (Ribes) 
han estat els escenaris escollits per dur a 
terme tant les activitats d’animació infantil i 
tallers que es van viure durant la diada de 
Sant Jordi al matí, com les parades de les 
entitats i col·lectius locals que comparteixen 
Sant Jordi amb voluntaris i voluntàries, tant 
com a mostra de les seves activitats com 
participant dels intercanvis i vendes de 
llibres i roses. 

La cita tornarà en un any. Per endavant 
temps ara per plantar el roser i llegir les 
novetats que ens han arribat i aquelles que 
vindran.
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Després de tota una temporada plena de 
satisfaccions, l’equip del Bàsquet Ribes/
Junts en Acció rep al Pavelló de Ribes als 
equips de  diferents indrets de Catalunya, 
participants tots de la Lliga FEDIC. 

Els equips participants són: 
Xamfrà de Sant Feliu de Llobregat
Quedem de Blanes
Mediterrània de Calella
Sedis de la Seu D’Urgell
 
La  jornada consta de partits des de les 9h 
del matí fins les 13h, competint i compartint 
l’experiència amb l el públic que assisteix 
incondicionalment a cada partit: familiars i 
amics dels jugadors.
Després, com part important de 
l’esdeveniment, festa de la mà dels NO 
DISPONIBLES,  grup de Pop de la comarca 
i creador de la cançó que Junts en Acció té 
com a himne, actuació de màgia d’en Vicenç 
Gómez; dinar amb tots els participants amb 
una paellada cuinada per Can Pere i cloenda 
amb música per ballar  tots plegats.
 
La particularitat de l’equip del bàsquet ribes/
Junts en Acció, és que compateixen  els 
entrenaments amb alumnes de d’institut 
Montgrós, i contribueixen d’aquesta manera 
en les tasques de suport i comprensió del joc. 
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La recapta íntegra  per la 
Fundació Kalilu Jammeh, 
educació per als orfes i 
agricultura a Gàmbia , que la 
destinara a l’escola Bressol 
del municipi de Jirong. La 
Fundació Kalilu Jammeh está 
inscrita al municipi de Sant 
Pere de Ribes des de 2008 i aquest any celebra 10 anys 
de funcionament i treball per un món més just i solidari.

Preu de l’entrada : 5 Euros, nens fins a 10 anys gratis.

Venda anticipada a : Merceria MªÀngels, Papereia 
Gabaldà, Papereria Ninfa i Bar de l’entitat Ger.

www.fundaciokalilujammeh.org





14                                 L’Altaveu nº 113  any 2016

El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

DONUTS  CHEESE  BURGER
www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:
Donuts

Carne picada de Ternera
Lonchas de Queso

Tomate
Lechuga

Mahonesa
Aceite

Sal 
Pimienta

Preparació:

Si quieres sorprender a tu PRINCESA… ¡¡¡Atrévete GUERRERO!!!

Haz un corte horizontal a los Donuts para conseguir dividirlos en dos partes, y ponlos en una sartén (con la cara interior hacia abajo) para 
dorarlos un poco y así ganarles consistencia.

Resérvalos y deja que enfríen.

Después, salpimenta 250 g de carne picada y haz 2 hamburguesas. Pon las hamburguesas en la sartén con un poquito de aceite, y cuando estén 
por una cara, dale la vuelta y coloca encima una loncha de queso en cada una. Ahora corta un poco de lechuga y unas rodajas finas de tomate 
para empezar a montar.

Sobre la base de los Donuts (con la parte del azúcar hacia arriba), pon un poco de lechuga, y 2 rodajas de tomate. 

Cuando el queso de las hamburguesas haya fundido, será la señal inequívoca de que están listas para sacarlas de la sartén y montarlas sobre 
las rodajas de tomate.

Ahora solo hace falta un poco de mahonesa y taparla con la otra parte del Donut (con la parte del azúcar hacia abajo)

Consejo del GUERRERO: dale tu toque personal añadiéndole los ingredientes que más te gusten, pero vigila con la fragilidad del Donut.

Bon profit!!!  

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero
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Dissabte, 14 de maig 
9.30h Marxa nòrdica pels camins de Ribes
Informació-inscripcions: Temps de lleure. 931195927. 

Places limitades

11.00h Inauguració amb els Balls Populars de Ribes

12.00h Visita inaugural

12.30h Taller infantil Fang i vinya. Escola Artífex-Canyelles

17.30h Ruta teatralitzada Els Americanos de Ribes.

Sortida: Pl. Marcer. 

Inscripcions: Temps de lleure, 931195927. Places limitades

18.00h  Taller Gastronòmic Origen Garraf. Node Garraf

19.30h Taller Enològic La Carretera del Vi. 

Inscripcions: carpa Ajuntament.

Cal adquirir la copa amb el Tiquet Degustació 4€.

Places: 20 persones.

21.00h Actuació Balls Populars de Ribes

Diumenge, 15 de maig 
9.00h Caminada guiada a l’Autòdrom de Terramar (1923). 

Node Garraf. Sortida: Pl. Marcer. 

Inscripcions: www.garraftour.com -  93 810 07 22.

10.30h Ruta teatralitzada Els Americanos de Ribes. 

Sortida: Pl. Marcer. 

Inscripcions: Temps de lleure. 931195927. Places limitades 

1.30h Taller infantil Temps de verema.

Mancomunitat Penedès-Garraf. 

13:00h   Taller Gastronòmic Pasta fresca a casa.

Informació-inscripcions prèvies: La Nonna, c.Nou 48. 

Places limitades

18.00h   Balls Populars de Ribes

19.00h Taller Enològic La Carretera del Vi.

Inscripcions: carpa Ajuntament.

Cal adquirir la copa amb el Tiquet Degustació 4€.

Places: 20 persones.

21.00h Cloenda: Timbalers Petits de Ribes

I A MÉS A MÉS...CARPA INTERACTIVA, ARTESANS, BOTIGUES 
AL CARRER, ANIMACIÓ, JOCS DE FUSTA, GALLINER...

GAUDEIX DELS PRODUCTES DE LA TERRA!!!
TASTETS DE 4€: 3 DEGUSTACIONS + COPA AGROMERCAT*
TASTETS DE 3€: REPETICIÓ 3 DEGUSTACIONS
*Fins exhaurir existències

ACTIVITATS AGROMERCAT 2016
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Sabies
què...
L’ANY 1896 HI HAVIA 22 BOTIGUES 
A RIBES?

Abans de l’aparició dels telèfons mòbils i d’Internet, 
algunes editorials publicaven guies comercials que 
recollien informació de cada municipi i de les empreses 
(botigues, tallers, etc) que hi treballaven. Una de 
les editorials de fa més de cent anys que va publicar 
guies comercials va ser la impremta d’Eduard Riera de 
Barcelona, que va editar diversos anuaris comercials 
anomenats “Guía general de Cataluña” a partir de l’any 
1896. Quasi cada any es feia una nova edició actualitzada, 
d’aquí que fos coneguda amb el nom d’Anuari Riera. Al 
municipi de Ribes hi dedica una pàgina i el descriu així: 
“Lugar de 1278 habitantes; con la aldea de Puigmoltó 
(178 habitantes) y varios caseríos y casas de labor, 
forma un Ayuntamiento de 2129 habitantes. Dista 5 
kilómetros de la cabeza del partido y pasa la carretera 
de Igualada á Sitges. Situado en una llanura; terreno 
pedregoso y de secano, parte poblado de algarrobos 
y pinos, las producciones son trigo, legumbres y vino 
muy bueno, cría algún ganado y caza.“

La llista de les botigues 
L’any 1896, segons l’Anuari Riera, a Ribes hi havia sis 
botigues d’alimentació o d’ultramarins: Josepa Clavé, 
Miquel Duran (queviures i confiteria), Rosalia Santacana, 
Josep Torrens Pascual, Francisco Alís Palau i Miquel 
Santacana, que també era estanc (can Santacana). De 
barberies hi havia les d’en Josep Garriga Bertran (que 
també era teixidor) i Pere Vallrudó Mas. De tavernes i 
refrescos hi havia les de Pere Carbonell Miret, Manel 

Marcer Brahuet (cafè del Centre Recreatiu), Carme Coll 
Roig i Fulgenci Miret (ca la Paula). Com a botigues de 
roba l’anuari Riera recull les de Teresa Fontanillas i de 
José Pérez Goicochea (nascut a Guantánamo i casat 
amb una ribetana). Hi havia dues carnisseries (Joan 
Perull Janvi i Joan Josep Serarols), dues botigues de 
plats i olles (Dolors Clavé Montaner i Pau Soler Rossell), 
una merceria (Jaume Font Marcer) i tres forns de pa 
(Josep Güell Grimau, Simon Juhé Font i Carme Mas). En 
total 22 botigues.

Josep Miret i Mestre

Pàgina 780 de la “Guía general de Cataluña” referida a Ribes 
(Biblioteca Nacional de España)
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Les fàbriques i tallers
Hi havia dos basters, Bonaventura Fenosa i Joan 
Rafel Martí, a més de quatre fusters, Josefa Bernal 
Domènech, Pere Francolí, Miquel Juliachs i Prudenci 
Rafel (ebenista, més conegut per “Murici”). A la llista 
surt també un carreter (Joan Jacas), un serraller 
(Antoni Sendra Ventosa), dos boters (Joan Mestre i 
Francisco Pera Giralt) i dos ferrers (Gabriel Rius i Pere 
Villarrubies), però en canvi no consta cap paleta. A més 
hi ha dos sastres (Joan Artigas Comas i Pau Esteva i 
Bertran), dos sabaters (Jaume Ferret Nin i Joan Ponts) 
i una fàbrica d’esperit de vi (Antonio Jorba y Compª).

Les professions liberals i serveis
L’any 1896 hi havia tres mestres, Francisco Carerach 

Ca la Paula, a la plaça del Centre, amb l’autobús d’en Rossendet 
al davant, en una fotografia datada cap a l’any 1921 (Postal 
de L. Roisin)

L’antiga plaça de la Font, amb cal Carreter i la farmàcia Bertran 
a les darreries del segle XIX (foto: Josep Bertran, col·lecció 
Miquel Bertran)

i Joan Corrales pels nens i Concepció Peitaví per les 
nenes. Altres professionals eren Josep Bertran i Miret 
(farmacèutic), Ramon Puig Mestre (metge) i dos 
veterinaris (Josep Gomà Escarrà i Rafel Ribot Serra).
L’Anuari Riera recull també els noms dels propietaris de 
finques dedicades a la viticultura, que era en aquells 
moments l’activitat principal del poble. Hi surten 
gairebé la totalitat de propietaris del terme, molts 
residents a Barcelona, a Sitges o a Vilanova i la Geltrú. 

No els esmentarem, perquè la llista és llarga, però si 
hi teniu interès podeu consultar la “Guía general de 
Cataluña” a la web de la Biblioteca Nacional de España, 
ja que es troba digitalitzada. El nostre poble surt a la 
pàgina 780.
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Amb l’objectiu de posar al dia el nostre municipi en 
diferents àmbits, el govern de Sant Pere de Ribes ha 
donat a conèixer la proposta del Pla de Reactivació 
Municipal 2016-2017. La sostenibilitat, el patrimoni 
històric, l’espai públic, els equipaments, l’habitatge, la 
promoció econòmica i el turisme, seran els principals 
eixos d’aquest pla que vol també fomentar l’ocupació a 
l’hora de dur a terme la gran majoria dels projectes que 
s’han previst, prop d’un centenar. El Pla de Reactivació 
Municipal estarà dotat amb 6.818.800,99€. D’aquests, 
4.314.803,66 € provenen de romanent i la resta del saldo 
del 2015 i del pressupost aprovat.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha 
explicat algunes de les accions més significatives que 
tindrà lloc en cada àmbit i els diners que s’hi destinarà. 
Així, ha començat parlant de la sostenibilitat on s’hi 
invertirà 1 milió d’euros en diversos conceptes com 
l’enllumenat públic “perquè sigui cada vegada més 
sostenible i eficient”, ha dit. L’alcaldessa ha detallat que 
aquesta “és una aposta important, ja que els diners 
invertits permetran reduir la factura de l’enllumenat en 
un 50%”. Una altra de les partides importants, 1’3 milions 
d’euros, serà per al patrimoni històric. “A banda d’altres 
espais, volem actuar perquè el Castell de Sota-Ribes 
pugui obrir les seves portes i també millorar l’ermita 
de Sant Pau i el seu entorn”.

Aproximadament 1 milió d’euros (980.000€) serviran per a 
la millora de l’espai públic –places, carrers, accessibilitat 
de les voreres, etc.– i 1,1 milions d’euros més per a la 
rehabilitació d’equipaments –camp de futbol de Ribes, 
teatre de les Roquetes o El Local– i la posada en marxa 
d’altres nous. En altres àmbits com l’habitatge, es dotarà 
amb 95.000 euros per treballar en el parc d’habitatges 
municipal i “poder-los adjudicar a les persones que més 

Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ho necessiten”, mentre que en Promoció Econòmica i 
Turisme es destinaran 70.000 euros a diferents projectes, 
entre ells, la xarxa d’indians, del que Garrido ha afegit que 
“volem que Sant Pere de Ribes sigui conegut com un 
municipi d’indians i treballarem per promoure aquest 
patrimoni”. Així mateix, l’alcaldessa també s’ha referit 
a la iniciativa ‘Ciutats Saludables’ a través de la qual es 
promouran hàbits saludables a la ciutadania.

Per dur a terme aquest paquet de mesures, l’alcaldessa 
ha anunciat la creació de nous plans d’ocupació, 
especialment en aquelles accions relacionades amb 
l’espai públic, que permetran donar feina a les persones 
aturades del municipi. A més a més, es buscarà treballar 
amb les empreses concessionàries que siguin de Sant 
Pere de Ribes, amb entitats sense ànim de lucre i del tercer 
sector, amb autònoms i pimes, i quan no sigui possible 
fer-ho amb una empresa local es recorrerà a d’altres de 
fora del terme municipal. Segons Abigail Garrido “amb 
totes aquestes empreses el nostre objectiu és que, si 
han de contractar algunes persones, sigui de la borsa 
d’aturats del nostre municipi”.

El Pla de Reactivació Municipal es va començar a 
donar a conèixer dijous i divendres de la setmana 
passada, quan el govern va organitzar dues sessions 
públiques participatives per presentar-lo a la ciutadania 
i recollir-ne les seves impressions. A les trobades hi va 
assistir un centenar de persones que es van mostrar 
molts interessades i proactives tot fent aportacions de 
diferents àmbits. Com a valoració, l’alcaldessa ha dit 
que “ens alegrem d’aquesta manera de treballar i 
de la participació ciutadana perquè és una manera 
d’enriquir-nos tots plegats”.

EL GOVERN PRESENTA EL PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL 2016-2017
•   Estarà dotat amb 6.818.800,99€ i constarà d’un centenar d’accions.
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De sobte apareix una vella foto. Un rostre conegut emergeix de 
les foscors del passat. Moltes vegades és el rostre d’un familiar 
que vas estimar fa molt de temps i, tot d’un plegat, aquest amor 
retorna i t’omple i se’t fa un nus a la gola i els ulls s’humitegen. 
Encara no has tingut temps de rebuscar els records concrets 
de moments viscuts amb aquell que ja no hi és, però sents de 
cop la glopada d’una època que vas viure i que ja no tornarà. 
Passada la primera onada de nostàlgia pots anar situant els 
records i revivint poc a poc els moments que vas passar amb 
la persona estimada que, de manera imprevista, ha tornat a 
aparèixer.
Tot això ve a tomb perquè la meva cosina m’ha fet arribar una 
fotografia on se’m veu amb el meu oncle, el meu estimat tiet 
Paco, germà de l’àvia i casat amb la tieta Paquita. 
Era amable i bonhomiós. Un home d’aquella generació que va 
perdre una guerra sense perdre la dignitat. Un home fet d’una 
peça que jo admirava i estimava amb bogeria.
 
En una placeta del barri de Les Corts, amb els amics, 
improvisàvem uns divertits partits de futbol sobre l’asfalt. 
Havíem de parar el joc ben poques vegades, perquè el trànsit 
era minso. Algun camió o tricicle de repartiment i alguna 
motocicleta. Els bancs de pedra de dues voreres enfrontades 
feien de porteries i calia salvar, amb habilitat, les llambordes 
per introduir la pilota per sota del pedrís. Jo era un boig en això 
de donar puntades de peu a la bimba i només hi havia una cosa 
que em fes deixar el joc: l’aparició del tiet Paco quan tornava de 
treballar. Corria a fer-li un petó i ell em posava una mà nerviüda 
i forta a l’espatlla i amb l’altra m’esbullava els cabells. Aquelles 
mans que tantes vegades m’havien curat les rascades als colzes i 
genolls que, fent de porter, em feia per aquells camps de terra... 
“Com va el col•legi, noi?” Em deia mentre l’acompanyava unes 
passes cap els seu portal, “Molt bé, tiet” jo li responia sempre.

L’eixida de casa meva donava a la galeria del pis dels meus 
oncles i molts dies jo cridava del patí estant. “Tiet! Què puc 
pujar a prendre cafè?”. 
I pujava a prendre’l, és clar. Llet amb unes gotes de cafè, servit 

Els que no hi són

en una tassa esquerdada, que jo bevia com un milhomes, i 
amb molt de compte, perquè la tieta Paquita un dia em va dir: 
“Vigila, que si es trenca la tassa s’ha acabat el cafè.” Jo no em 
vaig fixar en el somriure de complicitat dels tiets i m’esforçava 
per conservar aquella tassa tan bonica. M’asseia al costat del 
Pocholo, el seu gos, i llegia els tebeos del meu cosí Vicenç i 
de la meva cosina Nuri.
Del meu tiet Paco conservo una fotografia molt especial i 
històrica i que vaig reproduir d’un llibre del reporter de guerra 
Robert Capa. El famós fotògraf  va captar al meu oncle, a 
l’estació de França, a punt de marxar al front, acomiadant-
se de la seva dona i de la seva germana, la meva àvia Pepita. 
En braços de la tieta, la meva cosina Nuri. Una imatge que 
reflecteix la duresa i l’aflicció d’un temps d’infàmia que va 
haver de passar aquella generació d’homes atribulats i dones 
com ja no se’n fan. 

P. D. No sé què donaria per tenir aquella vella tassa escardada. 
En fi! S’ha d’enfrontar el present i viure’l amb intensitat i 
optimisme però, de tant en tant, agafeu una foto antiga i tireu 
del fil dels records. És una manera entranyable de fer tornar 
els que no hi són. 

Foto: Robert Capa




