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L’Altaveu és un mitjà plural i no 
comparteix sempre l’opinió dels 
seus col.laboradors.

Altaveu  Festa Major Sant Pau 2015, ha fet en aquesta 
edició una passejada  pel poble cercant aquelles persones que per 
Festa Major o fins l’últim moment, o fins i tot mentre es celebra, 
estan treballant pels que gaudim dels vestits, guarniments, recor-
reguts, espais i tot el que comporta la celebració. Allò que poc 

s’anomena i tan important és perquè tot i tothom llueixi com es mereix la nostra festa.

Tantes persones que estan molts dies abans de les dates programades, posant fil a 
l’agulla, aguditzant la creativitat, organitzant, o preparant els camins per on les colles, 
balls, gegants, capgrossos, dracs i bestiari en general faran que la Festa Major, un cop 
més sigui una manifestació cultural, popular i representi  l’autèntic  sentiment dels 
ribetans  i ribetanes.

Entrevistem  en Xavi Puig Batet, l’ermità de Sant Pau, una extraordinària persona que 
estima l’ermita, el seu entorn i tot el que hi estigui relacionat. Una persona que es 
sent afortunada d’ haver gaudit d’allò de que en té gran estima i que ha pogut obrir a 
tothom que ho ha volgut compartir.

Continuem amb Sant Pau i la Montserrat Rosell, qui també ha volgut fer homenatge a 
l’apreciada obra arquitectònica en la seva secció.

I com no podia ser d’una altra manera en Josep Miret, sabedor i cercador de la història 
del municipi, ens trasllada al passat de l’Ermita de Sant Pau  amb notícies històriques 
relatives als altars destruïts durant la Guerra Civil.

I per acabar, no voldria tancar aquesta editorial sense donar unes “gràcies” força 
especials a tots els que heu fet  possible aquesta edició de Festa Major Sant Pau 15, 
plena d’il·lusió i amb la satisfacció de formar part d’aquesta meravellosa celebració 
que és per a tots la Festa Major.

Balleu, gaudiu i que troni el cel de Ribes per Festa Major!!!

L’

SABIES QUÈ...
Els antics altars de 
Sant Pau
Pàg/ 36 i 37          

...i més

SANT PAU 2015
Programació d’actes

Pàg/ 1,2,3,4,6,7,8 i 10

UN PASSEIG PER...
Pàg/ 13, 14, 15, 16, 17
26, 27, 28, 29, 30, 31 i
32.

TRAKASOUND
Música i missatge
Pàg/ 18 i 19

ROSQUELLADES
Els bons propòsits

Pàg/ 39 

XAVIER PUIG BATET
Ermità i masover de
Sant Pau

Pàg/ 20, 21, 22, 23, 24 i 25 

S u m a r i

L’Altaveu   demana disculpes per avançat per si es dóna el cas d’algun error en 
els  horaris i/o ubicació de la programació de Sant Pau, doncs a tancar d’aquesta 
edició, el 8 de gener (per poder donar cobertura als màxims actes possibles i a una 
distribució àmplia i complerta), l’Ajuntament encara no havia tancat definitivament 
els actes i no els podia facilitar als mitjans. Agraïm la col·laboració de les persones i 
entitats que ens han facilitat la informació dels actes de Festa Major així com la 
vostra comprensió. 

PROGRAMACIÓ
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Del 8 al 23 gener.

Sala gran de l’entitat
CAMPIONAT DE TENNIS TAULA
“SABRE DE SANT PAU”
Organitza: Xulius-CSR

Dissabte
10 de gener
A les 20h.

CORREBARS AMB GRALLERS I LA 
TXARANGA SIDRAL BRASS BAND
Amb festa final a la Nau GER a càrrec de DJ’S 
SOUNDVITX (VNG)
Organitza: Coordinadora Barraques de Ribes

Diumenge
11 de gener
A les 13h. 

Al carrer Nou.
PRESENTACIÓ DE LA MÚSICA DEL MESTRE 
RIUS EL CARRER NOU
Amb la nova coreografia de la Colla Gran del Ball de 
Bastons de Ribes.

Dijous
15 de gener
A les 19h.

Biblioteca Manuel de Pedrolo
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
“L’ORIGEN DELS SONS CUBANS”
A càrrec d’Esteve Molero i Olivella
Exposició del 15 al 31 de gener
Col·laboren: Ajuntament de Begur i La Xarxa de 
Municipis Indians

Divendres
16 de gener
A les 18h.

Biblioteca Manuel de Pedrolo
TARDES LITERÀRIES  amb el llibre
“No em deixis mai” de Kazuo Ishiguro
A càrrec de Silvia Romero 

PROGRAMACIÓSANT PAU
2015
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Dissabte
17 de gener
A les 12h.

Biblioteca Manuel de Pedrolo
PRESENTACIÓ PROGRAMA DE FESTA MAJOR
Es presentarà la portada del programa, a càrrec del 
fotògraf Oriol Álvarez i Camprubí i la separata, “De 
Ribes a Cuba: Petites Històries dels Americanos” a 
càrrec de Gerard Coll i Milà i Josep Miret i Mestre.

A les 13h.

Plaça Maria Mercè Marçal
Vermut de Festa Major amb mostra vinícola i de 
restauració local
Organitza: FEM RIBES

A les 18h.

CONVIT AL PREGÓ A CÀRREC DE LES 
COLLES DE TIMBALERS
Recorregut: plaça de la Vila, plaça del Centre, Ctra. 
De Sitges, c/ Nou, plaça Marcer, c/ Fra. Vicenç, 
plaça de l’Església, Av. Onze de setembre, plaça. 
Catalunya, c/ Lluís Companys, c/ Cervantes, c/ 
Joan Maragall, Av. Josep i Pere Jacas, c/ Lluís 
Companys, c/ Major fins arribar devant la Masia de 
Can Puig.

A les 19h.

Sala polivalent Masia de Can Puig
PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec de Joan Antoni Pérez Arenas,
El Xurrero  de Ribes

A continuació

CORREFOC
Amb la participació de Ball de Diables de Ribes, 
Diables de Ribes Colla Jove, Drac de Ribes i Colles 
convidades.

Recorregut: Masia de Can Puig, c/ Major, c/ Jaume 
Balmes, c/ Nou, plaça Marcer, c/ Comerç, c/ Sant 
Pere, plaça de la Font, c/ Ajuntament, plaça de la 
Vila, plaça del Centre, c/ del Pi, c/ Ildefons Cerdà, c/ 
Sant Isidre, c/ Nou i arribada a la plaça Marcer per a 
l’encesa conjunta.

A les 23:30h.

Envelat de Can Puig
TRAKASOUND
Posa’t la Txapela amb Betagarri, Emon i Dj 
Fuck&Destroy 
Organitza: Diables de Ribes Colla Jove i Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes.
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Diumenge
18 de gener
Des de les 8 del matí i durant tot el dia
Pavelló Poliesportiu de Ribes
TORNEIG D’HANDBOL DE SANT PAU
Organitza: Club d’Handbol de Ribes

A les 10h.

ANADA INFANTIL A SANT PAU
Recorregut: Des de la plaça de la Vila, c. de mossèn
Andreu Malgà, ctra. de Canyelles i camí de Sant Pau.

a continuació,

BAIXADA INFANTIL DE SANT PAU
Recorregut: Camí de Sant Pau, ctra. de Canyelles, c. 
de mossèn Andreu Malgà, plaça de la Vila.
En arribar a la plaça de la Vila,
EXHIBICIÓ DELS BALLS POPULARS

De les 11h. a  les 13:30h.

Club de Tennis Ribes
VINE I JUGA!
Organitza: Club de Tennis Ribes
A les 13h.

Pati dels Xulius
CONCERT VERMUT DE FESTA MAJOR
Amb Dinapontus de l’Escola de Grallers de Sitges
Organitza: Els Xulius – CSR

A les 19h.

Centre Parroquial
CONCERT ESTEVE MOLERO AMB LA 
COBLA SANT JORDI
Organitzen: Ajuntament de Sant Pere de Ribes i 
Centre Parroquial.

Dimarts
20 de gener
A les 18h.

Biblioteca Manuel de Pedrolo
ESPECTACLE INFANTIL
I FAMILIAR DE TITELLES
“EL REGAL” 
amb la Companyia Pengim-Penjam
Organitza: Biblioteca Manuel de Pedrolo

Dijous
22 de gener
A les 17:30h.

Biblioteca Manuel de Pedrolo
LABORATORI DE LECTURA “QUATRE 
CAIXES I UN UNIVERS”
Organitza: Biblioteca Manuel de Pedrolo
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VIGÍLIA DE 
SANT PAU
Dissabte
24 de gener

A les 10h.

Bar Social del GER
ESMORZAR DE FORQUILLA
Organitza: La Cassola, Secció Gastronòmica del GER

A les 12:45h.

BAIXADA DELS GRALLERS DE RIBES
Sortida des de l’Entitat fins arribar a la plaça Marcer.
Organitza: GER

A les 13h.

Plaça Marcer
DISPARADA DE MORTERETS, TRACA I 
REPIC DE CAMPANES

A les 13:15

CERCAVILA DEL BALLS INFANTILS
Recorregut: Plaça Marcer, c/ Nou, c/ Jaume Balmes, 
c/ Major, plaça de la Font, c/ de l’Ajuntament, plaça 
de la Vila, c/ Comerç i plaça Marcer.

Foto: Xavier Callao
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A continuació

EXHIBICIÓ DELS BALLS POPULARS 
INFANTILS

A les 16h.

BALLADA PER LES MASIES DEL POBLE
A càrrec de la Colla Gran de Ball de Bastons.
Recorregut: Rectoria Vella, masia del Montgròs, la 
Serra, can Climent, El Mur, can Fontanals, Puigmoltó 
i can Roig de les Torres.

A les 17h.

Casal d’avis de Ribes
MOSTRA DE BALLS POPULARS

A les 17:30h

CERCAVILA DE VIGÍLIA
Recorregut: Des de davant del Redós de Sant Josep 
i Sant Pere (cruïlla Dr. Marañon i Av. Josep i Pere 
Jacas), c. Jaume Balmes, c. Major, pl. de la Font, 
c. de Sant Pere, pl. de la Vila, pl. del Centre, c. del 
Pi, c. d’Ildefons Cerdà, c. de Sant Isidre, c. Nou i pl. 
Marcer.

A les 20h

Plaça Marcer
BALLADA CONJUNTA DE LES COLLES DELS 
BALLS DE BASTONS I VERSOS DIABLES 
DE LA COLLA JOVE i BALL DE DIABLES DE 
RIBES.
En finalitzar les colles de diables faran una encesa 
conjunta.

A les 21:30

Bar Social de l’Entitat GER
SOPAR DE VIGILIA AMB RUMB AL BAR
Organitza: GER

A partir de les 00h.

Envelat de Can Puig
BALL DE VIGÍLIA
Amb La Respuesta, l’Orquestra Mitjanit i Dj’s 
Eulaka&Grif



L’Altaveu nº 98 Sant Pau 2015                                        07

SANT    PAU
Diumenge
25 de gener

A les 7:30

TOC D’ALBA
A càrrec dels campaners de Ribes
Església de Sant Pere de Ribes

A les 07:45h

CERCAVILA MATINAL
Recorregut: Pl. Marcer, c/ Nou, c/ de Sant Isidre, 
c/ d’Ildefons Cerdà, c/ dels Comtes de Barcelona, 
c/ Milana, c/ del Palou, c/ de Jesús (dels Pous), c/ 
d’Olivella, c/ del Pi, c/ d’Ildefons, Cerdà fins a l’escola 
El Pi.

A les 08:30h

Escola El Pi
ESMORZAR PER ALS BALLS POPULARS

A les 09:30h

TOC DE TIMBALS
Des de l’Escola El Pi i fins a la plaça de la Vila.

Foto: Xavier Callao
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A les 09:45h

ANADA A SANT PAU
Recorregut: Plaça de la Vila, c. de mossèn Andreu 
Malgà, ctra. de Canyelles, camí de Sant Pau i era de 
l’Ermita.

A les 11h.

Ermita de sant Pau
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
Presidida i predicada per Mossèn Pere Milà, vicari 
episcopal.

A les 12h.

Plaça de l’Ermita
PILAR D’AFECCIONATS CASTELLERS 
DEL POBLE

A continuació

BAIXADA DE SANT PAU
Recorregut: Camí de Sant Pau, c. de mossèn Andreu 
Malgà, ctra. de Canyelles, plaça de la Vila.

A les 13:45h

Plaça de la Vila
EXHIBICIÓ DELS BALLS POPULARS I VERSOS
dels Cercolets, Pastorets i Ball de Gitanes de Ribes.

En acabar
Bar Social del GER
TOC DE GRALLES I VERMUT DE FESTA MAJOR
Organitza: GER

A les 19:00h

Envelat de Can Puig
CONCERT DE FESTA MAJOR AMB TAXMAN 
BAND ORQUESTRA

A les 20:30h

Envelat de Can Puig
BALL DE FESTA MAJOR AMB TAXMAN 
BAND ORQUESTRA

Dilluns
26 de gener
A les 17:30h.

Nau Pere Vall i Soler
FESTIVAL INFANTIL
Amb Pipo & Tiko “Els Pallassos galàctics”
Organitza: GER
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Tenim un gran assortit de petits 
electrodomèstics rebaixats un...

REBAIXES
GRANS OFERTES

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samà, 7 - Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú

COMBI BALAY
NO FROST 185X60

499 €
475 €

COMBI BEKO
NO FROST

185X60

369 €
349 €

COMBI INDESIT
NO FROST
187X60
415 €
379 €

RENTADORA
INDESIT

6 kg. 1200rpm.
369 €
349 €

RENTADORA
SECADORA

INDESIT
7 kg. rentat / 5Kg. assecat 

1600rpm
459 €
429 €

RENTADORA BEKO
8 kg. 1200 rpm.

315 €
295 €

RENTADORA BEKO
7 Kg. 1200 rpm.

A++
269 €
249 €

RENTADORA
ELECTROLUX
7 kg. 1200 rpm.

A++
309 €
295 €

RENTADORA ZANUSSI
8Kg. 1200 rpm.

A+++
355 €
339 €

RENTAPLATS HOT POINT
14serveis - 85X60X60

motor flexipower
380 €
369 €

5%
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A les 22h.

Bar Social de l’entitat GER
CAMPIONAT DE TRUC
Organitza: GER

Dimecres
28 de gener
A les 18:30h.

Biblioteca Manuel de Pedrolo
PRESENTACIÓ DE LA MALETA PEDAGÒGICA 
“ELS INDIANS”
A càrrec dels autors Jordi Turró i Jordi Sàbat
Organitza: Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la 
Xarxa de Municipis Indians

Dijous
29 de gener
A les 18:30h.

Biblioteca Manuel de Pedrolo
HISTÒRIES DEL CINEMA CLÀSSIC
A càrrec de José M. Álvarez
Organitza: El Cor Literari Garraf

Dissabte
31 de gener
A les 17h.

Envelat de Can Puig
FESTA DE LA GENT GRAN
Diumenge
1 de febrer
De 10h. a 14h.

Plaça Maria Mercè Marçal
TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
Organitza: Associació de Veïns del Barri del Palou

A les 11h.

TROBADA DE GEGANTS I BESTIARI INFANTIL
Amb traca dolça final
Recorregut: Eduard Maristany, c/ Jaume Balmes, 
c/ Major, c/ de Sant Pere, plaça del Centre, ctra. de 
Sitges, c/ Nou i plaça Marcer.
Organitza: Xulius-CSR

A les 12:30h.

Plaça Marcer
BALLADA DE SARDANES
Amb la Cobla Catània
Organitza: Xulius-CSR

A les 17:30h.

Envelat Can Puig
TARDA DE DANSA CATALANA
Amb les actuacions de la Colla Dansaire de 
l’Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes, Grup 
de Dansa de Vilanova i la Geltrú i el Grup de Dansa 
La Saca de Sitges.

LA PANERA DEL CORREFOC
Sorteig el divendres 23 de gener en combinació amb 
els quatre últims números del sorteig de l’ONCE.

Gaudeix dels 
comerços de Ribes 
per tan sols 1€ la 
butlleta.
Panera valorada en 
més de 5.000 € 
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Fonts i agraïments per : Jaume Fortuny i Colla 
Geganters de Ribes , Xavier Callao, Jordi Pérez , Eva 
Antolín, Pere Coll, Llum Gonzalez i Ferret, Montse 
Garcia Gil, Carles Bartra, Ginesta Garriga, Maria 
Botella i Magí Fortuny.

Sant Pau ens ofereix un paisatge festiu particular. El 
clima del mes de gener sovint ha estat variant. Hem 
passat per nevades, tempestes, ventades i veritables 
estiuets hivernals i tot i això la Festa Major de Sant 
Pau ha anat creixent i arrelant-se amb antigues i noves 
tradicions. 

Avui ens proposem un passeig per algunes de les 
activitats que ens proposen les entitats per Sant Pau 
i per a conèixer i reconèixer aquells altres detalls de la 
Festa que no acostumen a protagonitzar portades però 
són tan imprescindibles com la resta. 

Passejarem doncs, per conèixer els detalls del pentinat i 
el ram de les gegantes de la mà dels seus protagonistes, 
amb l’ADF 307 (Associació de Defensa Forestal de 
Ribes) per saber com es preparen els dispositius pel 
correfoc i les cercaviles, parlem amb una cosidora de 
vestits de Diables entre d’altres i deixem un raconet per 
veure com s’ha popularitzat el vestuari festiu entre el 
públic més jove i familiar. 

A més, un petit recorregut per les activitats que ens 
proposen per Sant Pau diverses entitats i un espai 
per al col•leccionisme i les joies de figures de cultura 
popular local que de ben segur ens agrada a tothom.  
Comencem?

Un Passeig per altres tradicions  
i propostes per Sant Pau
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El dia de Reis, comencen els preparatius per guarnir i 
preparar els Gegant i les Gegantes per la Festa Major. 
Així, la Colla de Geganters de Ribes es reuneix i va fent 
caliu al mateix temps que s’hi sumen nous portadors i es 
revisa el vestuari, les robes que cal arreglar, netejar o 
estirar i es reparteix la feina. Tot plegat amb una suma de 
col•laboracions que acaba implicant tota la família segons 
ens expliquen. 

Perruquers i perruqueres locals han anat de sempre 
col•laborant amb en els pentinats de les Gegantes, 
darrerament, és en Ramon Finestres qui pentina la Marina 
un o dos cops l’any, segons els efectes de les sortides... 
així com l’ Eusebia Poch ha anat rentant les robes per tenir 
la Marina ben apunt. Una feina que es fa unes setmanes 

ENTRE BASTIDORS... LES GEGANTES GUAPES, GUAPES...
abans, doncs ja fa uns anys que les escoles visiten 
els Gegant pels voltants de Sant Pau, enguany amb la 
novetat que serà la Colla de Geganters qui els faci la visita  
i  expliqui detalls i la història dels Gegants a la canalla. 

I del cap a les mans. El ram de la Paula és obra de la Llum 
Gonzàlez i Ferret (Gonflor) que fent una mica d’història 
ens ha dit que ja els seus pares, d’ençà que van obrir 
la floristeria al 1970/71 van començar a fer els rams de 
les Gegantes. Una tasca que es fa la mateixa vigília per 
poder garantir que les flors llueixin durant els dos dies 
de cercaviles. Amb flors com l’anturium per exemple en 
vermell i altres combinacions, sempre pensant en una 
flor que pugui resistir els climes i els moviments de les 
ballades i les cercaviles. 
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Parlem amb una de les moltes cosidores, professionals i 
amateurs que un mes abans, (sovint per les comandes de 
nadal) es dediquen a cosir els nous i vells vestits dels balls 
per estar tot preparat per la Festa Major. Ella és la Montse 
Garcia Gil (La Botigueta) qui ens explica que ja fa anys 
que tant de nous com per arreglar de vells, aquests dies 
està entre pantalons i capes de sac tot enllestint els vestits 
pels Diables entre d’altres, doncs també ha vestit altres 
balls, entre ells  el dels cascabells quan van estrenar les 
faldilles. Una feina en la que la Colla va recuperar d’antic 
un vestuari en que enlloc de pantalons també duien 
faldilles i entre investigació i creativitat van trobar el model 
que avui gaudim per la cercavila infantil. Ens comenta, que 
abans era més caòtic: tothom a darrera hora entre cosits 
i descosits, en canvi avui dia, la feina està més repartida i 
també hi ha molta gent que potser cerca patrons i es cus 
a casa, o a les seves màquines fins i tot. 

I ENTRE COSITS I DESCOSITS:  LES COSIDORES

A banda, també  ens 
agrada descobrir damunt 
la taula de treball de la 
Montse, que no només 
els balls es vesteixen per 
l’ocasió, sinó que cada 
vegada més, la canalla 
que surt a veure les 
cercaviles també llueix 
els seus petits vestits 
de Diables... per anar 
fent boca i créixer lluint 
tradició! 
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 L’ADF 307 (Associació de Defensa Forestal de Ribes) és 
qui s’ocupa i es preocupa de la prevenció i l’extinció dels 
possibles incendis que puguin succeir en les cercaviles, 
correfocs i Castells de Foc de Festa Major. Per Sant Pau, 
la primera intervenció de l’any, els corresponen cercaviles 
i el correfoc.

Parlem amb en Carles Bartra, president de l’associació i 
ens comenta, que tot comença quan són convocats per 
l’Ajuntament per a organitzar i preveure les cercaviles i 

aleshores, el primer que han de fer, doncs són una colla 
de voluntaris, és buscar la disponibilitat de tots, ja que 
alguns també participen dels balls populars i això els hi 
pot dificultar comptar amb un equip bàsic que pot estar 
format fins a 5 persones, sovint menys, en funció de la 
cercavila.

Comentem que aquesta funció s’ha vingut fent d’ençà que 
es va crear l’ADF 126 que era conjunta entre Sant Pere 
de Ribes i Olivella, cap a mitjans de la dècada dels anys 
vuitanta. I evidentment, algunes coses han canviat molt i 
en canvi d’altres més aviat poc. 

Un cop es coneix la disponibilitat dels voluntaris i els torns, 
l’ADF organitza dins de les cercaviles quines hauran de 
ser les seves localitzacions, per això anem veien com 
es va canviant de lloc algun dels vehicles i també els 
dispositius a peu amb motxilla d’aigua, doncs per poder 
moure’s entre el públic i  els balls, es fa necessari disposar 
de persones a peu, ja que els vehicles no sempre hi poden 
accedir fàcilment a tot arreu. 

També ens explica que no totes les cercaviles són iguals, 
sobretot per Sant Pau on es combinen les cercaviles dins 
del nucli urbà, més senzilles a excepció d’algun solar o 
potser el bruc d’algun balcó, amb l’anada a Sant Pau 
que ja és més propera a la zona forestal i àmbit rural i cal 
prendre més precaucions.  

L’ADF 307, VOLUNTARIAT i PREVENCIÓ PER FESTA MAJOR
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També des de l’ADF es fan les recomanacions a les 
colles de foc; aquí en van dues que ens han comentat: 
en primer lloc la persona amb motxilla d’aigua junt amb 
la colla i la segona, en el darrer tram de l’anada a Sant 
Pau, on hi ha més arbres i  ens recomanen no encendre  
carretilles. 

Evidentment els materials i vehicles de l’ ADF estan 
preparats tot l’any, per la tasca que ordinàriament realitzen 
a la zona forestal  i que necessita que estigui sempre tot 
a punt per a qualsevulla emergència que pugui donar-se. 
Per tant a nivell tècnic la feina de preparació de Sant Pau, 
són les motxilles d’aigua i les emissores de  comunicació 
amb la policia local.

Ens comenta en Carles també, que tot i que potser hi ha 
qui no ho sap, la majoria de persones coneixen l’ADF i la 
seva tasca i per tant quan s’encén algun bruc o matoll de 
seguida els busquen per intervenir-hi. 

Finalment per  l’ADF les cercaviles permeten també que 
hi participin els aspirants a voluntaris, que així, a través 
de l’experiència de les festes majors, aprenen, com en un 
banc de proves, tant a utilitzar la mànega d’aigua com les 
motxilles i sobretot les reaccions davant del foc.  

Tot plegat una experiència que va més enllà de la prevenció 
i de l’extinció d’incendis i que es basa en el voluntariat, 
en el coneixement de l’entorn i en la implicació de moltes 
persones. 
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L’Altaveu.- Com neix la idea del TraKasound? 
Genís Riera.-   Neix de la mà de la Colla Jove, amb la idea de 
dinamitzar els actes per a joves de la Festa Major i allargar-la 
també. Es tracta també de transmetre uns valors, un tipus de 
cultura musical i un punt de trobada. Per Ribes i per un sentiment 
d’arrelar la música al poble. 

L’A.- Si haguéssim de definir-lo, és més un festival o un concert?
G.R.-  Es podria pensar que és un concert, perquè dura un dia. 
Però també és cert què té sentit perquè està dins d’una altra 
festa. Diguem que és una combinació. 

L’A.- Quina serà la propera edició?
G.R.- Serà la 8ª edició i serà especialment bona i atractiva.

L’A.- Reagge, rumba, ska, rock... han estat diversos els estils 
musicals del Trakasound. I les ubicacions també ... molts canvis?
G.R.-  Al principi ens vam ubicar a l’envelat, després al pavelló i 
des de l’any passat un altre cop a l’envelat. De fet ens podríem 
queixar per la manca d’espais de grans dimensions, que és una 
realitat del poble, però al final ens entenem amb l’Ajuntament 
que també col·labora en el Trakasound.  I si, hi han passat molts 
grups i estils diferents, però sempre amb un mateix sentit: 
qualitat i inquietud  musical. 

L’A.- Esperem canvis per enguany?
G.R.-  Sí, aquest any canvia la idea principal. Volem “re-produir” 
el Trakasound. Donar-li recuperació i importància per  Sant Pere 
de Ribes. Que sigui un acte que senyali Ribes a la comarca. Amb 
grups que porten també el seu públic, implicant les entitats  i 
assumint més risc. 

L’A.- Els objectius... i el plural no és casual, són diversos 
imaginem...
G.R.- Sí, neix com una activitat per aconseguir una major 
autogestió de la colla, però també com a element de promoció 
de la cultura i de la economia del poble. Fomentar la participació 
de la colla, de voluntaris. I també fer consciència de que “no hi ha 
cap fada madrina” i que cal moure’s...  així que la colla s’implica 
currant a la barra, venent entrades... També és una manera de fer 
política. Participació.

TRAKASOUND:         
música i missatge
El TraKasound que avui s’inclou en la programació del CorreFoc 
de Sant Pau, és un dels atractius de la Festa Major que cada 
any pren més força. En parlem amb en Genís Riera de la Colla 
Jove de Diables de Ribes . La cita serà el proper 17 de gener. No 
ens ho podem perdre!
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L’A.- Com es prepara el TraKasound? Qui hi treballa?
G.R.- És una activitat de la Colla. Dins de la Colla hi ha una 
comissió d’actes paral·lels, barraques... i és aquesta comissió la 
que hi dedica més temps a la preparació. Sempre d’acord amb la 
Junta. I podem dir que hi ha dos moments en l’organització. Els 
previs, el contingut, la difusió, l’organització i negociacions amb 
les institucions per exemple, on hi participa més la comissió de 
treball, i un moment posterior que és el dia del concert en què hi 
treballa voluntàriament tota la colla.

L’A.- El cartell, la data... tot apunt?
G.R.-  Serà el Dissabte 17 de gener, el dia del Corre Foc i aquest 
any tenim lema: “Posa’t laTxapela! Perquè són dos grups bascos 
coneguts i avui dia reconeguts, en l’intercanvi que tenim entre 
la música en català i en basc, tant BETAGARRI, com EMON 
són dos grups que venen forts. Betagarri fan ska i punk rock i 
EMON fan més fusió. A més el cartell inclou El DJ The Moustang 
(Fuck&Destroy).

L’A.- Un cartell atractiu i que consolida el Trakasound com un 
concert amb missatge cultural. Es pot concebre avui dia un Sant 
Pau sense Trakasound, o un Trakasound fora de Sant Pau?
G.R.- No crec, és un dels concerts més consolidats. La gent ja 
va preguntant i volen saber quins grups vindran, qui ho fa i què 
representa... També per les colles que venen de fora al correfoc  
que estan encantades i en gaudeixen.

L’A.- Podria créixer el Trakasound?
G.R.- Sí, seria fantàstic! 
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L’Altaveu.- En relació a Sant Pau, qui és en Xavi Puig?
Xavi Puig.-  Ermità, masover, pagès... De 1999 a 2010 amb un 
contracte amb l’Ajuntament en concepte d’ermità i pagès per 
tenir cura de l’ermita i de la terra i des de 2010 en precari però 
atenent les necessitats, disposant l’espai per a qui ho demana...
L’A.- Així aquests darrers anys també has estat arranjant Sant 
Pau per la Festa Major. Com va començar aquesta relació entre 
el Xavi Puig i Sant Pau?
X.P.- Va ser realment “rockambolesc”... L’Ajuntament va treure 
un concurs per l’arrendament de Sant Pau i ens vam presentar 
dues persones. La veritat és que l’altra va guanyar, va treure més 
puntuació, però per manca d’una condició no li van adjudicar, 
així que em van trucar de rebot i em van atorgar el contracte. 

L’A.- Amb el contracte a la mà, per on  vas començar?
X.P.- Primer calia rehabilitar la casa, que feia dos anys que no 

estava ocupada. Van ser mesos de molta feina i ja al gener de 
l’any 2000 vam procedir a la neteja  i l’ obertura de l’ermita. 
Van ser a partir d’aleshores 5 anys de molta implicació, doncs 
calia posar apunt la casa, l’ermita i les terres i l’entorn. Atendre 
les activitats de Festa Major, de casaments i altres que es 
feien. Aleshores  al 2005  l’ Ajuntament va iniciar les obres de 
rehabilitació de l’ermita. 

L’A.- Sí, recordem que es van endarrerir força, oi? Com es van 
viure des de la masia del costat?
X.P.- Doncs, molt  a prop! Sí, va haver-hi un problema amb les 
bigues i allò va endarrerir les obres fins el 2007. Va ser un abans 
i un després també, ja que fins al 2005 també em feia càrrec, 
tot i no estar en contracte, de la neteja de l’ermita, però és 
clar... la neteja  d’unes obres ja no eren el mateix! De fet, els 
primers cinc anys, em sentia com abandonat allí. M’encarregava 

Tenia 25 anys quan al 1999 es va fer càrrec de l’ermita de Sant Pau. Des d’aleshores, i amb dos situacions ben diferents  
fins el dia en què fem aquesta entrevista, en Xavi Puig Batet,  en Puig, per les amistats i persones conegudes, ha estat 
responsable del manteniment, la cura i les activitats tant de l’ermita, com de l’entorn de Sant Pau.  A les portes de la 
Festa Major de Sant Pau, xerrem una estona amb ell i entre anècdotes i historietes, desvetllem alguns detalls de com es 
té cura i es gaudeix d’un espai municipal que, en paraules seves “és obert a tothom”.

Una xerrada amb en  XAVI PUIG BATET,
ermità i masover de Sant Pau.



L’Altaveu nº 98 Sant Pau 2015                                        21

de tot: la neteja, la cura del camí i l’entorn; vam estar sense 
aigua corrent (comprava les cubes) fins el 2005 també. Es van 
viure moltes coses aquells anys. De fet, vaig recuperar un antic 
estable que segons les fonts hi havia existit al  1800 per tenir-hi 
dos cavalls i que fos un atractiu pel poble i les escoles que hi fan 
visites també. Però l’Ajuntament ho va fer enderrocar.

L’A.- Enderrocat l’estable... enderrocades les relacions?
X.P.-  Em vaig centrar en complir les condicions i per tant calia 
que l’Ajuntament s’impliqués més, coses que fins aleshores 
havia fet jo, però sense obligació de fer-les. Un dels problemes 
ha estat sempre que per l’Ajuntament Sant Pau és competència 
d’Urbanisme, de Serveis, de Cultura... i són tants departaments 
que cap mai tampoc es posa d’acord.

L’A.- Ens comentaves també que una vegada uns alumnes et van 
fer una entrevista per a un treball. Com va ser l’experiència?

X.P.- Va ser molt interessant! Em preguntaven sobre l’ofici de 
l’ermità i masover, sobre el fer de pagès. Vaig explicar com es 
té cura dels arbres i de les funcions d’aquest ofici, entre elles  
per exemple explicar la història de l’ermita, la descripció dels 
elements qui hi ha i com ha anat evolucionant l’entorn també.

L’A.- Parlem de l’ermita. Anem cap als 500 anys?
X.P.-  Es diu que es va iniciar entre 1400 o 1500 però la data 
més fiable i remota de la que és té constància és de 1668. Però 
la seva història ha passat per totes les etapes, fins i tot quan a la 
Guerra Civil es van portar els retaules de l’Església Vella... 

L’A.- Fem una petita visita... què hi trobem?
X.P.- L’Altar, les imatges de Sant Pau, Sant Magí i el retaule amb 
la imatge de la Pietat que va ser donació de la Família Miret, el 
quadre de Sant Pere, la imatge de la Verge del Carme, i el vaixell 
que és un exvot d’un vaixell de càrrega de fa uns 275 anys... 

Bona

Festa Major



22                                      L’Altaveu nº 98 Sant Pau 2015

L’A.- Ets tot un coneixedor dels elements i la seva història?
X.P.-Bé, això ho vaig aprendre dels avis, de la gent gran que 
m’ha anat explicant que ja ho explicava l’anterior ermità, en 
Josep “Sant Pau” que li deien i en Josep de Can Barba. També en 
Magí Mestre, l’administrador de l’ermita. Bé, moltes persones, 
historiadors locals també m’han anat explicant coses i jo les he 
recollit i les comento en les visites. I és un plaer. 

L’A.- Què té en Xavi de Sant Pau i Sant Pau del Xavi?
X.P.-  Les portes obertes. Sant Pau ha estat obert a tothom 
i jo sóc així també. I la possibilitat que m’ha donat Sant Pau 
és important, perquè m’ha permès ser així i això ha estat 
fantàstic.

L’A.- Vaja... que us heu entès bé?
X.P- Sí... una simbiosi. De fet no em puc imaginar ni vull pensar 

que pugui venir algú pensant en Sant Pau com un negoci i 
trenqui amb això. A casa hem conviscut durant aquests anys 
una trentena de persones que hi han anat passant. Per què 
sempre ha estat obert si algú ho ha necessitat. I la gent que ha 
passat per aquí , sense pagar res, clar, també han tingut cura de 
l’entorn, dels cultius, de la casa... Tothom ha sabut que estar-
s’hi significa tenir cura i mantenir l’espai i atendre les seves 
necessitats. 

L’A.- Què destacaries d’aquests anys a Sant Pau?
X.P. Són moltes coses. Em quedo amb el què té Sant Pau. Té 
una energia positiva. La gent ho viu, ho reconeix i hi torna. I la 
curiositat del fet estratègic de la seva ubicació. Des de Sant Pau 
es veu el mar i a l’hora el Castell d’ Olèrdola i això li dóna una 
entitat especial també. A banda de la màgia que té el fet de que 
es va construir amb la pròpia terra, la pedra i l’aigua de l’entorn.

L’A.- En podríem fer un llibre sencer de l’ermita, de les anècdotes 
i dels teus records! Anem per la Festa Major. Com es prepara 
Sant Pau per rebre el poble?
X.P.- (riu...) Sí, sí, un llibre! Doncs els preparatius per Festa 
Major, fins el 2005 els feia gairebé tots jo. D’aleshores 
l’Administrador de l’ermita s’encarrega d’altres coses també. Hi 
ha les mantellines sobre l’Altar i els Retaules i el darrera que 
cal mantenir o netejar i alguna vegada també hem reposat. Els 
canelobres  i els ciris, les flors, la neteja dels bancs, la cura de la 
fusteria  i els tractaments necessaris. I l’entorn també, la poda 
d’arbres, la terra, la plaça, els serveis... 

L’A.- Molts canvis en aquests anys?
X.P.- Durant uns anys, un grup de músics del poble van crear 
“La band tocant” per amenitzar l’estona entre després de l’Ofici 
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i la baixada de Sant Pau, i tocaven peces de músiques de tot el 
món, però això es va acabar. També vam incorporar amb els 
anys un servei de begudes i sabre i sucs i xocolata per la canalla. 
Un any també es va fer un graffitti sobre unes fustes que vam 
preparar. I sí, hi ha hagut coses noves i coses que s’ha consolidat 
també. 

L’A.- En destacaries alguna altra?
X.P.- Doncs sí, potser que durant els primers anys, preparàvem  
una exposició de totes les activitats i feines fetes en l’ermita 
i l’entorn durant l’any anterior. Així que ens uns planell ho 
exposàvem el dia de Sant Pau, per donar a conèixer a tothom el 
que s’havia fet durant un any. Crec que era important. Les obres, 
les millores, les activitats, tot s’exposava i tothom podia saber 
el què es feia. Li dèiem “el versot de l’ermità”, amb fotografies 

des del primer any sobre la rehabilitació, la cura de l’horta i les 
visites que es feien així com els diferents actes. Es va fer fins  
que es van començar les obres de l’ermita...

L’A.- Així, a més d’ermità has estat implicat en les activitats de 
Festa Major també?
X.P.-  Sí, de fet vaig estar uns anys a la Comissió de Festes i he 
participat en el Ball de Gitanes, en els Diables... 

L’A.- I com es compatibilitza estar als dos llocs per Sant Pau?
X.P. (riu...) Amb ajuda és clar! I també buscant qui et substitueix 
en l’anada i baixada per poder tenir tot preparat i atendre tot. 
Sempre sobretot perquè hi ha hagut gent ajudant i col·laborant.

L’A.- Quan comencen els preparatius?
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X.P.- A principis de Gener pel què fa a coses concretes, 
perque abans sempre són les Festes de Nadal... Però de fet, 
és tot l’any que Sant Pau està apunt. Aleshores fem reunions 
amb l’Ajuntament per la coordinació i prepació dels actes. Es 
comença pensant que estigui tot apunt pel 24/25 de gener i 
ara una setmana abans ja que es fa l’anada infantil també, que 
permet a moltes famílies i persones venir a Sant Pau i gaudir de 
l’entorn. Es fa l’ermorçar per la canalla i tothom ho passa bé. 

L’A.- Amb Sant Pau hem vist que són molts lligams: l’ermita, la 
masia, la terra, l’entorn, les activitats... Amb què et quedes? 
Què deixa més empremta?
X.P.- Hem quedo amb el conjunt. Tot plegat. No tindria gaire 
sentit la casa sense les terres o la cura de l’ermita. Ni tenir cura 
de l’ermita sense la casa, ni de les terres  sense l’una ni l’altra... 
Em quedo amb el conjunt i amb la unió amb el poble. És un 
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espai municipal i és de tothom. També les activitats, els actes 
que van des de la Festa Major als casaments, passant per altres 
festes, trobades de balls populars, visites de les escoles i visites 
també dels esplais. Així com visites culturals i d’historiadors que 
han anat passant. Sant Pau és tot això. El llegat i les activitats, 
l’entorn i la seva energia.

L’A.- Sí hem vist que Sant Pau és energia positiva, és tradició, 
història, noves tradicions i tota una llarga història encara per 
viure. En podríem fer un llibre, de moment ens convidem a 
gaudir-ne! 
Bona Festa Major, Xavi!
X.P.- Bona Festa Major! 
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Com no podia ser de cap altra manera, parlem amb 
algunes de les entitats que programen actes especialment 
per Sant Pau. De ben segur que el programa d’actes està 
farcit de més i diverses activitats, però per anar fent boca, 
hem visitat aquelles que completen un programa més que 
farcit i divers, atractiu, festiu i de sempre.

En primer lloc, des de l’Entitat GER ens conviden a una 
munió d’activitats diferents en les que s’impliquen les 
seccions també esportiva i gastronòmica de l’entitat. Per 
començar, participen amb la Coordinadora de Barraques 
en l’organització del CORREBARS en el que han proposat 
per enguany alguna novetat més musical i que igualment 
acabarà com sempre amb la festa a la Nau . Ja en la vigília 
de Festa Major ens conviden a tres actes més: l’esmorzar 
amb forquilla, de la secció gastronòmica com a primer 
àpat d’una jornada ben atipada d’actes... i que està obert 
a tothom si bé cal adquirir els tiquets anticipadament... 
doncs ens diuen... n’hi ha per llepar-se els dits! 

Tot seguit la ja tradicional Baixada de Gralles que arribarà 
a complir 16 anys i que comentem que va sorgir com una 
proposta de l’entitat per contribuir a ampliar els actes 
de Sant Pau i que avui és el toc previ, just abans de la 
Traca que comença a reunir al tothom a la plaça. Per 
acabar el sopar de vigília al bar de l’entitat i amb música, 
enguany amb RUMB AL BAR i que és col·laboració de la 
Cooperativa de Can Pere. Ens diuen que és el moment de 
més caliu de tot el programa d’actes.
El dia de Sant Pau, el vermut i toc de gralles en acabar 

l’exhibició al bar de l’entitat i per l’endemà de Festa Major 
es fa la Festa Infantil que organitza l’esplai de l’entitat, 
que enguany serà el dilluns 26 de gener a les 17:30 i que 
promet ser un meravellós i divertit musical per a tota la 
família. 

Per un altre costat, les seccions esportives de l’entitat 
(Atletisme i  el Club Ciclista del Ger) organitzaran també 
enguany el tradicional Campionat de Truc, La Caminada 
al Montgrós i el 48é CROSS de Sant Pau que seran el 8 

LES ENTITATS FAN FESTA MAJOR
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També tradicional és el concert-vermut que es fa al pati 
de l’entitat després de la baixada infantil de Sant Pau, que 
enguany serà el diumenge 18 de gener. Un vermut per 
començar a fer caliu per la Festa Major i que cada any 
s’acompanya d’un estil musical diferent. 

Finalment, com a actes específics de Sant Pau, doncs 
l’entitat per aquelles dates en realitza d’altres, ens aturem 
en el nostre passeig en la Trobada de Gegants Infantil 
que es celebra sempre el primer diumenge posterior a 
Sant Pau, aquest any l’1 de febrer. Una activitat en què 
hi participen des de l’esplai fent gegants amb la canalla i 
lluint-los plegats, junt amb qui es vulgui apuntar a gaudir-
ne a la plaça Marcer, i tot seguit una ballada de sardanes 
tanca el seu programa per Sant Pau.

Per la seva banda, des del Centre Parroquial ens conviden 
a gaudir del Concert amb Esteve Molero per diumenge 
18 de gener que s’organitza amb col·laboració amb 
l’Ajuntament. 

Febrer.  La Cursa de BTT de Sant Pau aquest any  degut 
a les dates carnavalesques es trasllada al diumenge 22 
de febrer així que gairebé un mes sencer d’actes fan que 
la novetat principal sigui que l’entitat contínua implicant-se 
en les activitats i que compten amb les diferents seccions 
actives per a poder-ho dur a terme.  

Esforços, voluntat i ànims de fer participar a tothom és 
el que ens transmeten la presidenta i vicepresidenta de 
l’entitat, la Ginesta Garriga i la Maria Botella.

I també  els Xulius  ens prometen complir amb el tradicional 
programa de Sant Pau. Començant per Campionat de 
Tenis-Taula SABRE de Sant Pau, de caràcter amateur 
per a joves a partir dels 14 anys i que intentant recordar, 
sembla que fa més de 10 anys que s’organitza de la mà 
del Sico Mesía però que el propi president de l’entitat, en 
Pere Coll, recorda que de petit sempre hi havia hagut una 
taula per jugar-hi i s’hi feien campionats, per tant parlem 
d’una activitat, tot i que en diferents formats, arrelada a 
l’entitat des de fa gairebé uns trenta anys.

LES ENTITATS FAN FESTA MAJOR
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El Torneig de Sant Pau neix del desig de col·laborar, 
ampliar i complementar les activitats que ofereix el poble 
de Ribes en el marc de la seva Festa Major. Però un dels 
motius que més fort va empènyer per a la creació d’alguna 
activitat organitzada pel Club Handbol Ribes en aquestes 
dates tan assenyalades va ser l’ocupació d’un buit que els 
nostres jugadors i jugadores tenien en la participació a la 
Festa Major del seu poble.

Però, què fer? L’activitat més atractiva que es podia oferir 
als nostres socis més joves és la de jugar a handbol. 
Després de l’assistència a tants i tants tornejos on han 
anat de convidats, per què no tenir un torneig a Ribes 
on els nostres siguin l’equip amfitrió? Per què no fer 
aparèixer Ribes al calendari de la temporada d’handbol? 
Dit i fet, es va desenvolupar el Torneig en un format de 
partit únic que conté tots els ingredients necessaris també 
de divertiment per a les famílies: rivals anivellats que són 
sinònim d’emoció assegurada, i un trofeu en joc, el de 
Sant Pau amb el protocol de cerimònia inclosa. 

I així, aquest serà ja el quart any que el Torneig de Sant 
Pau es consolida al programa de la Festa Major de Ribes 
com una activitat diferent que omple les agendes dels 
nostres jugadors,  jugadores,  famílies handboleres de la 
vila i tothom que es vulgui acostar a gaudir de l’esport de 
l’handbol. Anoteu: el dia 18 de gener pel matí al pavelló 
Municipal de Ribes.

EL TORNEIG DE SANT PAU
Club Handbol Ribes.
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El Club de Tennis Ribes organitza el 42é Campionat Social 
i 11é Trofeu Josep Pasqual  que celebra les finals per Sant 
Pau, un campionat amb dues categories masculines i una 
de femenina que llueix de públic i que engresca a la massa 
social de l’entitat.

El Campionat que té una durada d’un mes, inciant-se als 
voltants de mitjans de desembre, arriba a les finals per Sant 
Pau, convidant al públic tant social del club com general de 
tot el municipi a gaudir-ne. 

I a més a més, s’organitza també per Sant Pau el  VINE I 
JUGA! una activitat oberta a tothom i amb una inscripció de 
2€ que serà el 18 de gener al matí, per a majors de 14 anys.

I d’aquesta manera acabem una etapa del nostre passeig que ens ha portat dels patis i espais de les entitats  a les places 
i les pistes esportives i que sense cap mena de dubte ens farà gaudir de la Festa Major de Sant Pau entre emocions, 
músiques, àpats i festes per a totes les edats.

EL CLUB DE TENNIS RIBES

D’aquesta manera l’escola de tennis, tal i com ens explica 
el seu responsable, en Jordi Pérez, s’acosta a les activitats 
del municipi i s’aproxima al jovent amb una activitat oberta 
que es celebra dos cops a l’ anys des de fa 3 anys i que és 
un èxit en participació i en resultat, doncs es comparteix 
una activitat esportiva en família o entre amics i amigues 
la qual cosa promet sempre diversió.

Ens conviden doncs, a participar-hi i només cal portar-hi 
entusiasme i ganes de jugar.
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Finalment, acabarem el nostre passeig gaudint de tres 
aparadors que destaquen per Festa Major doncs en fan 
de les figures i de la festa un homenatge. 

En primer lloc, amb en Magí Fortuny Albareda (Joieria 
Fortuny, des de 1980) visitem una parada molt especial.  
Les joies de les figures del Drac de Ribes i els Gegants. 
Tot plegat amb l’ingredient d’una història dolça, nostàlgica i 
tendra.  Una història que comença quan en Pere Carbonell 
escriu la separata del programa de Sant Pere anunciant 
la creació del Drac de Tres Caps que va veure la llum per 
Sant Pau de 1972. 

Vint anys més tard, al 1991 es va anunciar la creació del 
nou Drac de Tres Caps i es va programar una festa de 
benvinguda per al gener de 1992. Aleshores, ens explica 
en Magí, que la seva dona, l’ Eusebia, el va convèncer per 
a fer un penjoll d’homenatge al Drac per al Vintè Aniversari. 
Així es va fer i aquesta fou la primera joia del Drac, obra 
de creació pròpia de’n Magí Fortuny, que es va fer seguint 
una elaboració tradicional, fet en plata directament per 
extreure després un motlle.  Tan els va agradar que en van 
fer més i les van numerar i es continuen  fent i numerant, 
ja que el procés continua sent artesanal. Una joia que a 
més s’acompanya de la llegenda de’ n Pere Carbonell i 
de la qual s’han venut 2.400 exemplars en aquests anys.

Després del penjoll del Drac, es va animar amb clauers 
i agulles de corbata ja cap al 1995 i 1996 i altres figures 
per encàrrecs personalitzats, tot sempre a partir d’una 

DEL PASSEIG A LA PARADA
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elaboració manual i cuidada. 
La darrera incorporació, des de 2012, al nostre aparador 
predilecte,  són les arracades i els clauers dels Gegants, 
amb un detall magnífic en els gravats i una gran delicadesa 
en el tall.

I actualment, ens comenta que l’Eusebia ja l’anima a tirar 
endavant unes arracades llargues del Drac i uns braçalets, 
així que esperem que en Magí  vagi disposant dels dilluns, 
que és quan pot anar creant peces i ben aviat puguem lluir 
les noves joies.  

Tot seguit parlem amb l’Eva Antolín (La Libèl·lula) que es 
dedica entre altres coses a la impressió de samarretes i 
suaderes, altres de les noves protagonistes de la Festa 
Major, entre un públic que cada vegada es prepara amb 
més temps per estar a punt per l’estrena de l’FM. L’Eva 
ens comenta que cada vegada hi ha més grups de joves  
de 14 o 16 anys, sobretot per Sant Pere però també per 
Sant Pau amb les suaderes i samarretes, i  famílies que 
demanen una estampació especial, sovint amb dissenys 
o lemes propis i altres vegades amb els dissenys que ella 
mateixa ofereix.

L’Eva, que fa més de 20 anys que es dedica al món del 
disseny en gaudeix amb les propostes que li porten o que 
es demanen i malgrat sempre són les mateixes dates, 
assegura que cada vegada s’organitza tot amb més 
temps, sobretot a l’estiu. D’entre les curiositats sens dubte 
els colors de moda. Actualment els fluorescents entre el 
jovent són els colors més demanats.  Així doncs, entre el 
Drac, Gegants i sobretot Diables, la festa és ben guarnida.
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I d’un a aparador i un altre i acabem amb en Xavier Callao, 
a qui molts reconeixem fent-se espai entre ball i públic per 
fer fotografies durant les cercaviles, però que avui ens ha 
rebut per parlar d’una afició que tot i tenir-ne relació és ben 
diferent. Es tracta de la col·lecció que ha realitzat de Gegants 
de tota Catalunya en punts de llibre 

Una col•lecció que va començar amb la idea de fer uns punts 
dels Gegants de Ribes, que va donar a la Colla de Geganters 
ara fa uns anys, en els 60 anys dels Gegants. 

La idea es va anar expandint i avui dia ja compta amb una 
col·lecció de prop o més de 800 Gegants, dels gairebé 4.000 
que hi ha relacionats de tot el país. 

Els punts de llibre, són més que una imatge dels Gegants, 
hi ha les seves característiques, noms i lloc de procedència i 
així es pot anar coneixent la particular història de cada indret. 
N’hi ha d’ Indianos, àrabs, moderns, cavallers, cristians... 

Així, a través d’aquesta iniciativa ha nascut una nova entitat 
local, l’Associació Cultural XACAVI, dedicada a la promoció 
de la cultura popular i el col·leccionisme de les imatges de 
figures tradicionals, que organitza trobades, exposicions i que 
ens promet ben aviat continuar l’expansió de la col·lecció de 
Gegants de Catalunya. Una tasca que ens apropa la cultura 
del país al municipi i al mateix temps apropa les nostres 
tradicions i els nostres Gegants per arreu de Catalunya. 

Una bona manera d’acabar el nostre passeig per altres 
activitats i propostes per Sant Pau, i així anar ja definint per 
on podrem començar a continuar caminant. Fent Festa i fent 
camí!
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ESCUELA ARCTURIANA Y GRUPO UNICORNIO
Somos un grupo de meditadores que 
trabajamos para nuestra evolución 
personal y para la Sanación Planetaria. 
Nosotros vemos a la Tierra como un ser 
vivo, de manera que nuestras técnicas 
se dirigen a la Tierra y a la humanidad de 
manera paralela.

Nosotros trabajamos dentro del Proyecto 
Arcturiano para la evolución y la sanación 
de la Tierra y de la humanidad. Desde 
esa perspectiva, invitamos a participar 
libremente y sin compromiso en nuestras 
meditaciones, cursos y actividades a todas 
las personas que quieran trabajar en su 
propio desarrollo espiritual y que quieran 
colaborar en la Sanación Planetaria.

La Asociación Escuela Arcturiana ofrece meditaciones para el despertar de la conciencia, el desarrollo 
espiritual y la sanación personal y planetaria y cursos presenciales y online de Tecnología Espiritual Arcturiana

PROGRAMA DE TECNICAS PERSONALES 2015
17 de Enero – Cámara de Juliano para la limpieza del aura
21 de Marzo – Vaciado de la memoria celular
16 de Mayo – Limpieza y purificación de los 4 cuerpos
18 de Julio – Cámara del desapego
19 de Septiembre – Ejercicio del Sol Interior y del poder personal
21 de Noviembre – Plegado del espacio- tiempo continuum

CURSOS PRESENCIALES  DE TECNOLOGIA ESPIRITUAL ARCTURIANA
Primer Módulo o curso monográfico sobre la Ascensión y la Psicología del Alma
1.  El Proyecto Arcturiano, el Paradigma del Triángulo Sagrado y la Unificación
2.  La Ascensión
3.  Vywamus y la Psicología del Alma

Segundo Módulo o curso monográfico sobre las Técnicas Arcturianas
1.  Las Técnicas Arcturianas I
2.  Las Técnicas Arcturianas II
3.  Sanación y evolución mediante la Luz y el sonido

Tercer Módulo o curso monográfico de Introducción a la Sanación Planetaria
1.  Crisis planetaria y estadios planetarios
2.  Las Etapas Planetarias para la reparación del planeta
3.  La Biorelatividad y las Cámaras de Sanación Planetaria

ENSEÑANZAS DEL TRIÁNGULO SAGRADO

El espacio de las Enseñanzas del Triángulo Sagrado se realiza cada tercer sábado de 17: 00 a 19:30 y está 
abierto a todos.

En los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre realizamos un ejercicio de Biorelatividad en 
nuestra sede. La Biorelatividad es una técnica de Sanación Planetaria que tiene como objetivo la sanación y la 
evolución del planeta.
Y en los meses enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, realizamos práctica e instrucción en Técnicas 
de evolución personal. 
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La Asociación Grupo Unicornio 
ofrece conciertos, exposiciones y 
actividades artísticas y creativas para 
el fomento y el desarrollo evolutivo.

LOS TALLERES

Atrévete a jugar!!: Taller lúdico a partir de la música con David Arbizu cada segundo viernes de mes de 18 a 21 h.
Taller de mosaico: con Carla Bossi el 14 de febrero
Taller de Shodo (Caligrafía Japonesa): con Masaki Motoyama el 14 de marzo
Taller de ilustración de cuentos: con Laia Romero el 11 de abril 
Taller de Armonización de chacras con cuencos de cuarzo: con Silvia Durán y Alan Jacobs el 30 de mayo 
Taller de pintura visionaria: Pintura creativa e intuitiva con Encarna Sánchez el sábado 13 de junio 

LOS TALLERES MENSUALES

Clases de pintura creativa con Encarna Sánchez cada miércoles de 18 a 20h. 
Clases de Ilustración de cuentos con Laia Romero el segundo y cuarto miércoles de mes de 18 a 21h.
Clases de Chi Kung con Gianella Legnani cada primer viernes de mes de 11 a 14h.
Clases de Shodo con Masaki Motoyama cada primer viernes de mes de 18 a 21h.

ACTIVIDADES GRATUITAS

Cine Fórum cada cuarto viernes de mes a las 19:00 con Álvaro Monreal y Laia Romero.

Ildefons Cerdà, 60 - 08810 Sant Pere de Ribes
Barcelona, España

938960328 y 628509455

ASOCIACIÓN SIN FINES LUCRATIVOS PARA 
LA SANACIÓN PLANETARIA Y LA ASCENSIÓN 
PERSONAL

ASOCIACIÓN SIN FINES LUCRATIVOS PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO EVOLUTIVO

Magda Ferrer: magdafer@escuelaarcturiana.com 
Escuela Arcturiana: http://escuelaarcturiana.com/ 
Escuela Online: https://easpap.com/

David Arbizu: davidarbizu@grupounicornios.com
Grupo Unicornio: https://www.grupounicornios.com/
 

GRUPO UNICORNIOESCUELA ARCTURIANA
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Sabies
què...
ELS ANTICS ALTARS DE SANT PAU ES 
VAN CREMAR A LA GUERRA CIVIL?

Ara que s’acosta la Festa Major d’hivern, 
que cada any dediquem al nostre patró 
sant Pau, és el moment de donar a 
conèixer algunes notícies històriques 
relatives als altars que hi havia a l’ermita 
de Sant Pau, destruïts durant la darrera 
guerra civil.

A l’ermita de sant Pau es celebrava 
l’aplec del dia de la conversió de sant 
Pau (25 de gener), però també es deia 
missa per sant Llop, bisbe de Troyes (29 
de juliol), sant Magí de la Brufaganya 
(19 d’agost) i la Marededéu de la Mercè 
(24 de setembre). De forma ocasional 
s’hi havia celebrat alguna altra romeria.

Antigament hi havia tres altars a l’ermita: 
el major, dedicat a sant Pau, un altre 
dedicat a sant Magí i un tercer amb 
l’advocació de sant Llop. A partir dels 
anys 1880 tenim notícies d’un altar 
dedicat a la marededéu de la Mercè que 
substituïa el de sant Llop. 

Començarem per descriure l’antic 
retaule de sant Pau, d’estil neoclàssic, 
que va ser construït entre els anys 1814 
i 1817, malgrat que no es va daurar fins 
els anys 1882 i 1899. Per tradició oral 
se sap que l’escultor que va fer la figura 
del sant era de Mallorca i la va pagar 

Pau Parés Llopis de can Montaner del 
Palou. En Pau Parés, una vegada que 
va anar a Castelldefels pel camí de les 
costes de Garraf, es va trobar amb uns 
bandolers que li van prendre els diners 
i li van produir un esglai tan gran que va 
invocar el sant i va prometre que si se’n 
sortia sense cap mal pagaria una estàtua 
de sant Pau tant alt com ell mateix. I així 
ho va fer.

Hem tingut la sort que s’ha conservat 
una fotografia de l’antic altar de sant Pau 
que ens permet fer-nos una idea del seu 
estil. 

El dimecres 2 de març de 1892 en Josep 
Bertran i Miret i en Pere Miret i Cerdà 
van visitar l’ermita i van fer fotografies. 
Ens ho explica en Josep Bertran en el 
seu dietari: “Con el primo Miret hemos 
sacado una fotografia por la mañana 
de la ermita de San Pablo y del altar 
del santo”. Aquestes fotografies són les 
que acompanyen el present article. Tres 
anys més tard tots dos publiquen una 
ressenya històrica de l’ermita a l’Eco de 
Sitges, en ocasió de la Festa Major de 
Sant Pau de l’any 1895.

L’estàtua de sant Magí
L’estàtua de sant Magí va ser feta per en 

L’altar de sant Pau el 2 de març de 1892, tal 
com era abans que fos destruït l’any 1936 
(foto: Josep Bertran. Fons Miquel Bertran)

Josep Miret i Mestre

Francesc Martí, escultor de Barcelona, 
i la va pagar en Cristòfol Mestre de les 
Parellades, dit Geló. Una carta enviada a 
l’escultor ens diu que “la figura de San 
Magí ha de tenir los ulls de vidra o lo 
millor que vostè comprenga perquè 
aparega ben viva la cara de un hermità 
penitent, però que sia alegra. La roba 
de un color mitg negre ben hermosa, 
lo bastó ben format, la font que llànsia 
bon xorro de aigua sobre lo cap del 
San. Un círcol farà de manera que sia 
cosa de gust per lo terme de una figura 
alegre que això agrada als pagesos”.

A la vigília de sant Pau de 1805 va ser 
beneïda l’estàtua a casa d’en Cristòfol 
Mestre (can Zidret de les Parellades) 
per mans de don Eudald Casanova, 
rector de Ribes, passant el mateix dia a 
l’ermita de sant Pau. El preu de la imatge, 
comprenent embalatge i transport va ser 
de 72 lliures, 12 sous i 6 diners, equivalents 
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teòricament a 193,67 pessetes o als 1,16 
euros actuals. No faré cap comentari de 
com s’ha disparat la inflació en dos-cents 
anys, fins fer inviable qualsevol comparació 
de preus.  

Cal tenir present que un jornal d’aquella 
època era d’uns 5 sous, o dit d’una altra 
manera un treballador agrícola hauria de 

treballar prop d’un any per pagar l’estàtua.

L’altar de sant Llop
L’altar de sant Llop consistia en un 
quadre del sant pintat al tremp, comprat 
l’any 1814 i un retaule que es va muntar 
l’any 1820. En un inventari que es va fer 
l’any 1872 es fa constar que es trobava 
en regular estat i que no havia estat 

daurat. Pocs anys més tard és substituït 
per l’altar de la marededéu de la Mercè, 
amb una imatge pagada per l’americano 
Salvador Massó i Giralt.

Un altre dia comentaré la història dels 
altars que es van posar a Sant Pau 
després de la guerra civil, que són els 
que podem veure ara.

Ermita de Sant Pau amb la casa de l’ermità (foto: Josep Bertran. 
Fons Miquel Bertran)

Ermita de Sant Pau l’any 1892. En primer terme Pere Miret i 
Cerdà (foto: Josep Bertran. Fons Miquel Bertran)

+ INFO: Pere Miret Cerdà i Josep Bertran i Miret. “San Pedro de Ribas. Ermita de S. Pablo”. El Eco de Sitges, 462, 20 de gener de 1895.



La casa de l’ermità està adossada a la 
façana de ponent de l’ermita de Sant 
Pau. De l’ermita ja se’n parla l’any 1485, 
però l’edificació actual és de finals del 
segle XVIII. És el centre de la Festa Major 
d’hivern amb la pujada i baixada que hi 
protagonitzen els gegants, els diables, el 
Drac de Tres Caps i les diverses colles.

La casa de l’ermità és un edifici de 
planta irregular que s’estructura en dues 
crugies. Consta de planta baixa i pis i té la 
coberta a una sola vessant que desaigua 
a la façana. S’hi accedeix per un portal 
d’arc escarser arrebossat, que es troba 
descentrat en el frontis. Al costat hi ha 
una finestra d’arc pla arrebossat, com 
les tres del primer pis, que també tenen 
l’ampit motllurat. A l’extrem de ponent 
de la façana hi ha un contrafort, mentre 
que a la façana de ponent n’hi ha dos. 
Per la façana posterior en sobresurt un 
cos de dos nivells d’alçat amb el mateix 
pendent de la coberta que el principal. 

CASA DE L’ERMITÀ DE SANT PAU
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S’obre amb dues finestres d’arc pla 
arrebossat. Entre el volum principal 
i aquest cos n’hi ha un d’un sol nivell 
que ha estat afegit modernament. 
L’acabat exterior és arrebossat, amb 
el frontis pintat de color blanc i les 
obertures ressaltades de color groc. En 

el revestiment de la façana hi ha gravats 
els anys “1936” i “2010”.

Text: Patrimoni Cultural i fragments de 
“Ribes des del Cel” de David Puertas.

Dibuixos: montserossell.wordpress.com

Per Montserrat Rossell



Els bons propòsits 

Sembla mentida però ja ens ha volat un altre any. Vist i 
no vist. Fiuuu! Ja hem repetit els rituals de sempre, els 
àpats abundosos, les felicitacions, els regals excessius... 
i ja estem abocats a un gener que ens arriba escapçat 
per tantes festes. És l’hora de començar a complir els 
propòsits que, segur, tots ens hem fet per aquest any 
que encetem. 

No tots els anys he pres determinacions 
importants però hi ha unes quantes 
que he arribat a complir i de les quals 
em sento orgullós. Deixar de fumar, 
deixar de veure certes persones, 
aprimar-me... encara que sigui per 
uns dies, llegir determinats llibres, 
deixar de llegir algun autor, anar 
al gimnàs... 

Aquest darrer propòsit me l’he 
fet varies vegades i he arribat 
a complir-lo alguna d’elles. 
La primera vegada, fa molts 
anys, vaig apuntar-me a un 
gimnàs de moda a prop 
de la feina. El pla que 
vaig traçar era perfecte. 
Aniré a l’hora de dinar, 
faré exercici a tot drap 
i després menjaré amanides 
i fruita. Em recuperaré de l’estrès 
i en quatre dies... Vaig començar amb 
ímpetu però les màquines m’avorrien, intentava 
llegir mentre caminava per la cinta o feia bicicleta i el llibre 
se’m queia. Al final amb l’intent de perdre pes acabava a 
la sauna o al bany turc, una pràctica molt saludable però 
amb un inconvenient. Em relaxava molt però m’obria una 
gana tan ferotge que després de l’amanida de torn, engolia 
els segons plats com la balena va engolir Jonàs. 

Vaig aguantar una temporada però va haver un episodi 
que em va fer desistir definitivament. Un dia vaig voler 
relaxar-me, encara més, al Jacuzzi, que per cert, és la 
marca d’una banyera d’hidromassatge de la qual ara en 
diuen spa. Quina manera de complicar-nos la vida per 
definir el bany Maria de tota la vida. Doncs bé, resulta 
que era un gran spa on, en aquell moment, una noia molt 
atractiva amb faccions orientals (per acabar-ho d’adobar) 

gaudia, com diria l’alcaldessa de Madrid, d’una sessió de 
“relaxing”. No sóc pas timorat, però sí conservo 

una certa timidesa que compartim la 
majoria d’actors i per això em 
vaig introduir en aquell devessall 

de bombolletes aparentant la 
seguretat de l’home que ha navegat 

dins d’un bocoi per les Cascades del 
Niàgara. Començava a delectar-me 

del bulliment quan, amb horror, vaig 
observar que el meu vestit de bany, 

un folgat Meyba, s’inflava entre les 
meves cames per efecte del bombolleig, 

(ho juro!) oferint una imatge que podria 
dur a la meva companya en remull a una 

lamentable confusió. No cal dir que vaig 
intentar estirar la roba per sota de les cames 

mentre somreia indiferent però em penso que 
aquelles manipulacions submarines no feien 

més que multiplicar les sospites de la geisha. No 
va ser un bany massa relaxant, tot i que la noia no 

va cridar ni va sortir precipitadament de la infusió, 
cosa que atribueixo a la coneguda serenitat oriental 

i dono gràcies a Confuci de que tampoc cursés cap 
denuncia. Naturalment, vaig llençar el Meyba.

P.D. Anys després m’he proposar tornar al gimnàs i ho he 
complert. Ara escolto música i se’m fa més passador tot 
plegat. També m’he comprat un vestit de bany i un dia 
d’aquests l’estrenaré. 
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Manel Espachs
c. Milana. 57 - 1-1
677 678 835
Reforça
c/ Cervantes, 16
93 896 00 88
Accent
Jaume Balmes,82
93 896 06 93
670 792 146
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
Hidalgo
Calderón de la Barca, 6
93 896 32 75
Farmàcies
Gonzalvo
Crta. Sitges, 53
93 896 19 17
Arizcun
c/ Idefons Cerdà, 54
93 896 40 00
Miret Mestre
Plaça Marcer, 1
93 896 35 79
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

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
Can Torreta
Crta. dels Cards s/n
93 896 30 78
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
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
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
Celler de Ribes
Nou, 19
93 814 64 38
Celler de Can Pagès
Les Torres, 11
93 894 24 43

Centre Esportiu
Espai Blau
Ps. Circunvallació, s/n
93 896 48 20
Centres mèdics
Centre Chiropràctic de 
la Columna Vertebral
c. Rafael Llopart, 74
93 811 01 01 
Centre Recuperació 
Funcional
c/ Onze de Setembre, 4-ba.
93896 35 33
Ola Quiropràctic
Lluís Companys, 47
699 317 826
Centres de dansa i
Gimnàs i Arts marcials
Gimnàs Sport Ribes
Ctra. de Sitges, 85
606 403 225-606 405 583
Bell - Gim Jopil
c/ Torreta, 25
93 896 03 94
Centres d’oci i salut natural
Mandala
Ctra. de Sitges, 85
93 896 11 03
Centres de meditació
Escuela Arcturiana
Grupo Unicornio
Ildefons Cerdà, 60
93 896 03 28- 628 509 455
Construccións i Reformes
Consher Mata S.L.
c. Padre Claret, 15
93 896 48 55
Hermanos Jorquera
c/Cervantes, 21 Local
93 896 12 79
Constr. Vidal Alsina S.L.
Av. Josep i Pere Jacas, 44
93 896 31 43 - 636 054 254
Construccions Ral
Jesús, 12
93 896 27 05
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Rovira
639 839 412
Desballestament i Ferralla
Juan Ramírez e hijos
Av. Les Roquetes, 4
93 893 45 57

Electricitat – Aigua - Gas
i Climatització
Jaume Font
c. Pep Ventura, 59-61
c. Torreta, 46-48
93 896 01 96
Toninstal
c. Lluís Companys, 45 B
93 896 09 53
Instal.lacions A.Huete
C. Cervantes, 23-26 local c
93 896 30 55
Frederic Sánchez
677 225 313
Torve C.B.
Crta. Sitges, 85 local 5
93 896 02 42
David Coll
Comas i Solà, 14
679 294 253
Jordi Mollà
689 177 694
Polsat
Comtes de Barcelona, 13
93 896 21 32-607 628 773
Electrònica i
Electrodomèstics
Electrodomèstics 
Fonoll
Crta. Sitges, 42
93 896 02 72
Electrodomèstics
Rius
Carer Nou, 34
93 896 07 43-93 896 40 96
Escoles - Bressol - Idiomas
Bon Aire
Crta. Sitges, 83
93 896 32 81
Escola de Música 
Simfonia
c. Cervantes, 22-24
93 896 39 77
Escola de Pintura
Xavier Renau
Mossèn Anton Miret, 4,b
93 896 31 74
L’Acadèmia
c.Cervantes, 26 B
93 896 25 48
Bel Air
Crta. C246 km. 42
Vilanoveta
93 896 22 67
Speakeasy
Carretera del Cars, 30 E
93 896 10 54

Els nostres col·laboradors



Aigües (Ribes) 93 896 47 16     Ajuntament de Sant Pere de Ribes 93 896 73 00
Biblioteca Manuel de Pedrolo (Ribes) 93 896 40 20  FECSA (informació) 900 737 373
Bombers  (Vilanova i la Geltrú) 93 815 00 80   Funerària (Ribes) 93 896 01 28
Casal de la Gent Gran de RibeS 93 896 21 84   Gas Natural (informació) 900 760 760
CatSalutRespon 061     Hospital Residència Sant Camil 93 896 00 25
Centre Bàsic de Salut Ribes 93 896 26 86   IES Can Puig (Ribes) 93 896 23 18
Consell Comarcal del Garraf 93 810 04 00   IES Montgròs (Ribes) 93 896 12 20
Correus (Ribes) 93 896 11 01    Jutjat de Pau (Ribes) 93 896 32 55
Deixalleria Municipal 93 893 51 11    Llar d’infants Les Parellades (Ribes) 93 896 18 42
Edifici Can Puig 93 896 32 44    Llar d’infants El Cargol (Ribes) 93 896 38 70
Emergències 112      Mossos d’Esquadra 93 810 72 59
Escola El Pi  (Ribes) 93 896 02 95    OAC (Oficina d’atenció ciutadana) 93 896 73 00
Escola Els Costerets (Ribes) 93 896 10 01   OALGT (Ribes) 93 896 33 14
Escola Les Parellades (Ribes) 93 896 49 67   Parròquia de Sant Pere 93 896 01 97
Escola Riera de Ribes (Ribes) 93 896 15 85   Pavelló Poliesportiu Ribes 93 896 31 73
Escola Municipal d’Adults (Ribes) 93 896 15 38   Policia Local 93 896 73 37
Espai Blau 93 896 48 20     Policia Local (urgències) 900 700 091
Farmàcia Arizcun (Ribes) 93 896 40 00   Redós de Sant Josep i Sant Pere 93 896 32 49
Farmàcia Gonzalvo (Ribes) 93 896 19 17   SEFED  93 896 23 01
Farmàcia Vila (Ribes) 93 896 38 25    Servei gratuït recollida de mobles 93 896 73 00
Farmàcia Miret (Ribes) 93 896 35 79    Servei Local de Català 93 896 48 84 TE
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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
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
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
Mobles cuina
Creart-Ribes
c. Torreta, 31
93 896 42 24
Mobles/Decoració
Mobles Ribes
c. Pep Ventura, 57
93 896 38 12
Country House
Ctra. de Sitges, 83
93 896 42 32
Pastisseries - Fleques
Pastisseria N. Pascual
c. Sant Pere, 3
93 896 03 42
Forn de pa Bonet
Balmes, 36
93 896 03 21
Peixateries
Gemma
c/ Cervantes, 12
93 896 57 16
Chelo & Jess
Ildefons Cerdà, 56
93 896 02 11

Persianes-Tancaments
Grup-7, 
Ramon Torné
Av. Josep i Pere Jacas, 38
93 896 25 47-617 420 246
Pintura i Decoració
Pintamà
Mario Marcos
607 370 181
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
Restaurants
Restaurante Bus
Pl. Catalunya, s/n
93 896 41 22
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
La Trobada
Lluís Companys, 64
93 896 15 73
Mandala
Ctra. de Sitges, 85
93 896 11 03
La Torrada
Ctra. de Sitges, 7
93 896 29 93
La Fondue de Ribes
c/ Cristòfol Mestres, 21
93 896 26 11
Roba dona - home - nens
Towers Boutique
Av. Onze de setembre,20
635 019 746
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
Taller Sant Pere
Automoció
c/ Pep Ventura, 57
93 115 03 10
Tapiceria
Tapi Ribes
c. Cervantes, 18, bxs
93 896 32 52
Veterinaris
Centre Veterinari 
Sandy
Crta. de Sitges, 75
93 896 21 86
Ribes Vet
Jaume Balme. 87
93 896 10 03
Viatges
Ribes Viatges
Sant Antoni Ma. Claret, 15
93 896 22 82




