
Els Xulius reivindica l’aportació cultural
que ha fet al poble en el seu 25è aniversari
L’entitat, amb uns 800 socis, celebra la commemoració amb diversos actes

Magí Fortuny Poch

Corria l’any 1980 quan un
grup de persones que fins ales-
hores s’havia mogut per l’en-
torn de la parròquia va consti-
tuir-se en entitat legal, a causa
de les desavinences que hi ha-
via amb el rector a l’hora de
portar la gestió del Centre Par-
roquial. Fruit d’aquestes discre-
pàncies, aquest col·lectiu escin-
dit engegava el que denomina-
rien Centre Social Ribetà, una
entitat que enfocava la seva
aportació cultural al nucli de
Ribes des d’una perspectiva
catalanista, cristiana i de res-
pecte envers els altres. En un
principi, la nova entitat va ubi-
car-se a Ca la Nisa, una casa
cedida per la família Giralt.

Des d’aleshores, Els Xulius
(nom amb el qual es coneix l’en-
titat des del 1996) ha anat crei-
xent progressivament, ha com-
prat un local i ha ampliat el seu
teixit social fins arribar als gai-
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rebé 800 socis, uns fets que l’han
convertit en una de les entitats
culturals més dinàmiques i amb
més afiliats de la comarca.

Amb aquesta història al dar-
rere, Els Xulius estan de festa. I
no és per a menys. Enguany,
l’entitat cultural commemora el
seu 25è aniversari i té previst
celebrar-ho amb un seguit d’ac-
tivitats especials, que s’aniran
succeint al llarg d’aquest any
2005.

La celebració va començar
el 15 de gener passat amb un
acte a la seu social de l’entitat,
amenitzat pels monitors de l’es-
plai. Després de passar el cor-
responent balanç sobre el quart
de segle de vida i d’establir les
bases del treball a fer durant els
propers anys, l’acte va servir
per presentar la nova pàgina web
de l’entitat (www.xulius.org),
que va renovar la seva imatge a
principis d’any. El format actu-
al l’han dissenyat Gerard Gó-
mez i Marçal Juan, que han
comptat amb la col·laboració de
Jordi Gallofré i Oriol Vidal.
Algunes de les novetats més
destacades que s’hi poden tro-
bar són l’apartat de fotografies
o l’agenda d’actes, que repassa
les activitats previstes de totes
les seccions de l’entitat.

Amb motiu d’aquest 25è ani-

versari, Els Xulius–Centre So-
cial Ribetà també ha confeccio-
nat un logotip commemoratiu,
que ha estat obra de Jordi Ingla-
da i anirà acompanyat d’un
lema. Així, l’eslògan de l’efe-
mèride és el de Fent poble, fent
persones. Amb ell es fa referèn-
cia a l’aportació cultural que
s’ha fet des de l’entitat a la co-
munitat ribetana i al manteni-
ment d’un marc útil per a la
formació integral de les perso-
nes que hi col·laboren. En aquest
sentit, l’actual presidenta d’Els
Xulius, Neus Milà, ha destacat
la feina feta a l’hora de cons-
truir i cohesionar la societat
de Ribes, com també la pro-
moció i la conservació del pa-
trimoni històric del poble.

Una de les seccions més
emblemàtiques d’Els Xulius és

el seu esplai, que l’any passat va
celebrar el 30è aniversari i ha
esdevingut en tots aquests anys
l’autèntica columna vertebral de
l’entitat. Des de l’any 1974,
quan encara es trobava adjunt al
Centre Parroquial, l’esplai d’Els
Xulius ha vist passar centenars
de nens i nenes de tot el poble.
Uns infants que, en la majoria
dels casos, s’han convertit en
monitors i han acabat involu-
crant-se en la dinàmica social
de l’entitat.

Precisament, l’esplai va ser
una de les seccions que més va
col·laborar en el segon acte com-
memoratiu dels 25 anys, la tro-
bada de gegants del passat diu-
menge 30 de gener. Un total de
25 colles geganteres d’arreu del
país i al voltant de 700 gegan-
ters es van afegir a la tradicional
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trobada de gegants, capgrossos
i dracs infantils, que cada any se
celebrava el cap de setmana se-
güent de la festa major de Sant
Pau. Des de la junta d’Els Xu-
lius s’ha fet una valoració molt
positiva de l’acte, ja que el gran
esforç que van fer els socis per
coordinar tantes persones i
perquè tot sortís bé es va veu-
re recompensat amb la quan-
titat de gent de Ribes que va
sortir al carrer .

Tot i que encara no hi ha res
decidit, Els Xulius ja treballen
en la confecció de nous actes
de caire més lúdic i festiu. Un
concert de rock per al jovent,
un sopar social i una festa
infantil són algunes de les pro-
postes que vol preparar l’enti-
tat de cara la festa major d’es-
tiu, segons han assegurat des

de la junta de l’entitat. Així
mateix, per la diada de Sant
Jordi també està previst que
s’organitzi un muntatge poè-
tic i que surti a la llum un
butlletí especial que reculli
els fets més significatius de
l’entitat durant aquests 25
anys d’història.

Actualment, Els Xulius–
Centre Social Ribetà està for-
mat per les seccions d’esplai,
l’agrupació pessebrista, la
d’excursionisme, la de pintura
i art, el grup de teatre i la secció
de farra i acció. Totes elles col·-
laboren amb la junta per tirar
endavant les activitats més ca-
racterístiques de l’entitat, com
ara el pessebre vivent parlat, la
festa de Sant Miquel, el Carna-
val infantil o les travesses a
peu per tot Catalunya.|


