
El Cancell tanca portes

Una carta a ribes.org explica aquests dies els motius pels quals s’ha decidit posar fi a l’experiència de la web local diari

 La publicació digital clou una aventura de set anys

Ple per uns Pastorets mediàtics

El Satanàs Sergi López, parlant amb una parella de mossos d’esquadra fdg/c.castro

// REDACCIÓ

Els actors Toni i Guillem 
Albà i Sergi López han acon-
seguit en els darrers dies om-
plir el teatre del GER amb els 
Pastorets a l’exili (cercant posa-
da), obra que enguany no han 
pogut representar a Vilanova 
per manca d’espai. Fonts de 
l’entitat han descrit aquest 
espectacle com una de les 
obres que més espectadors 
ha aconseguit arrossegar a 
la Nau Pere Vall i Soler del 
GER. En total, els Pastorets 
han comptat amb 1.200 es-
pectadors, repartits en les 
quatre sessions que s’han fet 
de l’obra, totes elles amb un 
ple total. Segons Pau Garriga, 
vocal de la junta, aquest ha 
estat l’acte més mediàtic 
que s’ha representat al 
GER. No estem acostu-
mats a sortir a El Periódico, 
ha explicat.  

Contrapunt

Més de 4.000 notícies, 
actualitzades diàriament

El Cancell es va crear a l’any 2001 per ser el vincle 
amb l’actualitat del portal  www.ribes.org. Des d’alesho-
res, s’hi han publicat més de 4.000 notícies, que en els 
últims cinc anys gairebé s’actualitzaven diàriament. Les 
seccions de la publicació eren la portada, cultura, poder 
local, comunicació, medi, esports, societat, economia, 
opinions i editorial, com també un inventari multimèdia 
denominat Mediacast. 

Darrerament, la redacció ha estat formada per Pere 
Guillaumes, president de Ribes Internet; Anton Ferret 
com a editor; i Josep Rius i Pere Coll com a redactors. Un 
altre dels ribetans que en va formar part és Lluís Giralt, 
que en va ser director anys enrere. Com a responsables de 
seccions, Carles Miret s’ha encarregat de la meteorologia, 
mentre que Toni Rossell va redactar durant uns anys una 
secció específica de solidaritat. Entre els col·laboradors 
puntuals s’hi poden comptar la pràctica totalitat de re-
presentants de formacions polítiques, culturals, espor-
tives i socials del municipi. L’activitat de Ribes Internet 
continua ben viva i, de fet, enguany se celebra el desè 
aniversari de la seva creació.
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// MAGÍ FORTUNY I POCH

Els centenars de lectors 
que visiten diàriament la 
publicació digital del Can-
cell (integrada dins la pàgina 
web www.ribes.org de l’asso-
ciació Ribes Internet) hauran 
pogut comprovar durant les 
últimes setmanes que des 
del passat 20 de desembre 
no s’hi fa cap actualització. 
No es tracta de cap error del 
sistema informàtic ni d’unes 
vacances temporals, sinó de 
la decisió de suprimir l’es-

mentat servei adoptada per 
l’equip de redacció. La no-
tícia ha agafat per sorpresa 
bona part dels ribetans que 
segueixen l’actualitat in-
formativa del municipi, els 
quals no acaben d’entendre 
que es tanqui el Cancell jus-
tament quan havia assolit el 
nombre més alt de lectors 
des de la seva creació, ara fa 
tot just set anys.

La realitat, però, acostu-
ma a ser força més comple-
xa. I la veritat és que ja feia 

mesos (concretament, des 
del setembre) que els respon-
sables del Cancell s’havien 
plantejat la seva dissolució. 
El principal motiu: que no 
es tracta de cap mitjà de 
comunicació professional 
i que mai ha tingut la vo-
cació de ser-ho, segons han 
informat a través d’una nota 
de premsa. Tota una declara-
ció de principis que potser no 
sempre han tingut en comp-
te els lectors. I és que l’absèn-
cia d’un mitjà digital estricta-

ment municipal ha propiciat 
que el servei d’informació de 
Ribes.org hagi esdevingut un 
punt de referència de la soci-
etat ribetana.

Ha estat precisament 
aquesta premissa la que ha 
fet pujar els grau d’exi-
gència dels lectors i la que 
ha obligat a augmentar la 
dedicació dels membres 
de la redacció. Un sobrees-
forç tan gratificant com 
absorbent, que els inte-
grants del Cancell han con-

siderat que, a hores d’ara, 
ja no era raonable. L’adéu 
del servei de notícies de Ri-
bes.org torna a posar sobre la 
taula la necessitat que Ribes 
i les Roquetes disposin d’un 
mitjà de comunicació profes-
sional d’aquestes caracterís-
tiques. Una possibilitat que 
també apunten els redactors 
del Cancell, i que, al seu pa-
rer, hauria de sorgir de la 
iniciativa privada.

L’equip de redacció 
s’acomiada amb una carta 

adreçada als lectors on ex-
pliquen, entre altres coses, 
que el seu objectiu no ha 
estat mai buscar la neu-
tralitat o l’objectivitat, 
sinó informar els ciutadans 
del municipi des del com-
promís i amb un punt de 
vista propi. Dos ítems que, 
si bé la majoria de mitjans 
se’ls acostumen a apropiar, 
demostren que substituir la 
tasca que ha desenvolupat el 
Cancell durant aquests set 
anys no serà cosa fàcil.


