
Les Barraques tornaran 
dissabte vinent a la plaça 
Marcer per començar a es-
calfar motors de cara a la 
festa major d’estiu, després 
de l’èxit que aquesta fórmula 
va obtenir en la seva estrena, 
l’any passat. Els dies de la 
vigília i del patró, Sant Pere, 
el programa d’actes seguirà 
l’esquema tradicional, amb 
un petit canvi: en la seva ex-
hibició a la sortida d’ofici, els 
balls seguiran un ordre deci-
dit per sorteig, en comptes 
del que estava marcat, que 
sempre era el mateix.

Com ja va passar el 2010, 
les barraques ajudaran a 
ampliar a tres dies més la ce-
lebració de la festa. Un dels 
plats destacats és el concert 
que el grup ribetà d’ska Bugi-
es i els vilanovins Ragatuning 

s’ha convertit en la begu-
da de la festa.

El programa de les Barra-
ques compta amb concerts, 
monòlegs i activitats infan-
tils, entre d’altres. A més, en-
guany se celebrarà una diada 
de balls populars, diumenge, 

que comptarà amb la partici-
pació de colles del municipi 
i d’afora.

Oriol Riera, representant 
de la Coordinadora Barra-
ques de Ribes, ha explicat 
que aquest any repetim, 
perquè l’any passat hi va 

sidència d’avis no era casual. 
La separata, escrita per Magí 
Fortuny, Carles Miret i Mi-
quel Obenza, està dedicada a 
l’Arxiu de la Memòria Oral de 
Sant Pere de Ribes, una inici-
ativa que ha permès recupe-
rar la història del municipi 
(sobretot de la Guerra Civil 
i la postguerra) a través de 
20 entrevistes a veïns de 80 a 
96 anys, cinc d’ells morts re-
centment, i alguns residents 
al mateix Redós.

Per la seva banda, el car-
tell de festa major ha estat 
elaborat per Natàlia Butí. El 
seu treball, adreçat especial-
ment als infants, ressalta la 
participació dels menuts en 
la celebració, amb un paper 
destacat del gegant Andreu.

La regidora socialista Nú-
ria Mestre va presidir l’acte 
en representació del govern 
municipal, que encara ha de 
confeccionar el seu cartipàs. 
L’exregidora de Festes, Bàrba-
ra Scuderi, també hi va inter-
venir, destacant la feina feta 
en la confecció de la separata 
sobre la memòria oral.
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haver molt bona resposta 
de la gent i dels organitza-
dors. Per a evitar molèsties, 
això sí, hem arribat a un 
acord amb els veïns, ha 
afegit.

Pel que fa a l’exhibició 
dels balls populars a la plaça 
de la Vila, dimecres vinent, 
obriran els Diables Colla 
Jove, als quals seguiran els 
Pastorets, els Cercolets, les 
Gitanes de Ribes i els Diables 
de Ribes. L’ordre tradicional 
(cercolets, pastorets, gitanes 
i dues colles de diables) s’ha 
canviat per l’aleatori perquè 
volem donar un aire nou i 
que no sempre sigui igual, 
ha explicat Gerard Coll, por-
taveu de la Comissió de Balls 
Populars. Segons ha destacat, 
apliquem un sistema que 
en altres pobles funcio-
na.

El primer acte fort de la 
festa major, la presentació 
del programa de festes, es va 
celebrar dimarts passat en 
un escenari original: la cape-
lla del Redós de Sant Josep i 
Sant Pere. L’elecció de la re-
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oferiran dissabte, a les onze 
de la nit. Els organitzadors, 
diferents balls populars i 
entitats del municipi, han 
anunciat que hi haurà una 
sorpresa i han destacat que 
el premsot, la beguda elabora-
da per la taverna La Premsa, 


