
 Col·laboració

Sant Pere de Ribes 
està de festa. Sant 
Joan a les Roquetes 
va arrencar amb el 

ja tradicional pregó i traca 
d’inici, encetant uns dies de 
commemoracions i de tradi-
cions al carrer i a les places 
més destacades. 

Amb la celebració dels 30 
anys del Ball de Diables de les 
Roquetes, recollits en la sepa-
rata escrita per José Luis Llá-
cer, els canvis i les sorpreses 
i la història ens donen tota 

una lliçó del pas del temps i 
de la consolidació de les tra-
dicions. 

La nit de Sant Joan vin-
drà com sempre precedida 
de la cercavila, on l’Agrupa-
ció de Balls Populars de les 
Roquetes, com sempre, ens 
convida a participar i gau-
dir dels balls i del foc, junt 
amb la Dragona i el Duc, els 
símbols d’una festa que es fa 
gran i suma canalla i joves 
cada any.

Recordo els primers con-
tactes amb cada una de les 
entitats tant a Ribes com a 
les Roquetes, i certament, 
només em queda expressar 
l’agraïment per la implicació, 
per la iniciativa i pel treball i 
l’entusiasme. És evident que 
la festa és de tothom i tothom 
hi participa. Felicitats!

Sant Joan que és també nit 
de castell de focs i de ball a la 
plaça, és nit de convivència i 
on afloren els desitjos de fer 
possible un parèntesi en els 
nostres dies de conf lictes i 
dificultats. 

I ho celebrem sempre de la 
mà de la Comissió de Festes, 
que treballa també tot l’any 

per crear espais de festa per 
a tothom, infants i grans. En 
un entorn sempre acollidor i 
festiu que convida a sortir a 
compartir la nit sencera en-
tre veïns d’ara i de sempre.

A Ribes, el tret de sortida 
enguany s’ha celebrat al Re-
dós de Sant Josep i Sant Pere, 
en un espais dedicat a la me-
mòria, tema central de la 
separata del programa de la 
Festa Major, que ha estat rea-
litzat per Carles Miret, Magí 
Fortuny i Miquel Obenza, 

els autors també del treball 
audiovisual del Recordi Ribes 
1930-1950 i del primer arxiu 
d’història oral local. 

Protagonistes, doncs, de 
l’inici de la festa junt amb la 
Natàlia Butí, autora de la por-
tada del programa de Sant 
Pere en què ens ha regalat 
una joia de detalls de la festa 
major, i la Sandra Rojas i la 
Laura López, que han realit-
zat la portada del programa 
de Sant Joan.

La festa és això. Celebra-
cions, col·laboracions i tra-
dicions, amb elements que 
es van consolidant, com les 
Barraques de Sant Pere, els 
espectacles, concerts i balls, 
el foc i les traques, els castells 
de foc i el resultat de mesos 
d’intensa feina i preparació. 

Així comença una setma-
na intensa, llarga i festiva, 
de la mà de tothom que la fa 
possible i de cada un de no-
saltres que gaudim de cada 
racó, de cada moment, i que 
sabem que sense les persones 
que hi estan al darrere i al da-
vant no seria possible!

Visca la festa major! Vis-
ca!
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