
Ribes ha estat de dol 
aquesta setmana, arran 
de la mort, la matinada de 
diumenge passat, de l’histo-
riador i exregidor d’Unitat 
Municipal 9 Josep Lluís Pa-
lacios. Una munió de veïns 
va omplir l’església de Ribes 
dilluns a la tarda en el fune-
ral, que va ser tota una gran 
mostra d’estima col·lectiva. 
No va ser l’única. La notícia 
va agafar de sorpresa la regi-
dora en funcions de Cultura 
i Festes, Bàrbara Scuderi, en 
la presentació del programa 
i la separata de Sant Pau. En 
el seu discurs, va improvisar 
unes paraules de reconei-
xement per a un dels seus 
predecessors en el càrrec, 

en temps de l’alcalde Xavier 
Garriga. Les mostres de con-
dol públiques s’han seguit en 
els darrers dies, especialment 
des d’Unitat Municipal 9 i del 
GER, entitat que va ajudar a 
fundar.

Una greu malaltia de 
molts anys va posar punt fi-
nal a la vida de Palacios la ma-
tinada de diumenge passat a 
l’Hospital Sant Camil. Tenia 
53 anys. Com a investigador 
local, va publicar nombro-
sos treballs als programes 
de festa major i va publicar 
abundants articles basats en 
fonts orals, especialment so-
bre els anys de la guerra i la 
postguerra. Així, una de les 
constants del seu treball va 
ser la voluntat de tornar la 

veu als vençuts. Entre d’al-
tres, va coordinar Sant Pere de 
Ribes. Recull d’informació sobre 
el municipi, una obra editada 
el 1999 per l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de 
Barcelona, que va comptar 
amb documentació i redac-
ció d’Emma Dalmau i Glòria 
Rello.

De la seva vessant política, 
en destaca la vinculació amb 
Unitat Municipal 9, essent re-
gidor de Cultura i Educació 
de 1983 a 1991. A més, va ser 
un dels creadors de la revista 
Montgròs Va participar en 
l’inici de la Nou i en va ser 
membre de la permanent.

Palacios també va ser 
fundador de l’entitat GER, 

entitat amb la qual va tenir 
una forta implicació. A més, 
havia treballat com a profes-
sor i director de l’institut de 
Secundària Can Puig, de ma-
nera que la seva mort ha estat 
sentida per a diverses promo-
cions d’estudiants que el van 
tenir com a docent.

La web d’Unitat Municipal 
9 el recorda com un home 
que dins de la nostra pla-
taforma d’intervenció po-
lítica ha treballat i força 
per millorar les condici-
ons socials del nostre po-
ble. Segons ressalten, va ser 
un gran impulsor de les 
reformes culturals i edu-
catives del nostre poble.

També té paraules de re-
coneixement per al traspas-

sat Palacios la web del GER. 
A l’entitat, asseguren, s’hi 
sentia com a casa. Nosal-
tres, afegeixen, li diem que 
ha estat una sort conviure 
amb ell i que tot allò que 
com a poble ens cal recor-
dar tan de bo ho puguem 
continuar escrivint.

Un dels més afectats per la 
mort ha estat l’excap de llista 
de la Nou, Miquel Muç Vall, 
amb qui havia col·laborat 
en la tasca d’investigador. 
Era una persona culta, 
molt positiva i extrema-
dament dialogant, com 
també apassionada per 
la seva feina, tant d’edu-
cació com d’història, ha 
recordat.

També n’ha quedat tocat 

l’historiador Xavier Miret, 
que divendres passat va pre-
sentar el recent creat Grup 
d’Acció Cultural de Ribes 
(vegeu pàgina 30). Palacios 
hi va assistir, en la que va 
ser la seva darrera aparició 
en un acte públic. Miret l’ha 
recordat com una persona 
amb compromís amb la 
cultura i amb el poble que 
va ser present en els tres 
intents que hi ha hagut de 
crear un centre d’estudis 
a Ribes.

El regidor de Cultura i Fes-
tes, Joel Sans, l’ha reconegut 
com una figura molt im-
portant i de ressò aquí al 
municipi. Hi ha gent molt 
dolguda i els hem tramès 
el condol, ha manifestat.
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