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L’impacte de la Guerra Civil al nostre poble i comarca té un cost humà 
alt i esgarrifós. Tenim la llista de ribetans víctimes de la guerra civil 
(49). Els que foren morts a la rereguarda republicana (9), els que varen 
morir al front (30), pels bombardeigs sobre la població civil a Barcelona 
(1), els que foren executats pel règim franquista al Camp de la Bóta, 
un cop acabada  la guerra (7) i els que moriren en camps d'extermini 
nazis (2). Els soldats enterrats al cementi de Ribes (19) i les morts 
violentes localitzades al nostre municipi de persones forànies (10).

El món de la guerra a Ribes com a tot Catalunya va ser complex. Ens 
hem dedicat sobretot als noms propis i no al funcionament de la societat 
de Ribes del Penedès. A més a més no surten tots els noms. Els soldats 
que s'amagaren abans d'arribar a Barcelona, els pous i les masies plenes 
d'amagatalls; les monges del Redós treballant sanitàriament durant tota 
la guerra; els joves de Madrid que es refugiaren a moltes cases de Ribes 
i que no ho han oblidat mai; els joves amagats a les muntanyes que a 
les nits escoltaven els assaigs de l'orquestra militar d'Enrique Líster; 
el projecte de nova escola a l'actual avinguda de l'Onze de Setembre, 
el tancament d' “El Local” del pagesos a partir de 1939 pel règim 
franquista i el seu lamentable estat actual; els anys de servei militar; 
els camps de concentració; el canvi de noms de carrers: Salvador Seguí, 
Joan Giralt, Durruti, Sunyol i Garriga (diputat, editor, industrial i antic 
president del F.C. Barcelona: hi ha més relació Sunyol-Ribes), Francesc 
Macià, 16 de Febrer, Lluís Sírval, Joaquim Costa, Ferrer Soler, Francesc 
Layret; les noies i nois de tots els oficis que treballaren a l'Hospital de 
Solers i als tallers de confecció per a l'exèrcit, les noies que marxaren 
a França i no tornaren mai més, com l'alcalde republicà de Ribes que 
es va exiliar i no va tornar mai més però altres sí que ho feren; la 
repressió a dones obligant-les a fregar i altres feines; presoners 
condemnats a mort que foren indultats; repressió als pagesos fent-los 
abocar els carros de fems de manera arbitrària; recerques nocturnes 
que els infants d'aquella època encara avui recorden... 

Amb l'ànim de recuperar i divulgar el nostre passat col·lectiu i lluitar 
contra l’oblit us presentem aquest petit treball.

Josep-Lluís Palacios
Joan Garriga

el món de la 
guerra a ribes



Després de tant de temps, una transició mal feta, la minsa disposició de l’Estat 
i. sobretot, l’oposició aferrissada dels conservadors més rancis i ultres, difícilment 
sabrem l’abast de les víctimes –de qualsevol tipus, morts, presoners, executats, 
exiliats, desterrats i marginats de tota mena-, de la guerra i la repressió franquista. 
No obstant això, sí que cada cop estem més a prop de completar la llista dels que 
van perdre la vida a la Guerra Civil  o bé arran d’ella, és a dir, per causes directes 
o indirectes.  I en aquest sentit és summament important la recerca, el treball que 
al país i al Penedès han fet i estan fent per la recuperació de la memòria històrica 
els membres de l’Instituts d’Estudis Penedesencs desenvolupant el projecte Tots 
els Noms 

A Ribes, al nostre municipi, el treball fet és poc malgrat les aportacions fetes per 
gent com Josep-Lluís Palacios. Poques són les persones que queden vives al 
poble que foren combatents a la Guerra. Poques aquelles que ens puguin explicar 
les seves vivències al poble, al front, a l’exili, als camps de concentració, de 
treball o d’extermini a través de les quals puguem entendre, conèixer el que va 
passar i alhora el que va significar de patiment particular i col·lectiu. I per això 
és important i urgent de fer el treball de recuperació de la memòria històrica, ja 
que és el millor homenatge que com a poble podem fer a la gent d’aquells temps 
difícils i dolorosos i que cal fer amb sentits records cap els que ja no hi són.  

No disposem de dades, tot i saber que foren molts, dels represaliats durant el 
primer franquisme (anys 40 i 50) objecte d’empresonament, camps de treball, de 
concentració, sotmesos a judicis sumaríssims, exili. El franquisme convertí els 
centenars de milers de presoners de guerra en presoners polítics i els va sotmetre 
a una vexant classificació política en funció dels avals aconseguits (adictos, 
dudosos, desafectos, asociales) amb les consegüents sancions. A Ribes tenim 
constància de greus pallisses als perdedors, vexacions com tallades de cabells a 
dones, desnonaments arbitraris i mostres públiques de submissió. 

Hi ha casos i moments històrics molt complexs d'explicar, com bé diu Ramon 
Arnabat, president de l'IEP i director de Tots els Noms, al Penedès com  arreu 
del país cap sector de la societat, cap grup d'edat, cap ideologia mínimament 
democràtica se'n va poder escapar, tot i que hi hagué alguns sectors més durament 
colpejats que d'altres. Aquest sectors foren aquells que havien ocupat càrrecs 
municipals, les classes populars (pagesos, rabassaires, treballadors i menestrals) 
dels pobles i viles de la comarca, tant agrícoles, com industrials,  i el món republicà 
catalanista i el món anarcosindicalista.

Palou 
ed. Garriga



RIBETANS VÍCTIMES 
DE LA GUERRA CIVIL

( ) notes al darrere

Nom 
Carbonell Almirall, Josep
Baqués Rafel, Bonaventura
Bartolomé, Francesc
Bonada Pou, Joan
Borrell Almirall, Emili
Brunet Pasqual, Isidre
Butí Guasch, Modest
Camps Gavaldà, Isidre
Carbonell Ferret, Josep
Coll Grau, Josep
Escofet Llampayas, Jaume
Fontanals Puig, Antoni
Forns, Rossend
Giralt Giralt, Joan
Giralt Giralt, Pere
Giralt Pascual, Julià
Giralt Pascual, Salvador
Guàrdia Bueso, Josep
Jacas Montaner, Pere M.
Margelí Olivella, Alexandre
Massó Coll, Josep
Mata Juliachs, Josep
Planas Soler, Josep
Rafel Raventós, Joan
Rigual Albà, Joan
Robert Vidal,Joan
Sanchis Bou, Josep
Soler Carbonell, Josep
Torrens Duran, Salvador

Edat

18

34
38
22
23

22

23

23

21
30

25

19

Lloc de la mort 
Presó Model.Fosar de la Pedrera
Front d'Aragó.Fet presoner
Front d'Aragó.Fet presoner
Bilbao.Fet  presoner
Gandesa
Front
Front
Front d'Aragó
Batalla de l'Ebre.Cervera d'Ebre.Un morter
Front de l'Ebre.Gandesa
Front
Front de Madrid

Front d'Aragó.Estrecho Quinto i Monte Aragón

Front de l'Ebre. Corbera
Front.Lleva del 39
Castell d'Agramunt
Front de Juncora
Front de l'Ebre
Front de Fatarella
Ferit al Front de Lleida. Cubells(la Noguera)
Front
Villastar. Terol.Regiment de Bailen. Prebíster
Hospital Militar de Campanya de Cervera
Hospital de Manresa. Fossa Militar Manresa
Front
Front
Front

Data mort

00-01-1939
00-10-1936
19-03-1939
04/09/1938

21/02/1938
00-10-1936

07/10/1938

25/03/1938

00-10-1936

20/08/1938

22/03/1938
30/12/1938
00-08-1938
20-11-1938
04-06-1938

07/07/1938
15/11/1938
02/11/1938
30/10/1938

Ofici
pagés

pagès

pagès

SOLDATS REPUBLICANS MORTS AL FRONT

(1)

(2)

(3)

(7)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

MORTS AL CAMPS D'EXTERMINI NAZIS
Nom 
Colomé Pons, Josep
Robert Alba, Joan

Lloc de la mort
Mauthausen. Steyr D554
Mauthausen. Gusen 11848

Data mort
07/11/1942
07/11/1941

Edat
30
23

Ofici
comerç
pagès
propiet.		

capellà
capellà

MORTS VIOLENTES A LA REREGUARDA REPUBLICANA
Nom 
Mas Vidal, Salvador
Puig Vendrell, Manuel
Roig Muntaner, Josep
Tallaví Borras, Ramon
Torrens Duran, Miquel
Vidal Giralt, Miquel
Vidal Milà, Josep
Vidal Vendrell, Josep

Edat
61
46
76
64
25
26
60
25

Lloc de la mort
                                 (Regidor Unió Patriòtica)
Barcelona                (Regidor de la Lliga)
Costes del Garraf    (Regidor . Jutge)
St. Martí Sarroca. Pont de Sogas
Barcelona                 
Barcelona
Canyelles                  
Barcelona

Data mort
13-02-1937
00-09-1936
07/09/1936
09/09/1936
00-09-1936
13-09-1936
14/02/1937
16/09/1936

.

(16)
(17)

Ofici
MORT PER BOMBARDEIG FRANQUISTA A BARCELONA
Nom 
Roig Riera, Rafel

Edat Lloc de la mort
Barcelona

Data mort.
(18)

Ofici
pagès

pagès
pagès

pagès
pagès

MORTS AL CAMP DE LA BOTA EXECUTATS PEL RÈGIM FRANQUISTA
Nom 
Soler Vidal, Joan
Alemany Font, Josep
Bertran Milà, Pere
Jacas Fuster, Ramon
López Blanch, Miquel
Guillaumes Planas, Aleix
Roig Pascual, Pelegrí

Edat
44
29
54
39
51
30
37

Lloc de la mort
Camp de la Bota 
Camp de la Bota 
Camp de la Bota 
Camp de la Bota 
Camp de la Bota 
Camp de la Bota 
Camp de la Bota

Data mort
14-15-1939
14-15-1939
16/04/1940
28/06/1940
01/07/1940
01/07/1940
07/11/1942

.
(19)
(20)
(21)
(22)

(23)

rentista (Fiscal Municipal)

CNT
Home d' El Local

Regidor
Unió de Rabassaires
Àcrata
Unió de Rabassaires
Unió de Rabassaires

capellà



RIBETANS VíCTIMES 
DE LA GUERRA CIVIL

1.Vivia a l'inici del carrer del 
Pi, prop de can Manel. Era 
conegut com en Ventura de ca 
la Juanita. El seu pare 
treballava a l'empresa de can 
Torrens a la qual les guerres 
varen afectar moltísssim.

2.Fou fet presoner per l'exèrcit 
f ranquista .  Va morir  a  
l'Hospital de Bilbao. La seva 
dona havia anat a veure'l a 
l'hospital i l'exercit li ho va 
prohibir.

3.Pagès de Puigmoltó

4.Josep Carbonell Ferret, de la 
Quinta del 38, vivia a can Xixo, 
a tocar el Cap-d'avall-de-les-
Cases del carrer Major. El seu 
pare va ser empresonat pel 
règim franquista, on va morir, 
només per ser amic de Josep 
Roig i Piera, el primer regidor 
de  cul tura  republ icà  i  
col·laborador de Pompeu 
Frabra a Barcelona. El seu 
oncle Sebastià va rebre 
denúncies en acabar la guerra, 
les germanes marxaren a 
Vilanova i la seva tia Roseta 
Carbonell estava casada amb 
en Pere Bertran  Milà (Matxo-
vell).

5.Vivia al carrer del Pi, més 
amunt del carrer de la Milana. 
Germà de Maria i Engràcia. 
Soci del Local i participava 
sempre a les comparses.

6.De can Llebre

7.Els joves de Ribes del 
Penedès es van emocionar al 
míting que va fer el POUM. 
Estava anunciat el nom 
d'Andreu Nin. En acabar l'acte 
molts joves es van apuntar a 
l'exercit popular. Després de 
morir al front la comissió de 
Cultura de l'Ajuntament va 
proposar al ple municipal del 
24 de novembre de 1936 “que 
siguin posats els noms de llurs 
companys caiguts al front en 
defensa de la llibertat, veïns 
d'aquest poble, Isidre Camps 
Gabaldà i Joan Giralt Giralt, a 
dues places o carrers, com a 
homenatge als qui saberen 
sacrificar llurs vides per una 
causa justa”. 

8.Va ser fet presoner i va morir, 
La seva família sempre va 
viure a la Carretera (masovers 
republicans i pare maltractat 

en acabar la guerra. Van tenir 
una filla que el pare mai va 
conèixer. La noia va viure 
després a Can Casota (carrer 
del Pi) i va morir a l'Hospital 
de Sant Camil.

9.Van morir dos germans a la 
guerra. Els pares, ben actius a 
la Societat d'Agricultors i 
Obrers , no van poder resistir 
el que havia passat a la família 
i el poble.

10.Va estar amagat uns dos 
anys. Es va fer saber que si es 
presentava no li passaria res. 
Ho va fer i se'l va enviar al 
front, però molt aviat va morir. 
La família ho va investigar 
sempre i mai ha sabut el que 
va passar i en quin lloc.

11.Portava aquest nom en 
homenatge al polític republicà 
Alejandro Lerroux. A Ribes 
s'encarregava dels pous d'aigua. 
Va anar al Front de l'Ebre i mai 
s'ha sabut el que va passar 
(l'Altaveu Núm.7).    

12.Era fill de la Lleva 41, 
“Quinta del Biberó”, va ser ferit 
el 30-04-1938 (60a Divisió) i 
va ser portat ferit a Barcelona 
i després a Figueres on va 
morir com a conseqüències de 
septicèmia. Tenia amics al 
Centre Parroquial i la família 
encara recorda que “va pujar 
com una flor”. Va ser enterrat 
dignament al Cementeri de 
Figueres. 

13.Era de la 30 Divisió, 153 
Br, 2n B, 3a Cia. Fill de família 
molt catòlica que anava al 
Centre Parroquial i que vivia 
a can Jove. Els propietaris eren 
de la Lliga i en la immediata 
postguerra defensaven el 
p e n s a m e n t  d ' U n i ó  
Democràtica, fet insòlit al món 
ribetà dels anys quaranta tal 
com expliquen tots els pagesos 
de l'època. Per altra part, 
després de la guerra, la 
masovera de la família Robert 
Vidal, es va casar amb Josep 
Gómez, sempre treballant en 
la vida cultural del poble; igual 
que el seu germà Jaume, el 
fotògraf  i  poeta de la  
postguerra. 

14.Germà de Maria Soler 
Carbonell (can Monjo) casada 
amb Josep Almirall Rossell 
(can Rossell). Va morir a 

Tetuan. Tot ho va explicar 
Celestino, de la seva quinta, 
que no va poder travessar 
l'estret, ferit com estava. 

15.Reemplaçament 1936, de 
la Caixa de Reclutes Núm.26. 
Va morir al Front. El seu pare 
dirigia una empresa, can 
Torrens, també anomenat 
Torrents-Duran. La guerra va 
afectar profundament una 
indústria que necessitava uns 
materials aleshores inexistents. 

16.Propietari de la masia de la 
Serra. El seu fill Josep Roig i 
Piera (Pepito de la Serra) va 
ser regidor republicà i un 
col·laborador de l'Institut 
d'Estudis Catalans. En acabar 
la guerra en Josep Roig i Piera 
va ser maltractat, empresonat 
i ja mai més es va recuperar de 
salut. No va tornar a Ribes.

17.Mosso d'esquadra. Fou 
nomenat alcalde de Ribes arran 
dels Fets del 6 d'Octubre de 
1934 fins les generals del febrer 
de 1936.

18.Mort en un bombardeig 
sobre Barcelona de l'aviació 
franquista. La seva foto pot 
consultar-se en el llibre de 
fotograf ies  de Viena i  
C o l u m n a .  L a  r e l a c i ó  
sentimental amb la seva xicota 
és tota una història d'amor.

19.Anomenat "l'Azaña".Era 
germà del jutge republicà Pere 
Soler. La seva família va 
marxar tota a la ciutat de 
Vilanova.

20 .Anomenat "Malura".

21.Anomenat "Matxo Vell". 
Fundador de la Societat 
d'Agricultors i Obrers, regidor 
de l'Ajuntament que sempre va 
ajudar els pagesos. Els primers 
dies de l'entrada de les tropes 
franquistes a Ribes va marxar, 
però pocs dies després va 
retornar amb el convenciment 
que qui no havia fet mai res 
violent ni comès cap delicte  
no tindria problemes. En arribar 
a  R i b e s  f o u  d e t i n g u t  
immediatament i la casa seva 
assaltada i ocupada, al carrer 
de sant Josep.  

22.Anomenat  "Xerapi" .

23.Anomenat "En Rita".

( ) notes de la pàgina anterior



FOSSES DEL 
PENEDÈS

UNA APROXIMACIÓ DE CONJUNT

En total s’han localitzat 43 fosses que contenen les restes de 484 persones que 
van morir durant la Guerra Civil, la majoria el mes de gener de 1939 quan el 
front travessa el Penedès. Aquestes 484 persones inhumades a les fosses són:

453 soldats republicans repartits en 37 fosses 
12 soldats franquistes repartits en 3 fosses 
19 civils repartits en 3 fosses 

Tal i com es pot comprovar, la gran majoria (93,5%) de les restes inhumades a 
les fosses del Penedès corresponen a soldats republicans; seguides a molta distància 
de civils (4%) i soldats franquistes (2,5%). Pel que fa al conjunt de fosses, la 
immensa majoria (86%), també, corresponen a soldats republicans, i amb menys 
importància (7%) a civils i soldats franquistes.
La majoria de fosses coincideixen amb el front de guerra al Penedès, on hi va 
haver una petita resistència que va frenar uns dies l’arribada dels franquistes a 
Barcelona, del 19 al 21 de gener. Però no totes les fosses són iguals. N’hi ha dins 
de cementiris, de soldats republicans morts en hospitals o en combat, i de civils 
bombardejats. Hi ha casos que han estat relativament fàcils de documentar, ja 
que els cossos procedien d’hospitals de sang propers i se’n conserven registres, 
com ara al cementiri de Vilafranca, on hi ha una de les fosses més grans, amb 
més de 268 soldats.
Al Garraf les tres fosses que s'han localitzat estan dintre dels cementiris, i 
corresponen a soldats morts en els hospitals militars de cadascun dels municipis: 
Terramar (Sitges),  Solers (Sant Pere de Ribes) i Sant Antoni Abat (Vilanova i 
la Geltrú).

Fosses: 
DCHM: Dins de cementiris: procedents d’hospitals militars 
Inhumats: 
SF: Soldats franquistes 
SR: Soldats republicans 
Civils

per més informació:
http://www.totselsnoms.org/arxius/recerques/resum_fosses_penedes.pdf

Municipi	 Tipus    	 Inhumats 	 Nombre	 Restes	 Restes sense	
de fossa		 de Restes	 identificades	 identificar

GARRAF	 3DCHM	 42SR	 42	 42		 -			

Sant Pere de Ribes	 DCHM	 SR	 19	 19		 -
Sitges	 DCHM	 SR	   3	   3					
Vilanova i la Geltrú	 DCHM	 SR	 20	 20 -



SOLDATS REPUBLICANS MORTS A L'HOSPITAL DE SOLERS 
I ENTERRATS AL CEMENTIRI DE RIBES

Edat
35
38
22
19
40
39
19
19
28
38

25
25
20
19
16
17
30
39

Nom 
Aroca, Pascual
Juan Garcia, Bernabé
Diaz Bapa, Fèlix
Lòpez Rodriguz, Robustiana
Navarro Alonso, Tomas
Vinyades Gabarré, Alexandre
Bueno Artega, Antonio
Lloret Soller (Sellarès), Alfredo
Balbosin, Antoni
Aguilar Vallejo, Florencio
Sirvent Sirvent, Ramon
Lòpez Florenciano, Giner
Orteaga (Ortega) Moreno, Leon
Sanchez Garrido, Virgilio
Fernandez Saiz, Batista
Torres Prieto, Josep	
Parra Ruiz, Antoni
Estebodan del Barrio, German
Blanco Ingerto, Blanco

Natural de 
Mahora. Albacete
Brigananie. Còrdova
Pozo Blanco. Còrdova
Asturies
Tabernas. Almeria

Jaen
P.València

Burgos

Mùrcia
Guadalajara
Jaen
Santander
Barcelona
Tarragona
Madrid

Data mort
16-04-1938
14-06-1938
01-07-1938
15-08-1938
14.08-1938
16.08-1938
18.08-1938
20-08.1938
27-08-1938
29-08-1938
11-09-1938
26-09-1936
29-09-1938
29-09-1938
22-10-1938
10-11-1938
12-11-1938
28-12-1938
15-09-1938

Carabiners/causa mort 
Sargent.26 B.  Ferit al front
6è Batalló. Septicémia
3r. Brigada 9B.3Cia. Ferida d'arma
Ferit en combat
3aBrig.3rB. Ferit en combat
Ferit en combat
Ferit en combat
Ferit en combat
Ferit en combat
Ferit en combat
Ferit en combat
Ferit en combat
Ferit en combat
Ferit en combat
179Brig.41B.2Cia. Paraplègia.Front	
179Brig.51B.3Cia.Ferit en combat
3Brig.9B.4Cia.
Ferit en combat
Tinent d'estat major

FOSSES DEL 
PENEDÈS

El Jutge Especial Bertran de Quintana va ser enviat a Ribes per ordre del Conseller 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1937. L'objectiu fou 
anul·lar tots els registres de defunció corresponents a les morts violentes 
localitzades al municipi de persones forànies. És el cas de les persones, entre 
d'altres, de les persones a continuació relacionades veïnes totes del Penedès.

MORTS VIOLENTES LOCALITZADES AL MUNICIPI DE RIBES

Nom 
Ibern Alegret, Joan
Canals Porta, Antoni M.
Valls Roca, Telm
Rodríguez Monell, Fernando
Arnau Tallada, Enric
Duran Escofet, Alberta
(desconegut)
Bordà Galindo, Josep
Camps Pallejà, Eloi
Roig Roque, Ramon

Natural de 
Vilafranca del Penedès
Sitges
Vilafranca del Penedès
Sitges
Sitges
Canyelles

Sitges
Sitges
Vilafranca

Tots els carabiners ferits al camp de batalla i que no van sobreviure van ser 
enterrats a l'aleshores cementiri de Ribes del Penedès i els professionals que van 
signar les actes de defunció van ser els capitans metges Manuel de la Pola 
Martínez, Jesús Rivera Bandrés, Miguel Suay Rubio, Felicià Jerez Vaguero, 
Eusebio Herrador i Emili Fobeb Guimerà. Els carrabiners que reposen a Ribes 
van morir tots per ferides de guerra



LA PAU DELS QUARANTA 

L'Hospital de Solers va estar en funcionament fins pocs dies abans que les tropes de 
Franco ocupessin la comarca del Garraf el gener del 1939. Aleshores es va desmuntar 
ràpidament l'organització sanitària i es va traslladar a Camprodon. Algunes persones de 
Ribes del Penedès i la comarca van marxar amb l'hospital i altres romangueren a Solers 
fins abans de l'entrada de militars insurrectes. Noies que hi van treballar observaren com 
arribaven soldats republicans totalment desfets per la derrota que s'acostava i són imatges 
que no s'obliden fàcilment. Els homes que fins aleshores signaven les actes de defunció 
dels soldats van haver d'exilar-se o algun va ser torturat molt a prop de la Casa de la 
Vila. Aquest acte era controlat per civils, però l'executava un cos armat. Encara no fa 
gaires anys una minyona es posava a plorar en entrar en aquella casa. El testimoni Jaume 
Barril Mateu, manyà de l'Ajuntament, vivia aleshores amb la seva dona Maria Remolar

REPÒS DE CARRABINERS 

El dilluns El Punt informava que a Albinyana hi ha enterrats 50 combatents republicans 
de la Guerra Civil. I és que encara no ho sabem tot de la nostra història contemporània. 
Un exemple també ho és el desconeixement que hi ha que durant la guerra va existir a 
Solers l'Hospital de Carrabiners que fins i tot fou visitat pel president del govern de la 
II República Juan Negrín. L'hospital situat al terme municipal de l'aleshores Ribes del 
Penedès va atendre moltes persones durant el conflicte, però va tenir tres etapes ben 
clares. En primer lloc va ser només per a convalescents. Posteriorment va anar assumint 
malalts d'arreu de l'Estat i finalment, ja abans de la batalla de l'Ebre, es va convertir en 
un centre hospitalari i d'operacions quirúrgiques en tota regla. Les defuncions que es 
van produir quedaren anotades al Registre Civil de Ribes del Penedès. Totes les actes 
vénen signades per Pere Soler Vidal (jutge municipal des del 1934; masover de can 
Quadres de la Timba), pel secretari Joan Carim Vila i pels testimonis Rossend Vivó 
Mestres i Jaume Barril Mateu (treballadors de Solers). Tots els carrabiners ferits al camp 
de batalla i que no van sobreviure van ser enterrats a l'aleshores cementiri de Ribes del 
Penedès i els professionals que van signar les actes de defunció van ser els capitans 
metges Manuel de la Pola Martínez, Jesús Rivera Bandrés, Miguel Suay Rubio, Felicià 
Jerez Vaguero, Eusebio Herrador i Emili Fobeb Guimerà. Els carrabiners que reposen 
a Ribes van morir tots per ferides de guerra i en algun cas se sabia alguna informació 
sobre ells.No els hem dit tots encara. Que reposin en pau.

recull d’articles
Recollim un grapat d’articles del company Josep-Lluís Palacios que. sobre temes 
de la Guerra Civil, va publicar el diari El Punt (2002-2003) perquè pensem, que 
són relatadors de moltes de les coses que una volguda desmemòria dels nostres 
governants ha volgut fer creure que no ha passat.

dimecres, 18 de juny de 2003

Detall del cementiri de Ribes
Arxiu: C.Miret



Pas de les tropes franquistes 
per Cubelles (cruïlla de la 
carretera amb la Rambla) 
el mes de gener de 1939 
(publicada en el llibre de 
J. Vidal, El Círcol Cubellenc). 
Autor:
Arxiu: Arxiu Antoni Pineda

JOVES EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT I LA JUSTÍCIA 

S'apuntaren voluntaris a la divisió del POUM i trobaren la mort només d'arribar al front 
d'Aragó. El 13 d'octubre de 1936, l'Ajuntament de Ribes del Penedès (Sant Pere de Ribes 
s'anomenava abans) va escollir novament alcalde Joan Cuadras Marcer, com a segon 
alcalde va ser votat Pere Bertran, i Pere Albareda n'era el tercer, i quedava constituït 
amb tres regidors de la CNT, dos d'ERC, dos del PSUC, un del POUM i un de la Unió 
de Rabassaires. Unes setmanes després el regidor Pere Milà, en nom de la Comissió de 
Cultura de la qual formaven part Joan Coll i Josep Butí, va proposar al ple municipal 
del 24 de novembre de 1936 que «siguin posats els noms de llurs companys caiguts al 
front en defensa de la llibertat, veïns d'aquest poble, Pere Camps Gabaldà i Joan Giralt 
Giralt, a dues places o carrers, com a homenatge als qui saberen sacrificar llurs vides 
per una causa justa». L'actual carrer de l'Ajuntament va ser anomenat Pere Camps 
Gabaldà en homenatge al joveníssim paleta i trompetista, militant del POUM que va 
morir només d'arribar com a voluntari al camp de batalla. El POUM havia realitzat a 
Ribes un míting les primeres setmanes de la revolució, cosa que el seu diari La Batalla 
va anunciar. L'exèrcit republicà li va aixecar un monument que ja no existeix on es van 
lliurar les dures batalles del front d'Aragó a Estrecho Quinto i Monte Aragón, on hi 
havia el seu nom i el de sis companys més, entre els quals Francesc Bartolomé, fill d'un 
guardià que treballava i vivia a Solers. El diari vilanoví Full Oficial del Consell Municipal 
va publicar un emotiu poema a la seva memòria signat per S.B. Els seus pares i germans 
(un dels quals va estar a punt de ser també voluntari) varen anar a viure a can Miret de 
les Parellades, on aviat s'instal·laria també la banda de música del general Líster. Això 
va ser fins al final de la guerra perquè van poder veure com es col·locaven els explosius 
al pont de les Parellades tot tornant cap a les Casetes, que era on sempre havia viscut 
tota la família i durant la guerra van continuar treballant la terra. Molt avi at el pare de 
la família fou detingut, portat a Vilanova, on el torturaren, i posteriorment el traslladaren

en una casa que donava a l'actual carrer de Sant Pere i al carrer de l'Ajuntament, i no 
tornaria mai més a viure al poble tot i que encara se'l recorda per la seva subscripció 
al diari El Diluvio (hi ha qui considerava els escrits esportius com els més bons de la 
premsa d'aleshores). El secretari del jutjat, Joan Carim, vivia a la rectoria després de les 
reformes que es van fer a partir del juliol del 1936. La resta de carrabiners que van ser 
enterrats al cementiri de Ribes del Penedès van ser Ramon Sirvent (9-9-1938), Giner 
López (26-9-38; 25 anys, nascut a Múrcia), León Arteaga (29-9-38; 25 anys, Guadalajara), 
Virgilio Sánchez (29-9-38; 17 anys, Jaén), Batiste Fernández (22-10-38; 179 Brigada 
41 Batalló 2a Companyia; 19 anys, Santander), Josep Torres (10-11-38; 179 Brigada 
51 Batalló 3a Companyia; 16 anys, Barcelona), Antoni Parra (12-11-38; 3a Brigada 9è 
Batalló 4a Companyia; 17 anys, Tarragona). El 6 de desembre de 1938 Barril, Vivó i 
el secretari deixen de signar actes. Ara només ho farà el jutge a les defuncións de Germà 
Estebodan (28-12-38) i Àngel Blanco (15-1-1939, tinent d'Estat Major). El primer registre 
del nou règim es farà en el mateix llibre el 24 de gener del 1939 que utilitza ara només 
la pàgina impresa en versió castellana. El jutge, un home de pau, va ser detingut.

25 de juny de 2003



a Barcelona. Abans de la guerra, el pare portava el diumenge els seus sis fills al cinema 
d'El Local (la Societat d'Agricultors i Obrers). Avui ja només ho podria recordar la seva 
filla Maria, que l'abril del 1948 es va casar amb un jove vilanoví. Joan Marín té 82 anys 
i va conèixer la seva dona als balls del Casino Prado de Sitges. Ha estat quaranta-dos 
anys treballant a la Pirelli, on es va jubilar com a ajudant tècnic, però va viure uns 
moments intensos. Durant la República va estudiar a l'Escola Ateneu i va fer els primers 
cursos de batxillerat, però ho va combinar amb la feina a la Pirelli des del 1938. Un dia 
ja se sentien les canonades cap al Vendrell i l'empresa no va pagar la setmanada als 
treballadors i varen haver de plegar sense cobrar. Tornaren a la fàbrica i comprovaren 
com soldats especialistes en explosius que havien arribat en camions de marca soviètica 
col·locaven càrregues en la maquinària més valuosa i essencial. No varen tenir temps 
ni de reaccionar que ja varen sentir la primera detonació i van sortir a corre-cuita al 
carrer. Els pares el buscaven i el trobaren. Era el final d'una guerra que Catalunya no 
havia iniciat i que va canviar radicalment el nostre paisatge

SANITAT, GUERRA I REVOLUCIÓ

En diferents ocasions hem esmentat l'Hospital de Solers i l'ús sanitari d'altres espais 
durant la guerra, però mai havíem parlat de quina fou la situació de «l'Hospital» (aquest 
era el nom popular a l'època; l'oficial era Redós de Sant Josep i Sant Pere). L'Hospital 
fou regentat durant tota la guerra per la mateixa orde religiosa que ho havia fet fins 
aleshores i van realitzar les idèntiques funcions. Els símbols religiosos van desaparèixer 
i els hàbits també, però les monges continuaren realitzant les seves responsabilitats, 
algunes d'elles eren la Francesca, la Dorotea o la Teresa. Testimonis de l'època expliquen 
que «el poble se les estimava» i a més a més havien atès abans d'aquest període 
revolucionari persones que serien els dirigents del comitè local antifeixista. El Redós 
cuidava tots els malalts de la població sense recursos econòmics i també feien les funcions 
d'asil per a totes les persones grans de Ribes del Penedès (el topònim d'aleshores) que 
no podien mantenir-se (tant dones com homes), així com donar injeccions habitualment. 
Un personatge molt popular resident era en Peret de la Clima. La creació de l'Hospital 
va ser conseqüència de la donació econòmica important que deixaren els germans Josep 
i Pere Jacas que marxaren a Cuba en la seva joventut. La primera pedra de l'edifici fou 
col·locada el 1901; l'any 1905 el cardenal Casañas (que va donar suport a Solidaritat 
Catalana el 1906) ja va beneir l'obra i un any després es van obrir les portes amb les 
Germanes Franciscanes. El conjunt arquitectònic va seguir el projecte de l'arquitecte 
Josep Font i Gumà. Durant la guerra l'únic metge de l'Hospital va continuar sent el 
doctor Cristòfol Cuadras. Es va fer un curs de preparació per a practicant i hi van assistir 
Oriol Roig Vilardaga, Salvador Carci Duran -que ho recorden molt bé-, i també Conxita 
Giralt, Pere Miret Milà, Maria Pepa Mas Planas i Roser Roig. La monja Francesca 
també va assistir al curset. Estudiaven anatomia i cures amb el volum de Garcia Tornel 
i les pràctiques es van fer sempre al Redós, però en alguna ocasió es trobaren amb algun

Presó Model de Barcelona 
l'any 1939, per on passaren la 
majoria de penedesencs 
sotmesos a judicis militars del 
franquisme

Diumenge, 28 de març de 2004



cas complex. Després es presentaren a l'examen lliure de la Universitat de Barcelona. 
Tot dirigit pel doctor Cuadras, en plena guerra i aleshores en terra rabassaire, i en un 
hospital dirigit per monges de l'orde de les Germanes Franciscanes Missioneres de la 
Mare de Déu (Darderes).

MEMÒRIA HISTÒRICA 

Aquestes setmanes la premsa informa de capítols poc coneguts de la nostra guerra. Ribes 
no és pas l'excepció. L'avi de Paulina Miret Guillaumes tenia una tartana i portava el 
passatge a Barcelona. Amb la seva dona van posar la primera fonda a Ribes on ara hi 
ha la Llibreria Gabaldà i després van comprar un terreny que seria ca la Paula a la plaça 
del Centre. Al mig del bar hi havia hagut un pou i un safareig públic (Adolfo Mesía 
Pacheco ho explica molt bé a les seves memòries). Durant la guerra, Paulina es recorda 
de Líster i la seva companya i és que després de la batalla de Belchite el general Enrique 
Líster (1907-1994) organitza el seu exèrcit al nostre territori. Intendència (aliments, roba 
i sabates) s'instal·la al Recó (a la carretera de Vilafranca), els comissaris a can Quadres 
de la Timba, l'escola de comissaris a can Macià, la impremta amb moltes màquines al 
Centre Parroquial, la banda de música militar a can Miret de les Parellades, la sastreria 
a can Puig i a can Salvador Miret i també hi ha soldats i oficials a can Pau Artigues (o 
can Pepus) i can Suriol d'Olivella. A can Fontanals hi havia un tanc discretament amagat, 
però a El Mur s'hi trobaven soldats, camioners, conductors de tancs i també hi havia 
bestiar per a l'exèrcit. Un dia, però, s'hi va celebrar una gran festa al pis de dalt, ben 
guarnit amb branques de palmera, per celebrar el naixement d'un fill del general Líster. 
El general s'allotjà també en tres cases de Sitges prop de l'actual avinguda Sofia. Recorda 
també el dia que es retiraven les tropes republicanes i ja baixava per can Climent l'exèrcit 
franquista, i aleshores dos soldats de l'exèrcit de la República li van dir a Paulina que 
s'amagués immediatament a casa perquè hi hauria una explosió. Només havien iniciat 
la pujada del carrer del Pi i el pont de les Parellades va volar d'una manera impressionant. 
No se sap com va ser, però cap al migdia els dos soldats republicans van ser fets presos 
prop de can Pere de la Plana. Tot seguit va passar el que no s'esperava ningú. Comencen 
les detencions de persones. El joveníssim Joan Albareda Puig, l'home de la Paulina; el 
seu pare Francesc Albareda és detingut i torturat. Sempre més va dir: «M'han fet pagar 
una cosa que mai no he fet». Ens cal memòria

SALAMANCA, LÍSTER I RIBES 

Quan es va publicar el llibre Els papers de Salamanca de l'advocat i historiador Josep 
Cruanyes m'esperava que vingués aviat a les Xerrades de Tardor. Ho explico perquè la 
seva obra ens introdueix al que va passar amb el nostre patrimoni documental, però 
també perquè Ribes consta com el número 1 del llibre de registres realitzats en la 
classificació de ciutat de Barcelona: l'objectiu, Líster. La història va anar de la següent 
manera. El 16 de novembre del 1938 va acabar la batalla de l'Ebre amb la derrota 
republicana, cosa que va provocar que el 24 de desembre s'iniciés la darrera ofensiva

antic Pont de les Parellades, volat 
durant la retirada de les tropes 
republicanes
Arxiu: C Miret
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LA REPÚBLICA DE MARIA ROBERT 

Es compleixen els 71 anys de la proclamació de la Segona República. Les eleccions 
municipals del 12 d'abril del 1931 van donar a tot Catalunya un triomf a les candidatures 
de la coalició d'ERC i Unió Socialista de Catalunya. A la resta de l'estat els republicans 
i el PSOE van guanyar. El rei Alfons XIII va marxar i el 14 d'abril es va proclamar la 
República. Lluís Companys que havia estat al Local de Ribes ho va fer des del balcó 
de l'ajuntament de Barcelona. Poc després, Francesc Macià va proclamar la República 
Catalana. Maria Robert i Vidal, de can Jove, no va poder anar a votar perquè les dones 
encara no tenien aquest dret. Complirà els 96 anys. Va aprendre l'ofici de modista a can 
Pau Artigues i va anar a millorar la professió als carrers Muntaner i Campo Sagrado de 
Barcelona on cobrava 15 pessetes per setmana. Llegia Folch i Torres i recorda bé la 
construcció d'El Mur, amb l'editor Ferran Maristany amb bastó i barret. Va veure les 
obres de l'Autòdrom on la majoria dels obrers eren valencians. Té molt bon record de 
Josep Roig i Punyed, molt catalanista i actiu en època electoral. El venia a veure el 
diputat de la Lliga Bertran i Musitu, ministre que fou el 1922. Maria Robert va casar-
se amb Joan Bonada i Pou que havia vingut a Ribes com a pastor des de Queralps. Va 
començar a treballar de mosso a cal Nan quan no hi havia plaça de la vila, i als Sumidors. 
Té memòria de l'Ateneu que estava a la plaça on mossèn Malgà donava classes de francès 
i Josep Giralt de dibuix. Després Joan va treballar de xofer de la línia Ribes-Sitges per 
a l'empresa de Josep Rafel. La guerra va esclatar i les empreses de transport foren 
col·lectivitzades. Aviat fou mobilitzat al front quan vivi a al carrer d'Isidre Camps

sobre Catalunya. A mesura que avançava l'exèrcit franquista treballava un organitzat 
servei per a la confiscació de documents de totes les persones, partits, sindicats, entitats 
i institucions que havien estat compromeses amb la democràcia republicana. Es va 
escorcollar el Penedès i Ribes ho fou el 22 de gener del 1939 per l'equip de Fuentes. Van 
inspeccionar especialment el que havia estat Cuartel General de Enrique Líster a Can 
Macià i és que el general republicà va dur una vida intensa al municipi. Però, a més a 
més, es va requisar documentació municipal i d'associacions del poble igual que en altres 
118 poblacions de Catalunya, incloses Vilanova, Vilafranca, el Vendrell, Sant Martí 
Sarroca, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Pere de Riudebitlles i Santa Fe del Penedès. Ribes, 
però, fou un dels pobles on l'1 de juliol encara hi havia documents per traslladar a 
Barcelona i posteriorment portar-los a Salamanca. Els va venir a buscar una camioneta 
Ford que conduïa Manuel González. L'agradable conferència de Josep Cruanyes, 
presentada per Iolanda Maurici, i enregistrada per TVRibes, va ser d'aquells actes que 
els assistents recordaran. L'historiador va fer donació a l'entitat GER de la còpia d'un 
document de Joaquim Maurín que va trobar a Salamanca i el nostre enyorat Víctor Alba 
desconeixia, tot i haver fet la biografia de l'esmentat dirigent del POUM. I va r eflexionar 
sobre la necessitat que els fets històrics més propers puguin ser més debatuts, estudiats, 
repensats, criticats, perquè en definiva condicionen el present, són la nostra riquesa i 
també el nostre bagatge històric i cultural

Imatge de la construcció de 
l'Autòdrom , inaugurat l'any 1923. 
Arxiu: J. Moya
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NEGRÍN A RIBES 

Quan el primer ministre Juan Negrín va haver de traslladar el govern a Barcelona va 
visitar l'hospital de Solers. Era la guerra (1936-1939) i va ser servit amb un dinar especial 
«en una habitació per a ell sol». Tots els soldats ferits estaven furiosos i s'exclamaven 
que havia de venir a menjar amb ells. Això ens ho explica la Carme Pascual Jacas que 
va anar a treballar a l'hospital, i en Joan Marcer, de cal Nan, sempre li deia que si no es

«CNT, FAI, UGT I POUM» 

Avui fa seixanta-sis anys que un divendres 17 de juliol del 1936 es va produir l'aixecament 
de les guarnicions del Protectorat del Marroc contra la democràcia republicana. La 
matinada del diumenge 19 una part de l'exèrcit de Barcelona va sortir dels quarters i són 
vençuts. S'inicia una etapa revolucionària complexa i també la guerra civil de greus 
conseqüències (1936-1939): l'estat va quedar dividit en dos territoris. Ribes, aleshores, 
tenia poc més de dos mil habitants i va viure fets que es van produir a tot Catalunya. 
Però hi ha històries que no sempre s'han explicat. Una de elles és que vàrem tenir la 
visita habitual del músic Joaquim Pecanins. En els primers dies de la guerra el sindicat 
de músics li va encarregar una cançó. Una persona de Ribes se'n recorda perfectament 
com li cantava el compositor de Prats de Lluçanès i la lletra era la següent: «CNT, FAI 
FAI/UGT, FAI FAI/CNT, FAI i POUM//CNT, FAI FAI/UGT, FAI FAI/CNT, FAI i 
POUM». La lletra diu més coses de les que sembla. No tothom hi és anomenat: són els 
primers dies revolucionaris. I és un tema d'abans dels Fets de Maig del 1937. Aleshores 
la CNT perd poder i el POUM és injustament perseguit. En Víctor Alba ens ho ha 
explicat tot. Joaquim Pecanins va néixer el 1883 i té una llarga trajectòria artística i 
pedagògica. Va dirigir consevatoris i orfeons a Terrassa i Manresa. Per la seva comarca 
va anar recollint els cants naturals brollats del cor de la terra recopilats al volum Records 
de joventut. També va harmonitzar i aplegar cançons populars com El mestre i la viudeta, 
Un ball rodó o El petit segador. L'any 1905 va publicar el Fum, fum, fum que va recuperar 
del seu poble natal. Amic de Joan Llongueres, de Millet (Orfeó Català) i de Ventura 
Gassol, durant la guerra va dur una àmplia activitat amb conferències per la ràdio i 
cursets.També van salvar a mossèn Eduard tot portant-lo, ben maquillat, des de la plaça 
fins a la capital (amb la Neus Garí i la Maria). Després va ser me stre de música a 
Banyoles fins que ens va deixar l'any 1948. Un gran home i músic que no oblido mai 
quan converso amb el seu amor inesborrable, la Maria Vallès, néta de l'americano ribetà 
Francesc Mestre.

Gabaldà (en homenatge a un soldat ribetà mort). Fou agafat presoner prop de Lleida i 
el varen traslladar a Bilbao. Quan Ribes fou ocupat la Maria va viatjar a Bilbao. Quan 
va arribar per veure el seu home, acompanyada del metge ribetà Nemesi Pascual, li van 
dir: «De eso ni hablar». La va afectar profundament i ja mai més va saber res del seu 
home, que va morir el 19 de març de 1939 i fou enterrat en una fossa comuna. Només 
una amiga la va emocionar: «Maria, no sé què dir-li».

dimecres, 10 d'abril de 2002

Cos de Patrulles de Control: El 10 d'agost de 1936 
es dóna a conèixer a Barcelona (Catalunya) el 

projecte d'estructuració i regulació de les Patrulles 
de Control sorgides arran de la resposta obrera 

contra el cop d'Estat feixista del més anterior i 
encarregades d'assegurar l'ordre revolucionari.
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LA MEMÒRIA I LA VIDA 

L'Estat no ens vol tornar els nostres papers i ara a Barcelona se celebra un congrés per 
recuperar la memòria de la dictadura. Encara ens queden moltes coses per saber de la 
guerra. Les persones amables, després de molts anys, t'ho expliquen. Soldats de la 
comarca que havien d'incorporar-se a la guerra el 1938 van fer instrucció militar a 
l'Autòdrom de Ribes. La vigília del seu trasllat al front uns quants joves van decidir 
amagar-se a Puigmoltó i als Carç. Isidre Camps (de les Casetes), en Cisco Marcer i en 
Joan -que va decidir fer el que manava el govern- van anar a la mateixa brigada. Un 
altre jove, forner de can Roda, s'incorporà a la brigada de Valdepeñas. Van marxar el 
mes de gener fins que va acabar la guerra l'1 d'abril de 1939. El primer destí d'en Joan 
-el seu pare era soci de la Societat d'Agricultors Obrers- va ser Almagro (Ciutat Reial) 
i després cap a Terol on va haver-hi una lluita duríssima. Va conèixer les Brigades 
Internacionals i es va adonar que portaven una alimentció millor. A la nit, però, atacaven 
tot cantant La Internacional. Després van anar cap al Mediterrani tot passant per Segorb. 
A vegades patien forts bombardeigs i en una ocasió van trobar-se amb en Pere Jacas 
Robert i Joan Rossell. D'allà van anar cap a Extremadura. El cap de la divisió era Valentín 
González, el Campesino, que els va dirigir la paraula en una ocasió. Van estar a Cabeza 
del Buey, Castuera, Pozoblanco, El Viso i Almadén. No tenien res per menjar: només 
blat i ordi. Allà va estar amb un soldat de Canyelles, l'Arturo, que va ser ferit a la cama. 
Després va exiliar-se, però en tornar va viure a Ribes. Es van assabentar que Catalunya 
havia estat ja ocupada. La guerra va durar pocs mesos més i vestits gairebé de soldats 
republicans van emprendre camí cap a casa: Manzanares, Alcázar de San Juan, València, 
Amposta i Roquetes (Baix Ebre). Allí van sopar i travessaren l'Ebre amb barca perquè 
tots els ponts estaven aterrats. El tren els va port ar a Vilanova i a peu fins a Puigmoltó. 
Van passar tres dies en família i després cridaren les quintes del 39, 40 i 41 cap a Vitòria. 
Si sentien parlar català els remullaven. El país havia canviat radicalment. Raimon ja ho 
va cantar: «Jo vinc d'un silenci / antic i molt llarg».

12 de març de 2003

trobava bé «direm per canviar-te». Carme Pascual era filla de Josep Pascual Raventós 
i de Gertrudis Jacas Vilaseró i el diumenge va fer 82 anys. Va estar casada amb Josep 
Castellví Esteve (1911-1987) que va anar a la guerra i després cap a l'exili al camp 
d'Argelés. Carme Pascual encara no s'havia casat a la guerra i quan va anar a Solers 
l'estaven condicionant perquè fos un hospital. Es van construir habitacions i passadissos 
llargs, aterraren els lavabos existents, instal·lació a la planta baixa de les oficines i de 
la farmàcia (també el menjador que gairebé sempre estava tancat), es va canviar la 
cuina, la sala d'operacións era l'habitació de la senyora de la casa i el foc a terra ja era 
al mateix lloc. En entrar hi havia una tarima on l'encarregada de l'oficina era Laura, una 
monja. Hi havia dues infermeres més que també eren monges, però gairebé no ho sabia 
ningú. El director de l'hospital, Vives, vivia en una casa al jardí al costat de la carretera 
amb una minyona de confiança que es deia Carmen. Era un hospital on «hi havia molta 
disciplina i s'havia de tenir la mentalitat d'estar en un lloc responsable». Molt sovint 
la venien a saludar mestres d'obres que treballaven a l'hospital com en Pau Soler i el 
Mestre-Xic. A vegades entraven molts ferits i s'operava molt. Els militars que morien 
els recollia el cotxe de morts d'en Tabola i eren enterrats a l'aleshores cementiri municipal 
de Ribes del Penedès. De cop i volta es va desmuntar l'hospital de Solers i es va traslladar 
immediatament a Camprodon en companyia d'algun personal de la comarca. Va començar 
a arribar gent cansada i derrotada. Carme Pascual va estar-hi a dins fins a dos dies abans 
de l'entrada dels nacionals. S'iniciava una altra etapa de la nostra història. Ens ho ha 
hagut de recordar l'espai 30 minuts de TV3.



Nota

Aquesta publicació no seria possible sense la recerca i treball d'investigació fet per Josep-
Lluís Palacios. Gràcies a la bibliografia trobada a: L'Hora-El Punt (2001-2004), L'Altaveu (), 
Montgròs, els llibres Sant Pere de Ribes. les grans obres de Solé i Sabaté i Villarroya i Font. 
Recull d'Informació sobre el municipi. Fotos Viena-Columna., l'opuscle de Joan Garriga sobre 
la repressió franquista publicat per l'Entitat GER (2008), l'article de “Masies del Garraf 2” 
d' El Cep i la Nansa, articles al Diari de Vilanova, en alguna publicació antiga i alguna de 
moderna del Consell Comarcal, Arxiu de fotos C. Miret, J. Moya, i l'Institut d'Estudis 
Penedesencs.Portada col·leció Postals Edició Garriga. I a les Biblioteques del poble ho trobareu 
tot.

entitat cultural i esportiva


