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GENER
Acomiadem el 2016 i donem la benvinguda a l’any 2017, de la millor manera que es pot fer, brindant i entre
músiques de celebració. La dels balls
que s’organitzen en les Societats i altres establiments que s’han vist molt
concorreguts.
I també amb la tradició de seguir
en directe, per la televisió, el Concert
d’Any Nou, del qual n’és el protagonista l’Orquestra Filharmònica de
Viena.
De la mateixa manera que sembla que ha esdevingut una moda fer
esport l’últim dia de l’any i, en certa
manera, també el primer, on un grup
de sitgetans i sitgetanes es troben a la
platja per fer el primer bany de l’any.
Una tradició reservada als qui desafien el fred, de manera especial la baixa
temperatura de l’aigua del mar.
Si més no, només començar, el dia
4, ens deixa l’Enriqueta Malivern Sardà. Esposa de l’Antoni Almirall i Andreu. Una sitgetana que atresora moltes virtuts: l’estima a la família, al seu
poble, sobresortint la seva senzillesa i
el seu tracte afable i discret. Persona
molt vinculada a la nostra parròquia i
al que representa.
El dia 5 és la data esperada per la
nostra mainada, puntualment arriben els Reis Mags, i desfilen pels carrers del poble en una lluïda cavalcada
que amplia el recorregut. En aquestes
hores els carrers acullen una multitud que fa que aquestes hores prèvies
a la festivitat dels Reis, l’ambient sigui sensacional. Entrada la matinada
s’escolten els timbals que acompanyen al seguici. Un detall que completa la màgia de la nit. Per culminar
a hora ben matinera del dia 6, quan
petits i grans gaudim de la generositat
dels Reis Mags.
L’auditori del Casal d’avis del carrer Pau casals es converteix en una
sala de projecció, degut a la iniciativa del Cineclub de Sitges que permet
suplir el tancament provisional, per
obres, de la sala del Prado. La del Casal és una sala molt adient per gaudir

de la programació que els responsables aporten als aficionats al cinema.
L’exposició de Ramon Casas arriba
als 14.000 visitants. Entre ells personalitats de tots els àmbits que es desplacen fins a la Vila per gaudir-ne.
El Club Natació organitza la Travessia Aquatló i la Duatló destinada
a la categoria infantil que guanya Pol
Roch. Tant una com l’altra consisteix
en varies modalitats en una mateixa
prova, inclosa la natació.
Es tanca la tercera edició de l’Open
d’escacs que patrocina l’hotel Sunway
Sitges. Una iniciativa que diu molt a
favor dels escacs per la seva nodrida
participació de jugadors sitgetans i
internacionals. I que junt amb l’Open
Internacional d’Estiu Vila de Sitges
consolida el nom de la Vila com un referent entre els campionats de prestigi que es celebren arreu.
El diumenge 15, té lloc una nova
edició de la Mitja Marató, on els carrers s’omplen de corredors, d’acompanyants i curiosos ja familiaritzats
en aquesta prova que s’ha convertit
en un clàssic de desprès de festes.
Mónica Vives i Dani Serra guanyen el
Quart de Marató. I Oscar Rodríguez
i Carme Tort guanyadors de la Mitja
Marató.
Montserrat Esquerda publica a
les pàgines de l’Eco del 20 de gener,
una breu semblança de la periodista
i escriptora santanderina, l’Anna Maria Cagigal. Que va ser la secretaria i
dona de confiança de la marquesa de
Nàjera, la Sra. Isabel Fernàndez de
Villavicencio, les dues van residir una
llarga temporada a la nostra vila. Ens
explica la faceta literària i poètica de
l’Anna Mª que va morir a Sobremazas
als 101 anys d’edat, desprès de rebre
l’homenatge que la seva terra li va dedicar.
El dia 20, festivitat de Sant Sebastià, la nostra ermita blanca és notícia.
Per acollir una any més la celebració
de la seva festa i per haver finalitzat
les obres de renovació de la teulada.
L’ermita llueix les millors gales i l’es-

glésia s’omple de la gent de Sitges que
quasi bé hi acudeixen cada any. Oficia
l’ofici mossèn Josep Pausas i Mas que
ha estat elegit per tercer any consecutiu arxiprest de la comarca del Garraf.
Però és el diumenge 22 el dia escollit per a la benedicció de la nova
teulada. Cerimònia que presideix
el bisbe de Sant Feliu de Llobregat,
Agustí Cortés i Soriano, el qual concelebra amb mossèn Pausas. Després de
la missa es procedeix a la benedicció
que es fa de manera simbòlica sobre
dues teules treballades per l’artista
sitgetà Lluís Marcé i Gea , on deixa
constància escrita de l’esdeveniment.
El dia és molt tempestuós i degut a
aquestes inclemències s’opta perquè
la Cobla Maricel, que havia d’amenitzar l’audició a la placeta, ens delecti
amb un bon escollit repertori de sardanes per escoltar. Un bon colofó per
les celebracions pensades per honorar
el patronatge de Sant Sebastià i la finalització de les obres de la teulada.
A la mateixa hora té lloc al Miramar un escollit repertori de les músiques que el sextet que dirigia el mestre Torrens interpretava en el saló de
l’Hotel Subur. Un acte que s’inclou
dintre les celebracions del centenari de l’Hotel. Música recopilada pel
prestigiós músic sitgetà Juanjo Rocha
Montané, sota la direcció de l’Esteve
Molero i Olivella.
Un fort temporal malmet una part
del replà-mirador de les escales de la
Punta. Un bocí ben posicionat de Sitges que per la proximitat amb el mar
hi baden la gent de la vila i els visitants.
Renfe té previst atendre les propostes de la plataforma que encapçala l’exalcalde Jordi Serra i Villalbí,
la qual demana obrir un nou pas sota
la via, que compte amb el suport de
l’alcalde Miquel Forns. Atenent una
necessitat que clamen tots els veïns
de l’altra costat de la via que quan sigui una realitat els hi facilitarà molt
la mobilitat per desplaçar-se fins al
centre del poble.
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Càritas ajuda prop de 300 persones cada mes. La seva obra destinada
als més necessitats, permet alleugerir
les penúries a les quals han estat abocats.
El veterà nedador del Club Natació Sitges, Jordi Bassols, va ser el
primer en la categoria +85 en braça i
crol en el Trofeu d’Estils Màster que
es celebra a Terrassa. També van fer
podi, l’Héctor Vidiella i en Joan Lluís
Royo. En jordi ha estat sempre molt
vinculat a la natació, on ha fet un bon
palmarès.
Després de més de 80 anys que la
redacció de l’Eco estava ubicada a la
casa del carrer Bonaire 6, on també va
ser la vivenda de la família Soler, en
el transcurs d’aquest final de gener,
es trasllada al carrer Pilar Franquet
8. Un canvi que ha estat envoltat de
molta emotivitat per part dels descendents de la nissaga Soler i de tots
els qui hi entràvem i sortíem com si
fos casa nostra. El mateix que van fer
aquells insignes col·laboradors i personalitats diverses que quan visitaven
Sitges els portaven a saludar a en Josep, detall que els permetia entrar en
contacte amb l’Eco. No ens acabem
d’acostumar de veure les portes tancades. La vida és una correlació d’etapes en les quals també es tanquen i
se’n obren de noves.
S’enllesteix la neteja dels entorns
boscosos de la Vila, sobretot els espais
que són a prop d’urbanitzacions, tasca que es porta a terme cada dos anys
per evitar, en cas d’incendis, que el foc
arribi a les cases. Per altra banda amb
aquesta acció es potencia el conreu de
les oliveres i garrofers que es troben
principalment a la zona dels Colls de
Miralpeix, amb la participació del
Consorci dels Colls i Costa del Garraf.
Interessant article de Ignasi Viladevall publicat a l’Eco, amb data del
20 de gener, referent a les atzavares,
les quals en trobem en el nostre litoral
i en concret per la zona de l’ermita de
Sant Sebastià. La seva florida que es
manifesta en l’alta tija amb pomells

dispersos que tan han contribuït a engalanar les postes de sol. I que segons
l’autor sembla que no passen pel millor moment.
La ONG local Good Bites organitza una conferencia sobre tres pintors
vinculats amb Sitges: Arcadi Mas i
Fondevila, Santiago Rusiñol i Ramon
Casas. La doctora en art, la sitgetana
Isabel coll i Mirabent, pren de model
l’obra d’aquests tres pintors per apropar als assistents a la manera d’entendre i apreciar una obra d’art.
S’anuncia per a l’any 2017 una extensa i atractiva oferta cultural en totes les seves vessants.
L’Alcalde Miquel Forns, contesta
a les preguntes del Director de l’Eco,
l’Antoni Sella i Montserrat, en la qual
li manifesta els seu interès per recuperar la confiança de la gent i reconeix que cal millorar la gestió. Mentre
desgrana un seguit de projectes per
portar a terme el més aviat millor.
Aprofitant, com sembla, que ha aconseguit el suport puntual d’altres formacions polítiques, com la CUP, que
fins ara estaven a l’oposició.
L’Ajuntament aporta 1’4 milions
d’euros per negociar amb la Generalitat per poder disposar de l’edifici de
l’antic Patronat que porta molts anys
tancat i d’aquesta manera poder ubicar diferents dependències en benefici del poble.
El dia de Sant Pau ens deixa la Maria Lluïsa Marsal Álvarez, neta del popular carter Sr. Isidre Álvarez i filla de
la Maria Lluïsa que va ser la pianista
de l’orquestra dels Iberos del Jazz. La
Marisa va heretar del seu pare, Salvador Marsal, la seva vena literària i
n’ha deixat un bon testimoni en totes les col·laboracions a les quals ha
plasmat la seva sensibilitat i les bones
maneres de fer. Presidenta del Grup
d’estudis Sitgetans, l’ha acompanyat
la seva manera de ser que caracteritza a la persona prudent, discreta i de
vegades et donava la sensació d’estar
absent. De ben segur perquè estava
immersa en el seu món: la família i
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Sitges.
El director de l’Eco, l’Antoni Sella,
avança, en les pàgines del setmanari,
una troballa que en Francesc Ruscalleda ha fet d’uns poemes que Trinitat
Catasús va dedicar a la seva àvia Margarida Ribas i Mestre, gràcies a que el
seu pare els conservava i que per Sant
Jordi està previst que es publiquin.
La Fundació Stämpfli va acollir
l’exposició, pintura i fotografia, d’Antoni Taulé Lux, un artista català afincat a París. La inauguració va comptar amb la presència de la germana de
l’exprimer ministre francès Manuel
Valls, degut que en Taulé havia estat
amic del pare del polític que també
era artista.
La historiadora local Àngel Parés
Corretger, resident a Vilanova presenta, al Palau del Rei Moro, el llibre
Records de Guerra, on recull el testimoni de persones que la van viure en
primera persona.
En poques hores de diferència el
també historiador sitgetà Jordi Milà
i Franco presenta al Miramar el llibre
sobre la mateixa temàtica de la guerra, una curiosa coincidència, Històries del Poble Silenciós. On descriu la
presència d’un nombre important de
personatges que van aterrar a la Vila
durant la confrontació. Alguns d’ells
van deixar per a la història local un
repunt enigmàtic que en Jordi posa al
descobert. Com també va tenir repercussió l’acolliment infantil. En deien
els refugiats. Alguns dels quals es van
quedar a Sitges i aquí van contraure
matrimoni i van formar les seves famílies. És el destí que la vida ens té

preparat.
A la gala de Premis dels Campionats de Catalunya 2016, organitzada
per la Federació Catalana de Motociclisme , són premiats els pilots sitgetans: Nil Roig i Enric Ferran en
la modalitat de Velocitat, Biel Ferrer
en Motocross. Berta Abellán, Ramon
Caellas i Oriol Giró, en Trial . David
Riera i Albert Fontova en Enduro.
El diumenge 29 de gener arriba
a Sitges la família Zapp, ho recull
en un article la periodista sitgetana
Anna Grimau. La parella argentina
Herman i Candelària i tres dels quatre fills fan parada a l’esplanada de
la Fragata i es mostren molt amables
amb tota la gent que s’apropa a saludar-los i alguns aprofiten per comprar el seu llibre: Atrapa tu Sueño, on
relaten les seves vivències d’aquesta
magna aventura que dura 17 anys de
viatge damunt un cotxe antic. En el
transcurs de tot aquest temps, a més
de visitar molts països, han nascut els
seus quatre fills, els quals s’han fet
grans sense tenir una residència fixa,
però sense abandonar un pla d’estudis que els prepara pel futur. Tants
anys i tants quilometres recorreguts
els ha permès entrar en contacte amb
molta gent que els ha ofert la seva
hospitalitat.
El cap de setmana 28-29, el triatleta sitgetà Xavi Sánchez, del TG Triatló Sitges, va participar en la prova
Ironman 70,3 que va tenir lloc a Dubai. En el total de totes les modalitats
que la conformen va fer un temps de
6h11”. 

FEBRER
Els equipaments esportius de la vila
deixen al descobert la necessitat de
trobar solucions ràpides. Les entitats
que les gestionen s’enfronten a unes
problemàtiques , de tota índole, i que
es veuen incrementats, els seus problemes, a causa de la burocràcia. La
qual ha de gestionar el regidor d’esports el Sr. Eduard Terrado a fi de
trobar solucions que descongestionin
els problemes que afecten quasi bé
totes les seus esportives. Com sempre
sotmeses als pressupostos que s’hi ha
d’invertir.
Pren interès diferents propostes
per millorar la promoció turística que
s’afegiria a la reforma que es porta a
terme d’una icona de l’hostaleria sitgetana, com és la reforma de l’Hotel
Terramar. Sembla ser que les iniciatives estan encaminades a millorar les
platges de l’Atlàntida i els seus contorns. I projectar millores en tots els
aspectes per fomentar un turisme de
qualitat que contribueixi al prestigi
que Sitges ha encarnat.
Els Mossos d’Esquadra detenen el
responsable dels robatoris al cementiri de Sant Sebastià, el dia 12 i 22 de
gener. Es tracta d’un jove de 24 anys
que després venia les peces de metall
obtingudes en les seves incursions.
El dimecres 8 de febrer, representants polítics de l’Alt Penedès, baix
Penedès i Garraf, i alguns municipis
d’Anoia, donen el sí definitiu a la
Vegueria del Penedès, segons explica
l’Àngels Parés Corretger en la seva
crònica publicada a les pàgines de
l’Eco.
Verònica Castells és nomenada
directora de la residència de l’Hospital de Sant Joan. La seva voluntat és
apropar-se als residents i saber dels
seus neguits i preferències per tal de
que els resulti més agradable la seva
estada a la casa.
Per primera vegada i coincidint
amb el 50 aniversari del Festival de

Cinema, es fa una presentació oficial
a Los Angeles. Davant d’importants
directors, actors, actrius i personalitats de la industria del cinema.
L’artista sitgetana Anna Monzó,
participa en una exposició col·lectiva en homenatge a Manuel Vázquez
Montalbán , a la Biblioteca Jaume
Fuster de Barcelona, de la qual n’és el
comissari Gabi Serrano.
Mentre l’oci nocturn sitgetà busca
formules per a reinventar-se , degut
a una davallada del glamour que va
tenir, només cal visitar el carrer 2 de
maig a la nit per adonar-nos que els
locals que eren una icona d’aquest
oci nocturn, han passat a ser basars
i restaurants de baixa categoria. Un
canvi que coincideix amb la venda,
per part de Ricard Urgell, de la marca
Pachá, quan just fa 50 anys que va posar aquest nom a la discoteca que va
ubicar on havia estat els mas d’en Liri.
Torna a repuntar la construcció
d’habitatges i es posa quasi als nivells
dels anys anteriors a la greu crisi iniciada el 2007. Corrobora la bonança
aquesta reactivació de la construcció
que va acompanyada d’una bona demanda.
Es produeixen apropaments amb
l’equip de govern per part del PSC de
Sitges, grup que a l’Ajuntament està
encapçalat per Ricard Vicente.
Al Saló d’Or de Maricel, Foment
de Sitges, del qual ha desaparegut el
complement que s’hi aparellava, de
turisme, ha celebrat els 100 anys de
la creació de la Societat d’Atracció de
Forasters que va tenir lloc l’1 de maig
del 1916. Atenent que Foment de Sitges és l’hereva d’aquella Societat.
En una entrevista al president de
la comissió de Carnaval,Carles Garcia, realitzada per la Bàrbara Scuderi,
en Carles explica els canvis que estan
previstos per a les rues. Entre aquests,
reducció del número de carrosses
participants, els horaris i sobretot els

canvis que afecten al recorregut que
s’ha hagut d’adaptar, sobretot, a les
mesures exigides pels cossos de seguretat.
Aprofitant les festes de Carnaval,
ens recorden que aquest any la reina
del Carnaval que sigui escollida serà
la número 30. Per tal motiu a l’edifici del Miramar, comissionada per en
Joan Roca i Pujadó, té lloc una exposició amb la temàtica de la trajectòria
d’aquests 30 anys de reines. On es poden veure els diferents vestits i altres
objectes que en el seu dia van lluir les
protagonistes.
Mentre Paperets presenta la revista del Carnestoltes. Amb articles
d’opinió, entre els quals l’experiència
que experimentà un forani molt vinculat a Sitges, en Pere Juventí, i la
manera com veu el nostre Carnaval.
Durant l’acte de presentació de la re-
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vista també es va presentar l’himne
de la colla, amb lletra de Patri López
i Amèlia Gimeno i la música del grup
sitgetà Elegibó.
L’artista sitgetà Artur Duch exposa
la seva obra recent a la sala d’art de
Carmen Nicolás al carrer Ángel Vidal.
Amb més de 40 anys de trajectòria artística, Duch sempre ens sorprèn amb
noves tècniques i renovades maneres
de plasmar el que en aquest moment
li surt de la seva inspiració.
En nedador Jordi Bassols guanya
dos medalles d’or i aconsegueix un
nou record d’Espanya, en el Campionat de natació Màster, celebrat a Palma de Mallorca.
El diumenge 19 de febrer , sota un
sol enlluernador, té lloc la clausura
de l’Exposició de Ramon Casas, la
Modernitat Anhelada. Que des del
novembre restava oberta en el Palau de Maricel de Mar. Cal remarcar
l’èxit de públic que s’hi va apropar per
admirar l’obra del dibuixant i pintor
Ramon Casas amb motiu del 150 aniversari del naixement de l’artista ( 4
de gener del 1866) i que el 2016 fos
declarat l’Any Casas, amb diferents
exposicions i actes per arreu.
El colofó el va posar la presentació
del llibre, “ Desde el Molino”, un recull
de les cròniques que Santiago Rusiñol
enviava des de Paris a La Vanguardia.
Amb una edició i presentació de Vinyet Panyella. I introducció d’Eliseu
Trenc que també l’ha traduït al francès i Chistine Laffargue a l’anglès.
Seguidament, a peu de porta per
on s’accedeix al Saló Blau, va tenir lloc
una altra presentació: “La Petita Història de Ramon Casas, amb text de
Vinyet Panyella i els dibuixos de traç
tan identificatiu, com els que realitza
la Pilarín Bayés que és una enamorada de la Vila i que hi ve sempre que
en té ocasió. El tarannà tan planer i
entranyable de la Pilarín va aportar a
aquell diumenge una nota simpàtica i
entranyable per a una cloenda que es
va veure molt concorreguda. L’exposició va tancar portes amb un nombre

important de visitants, 38.742.
Però un fet luctuós va entelar una
jornada tan amarada de sitgetanisme
i de llum. A la matinada del dia 21 ens
deixava mossèn Jaume Berdoy Alemany. El sacerdot sitgetà era molt estimat entre la gent del poble i per tots
els feligresos de les diferents parròquies on va exercir els càrrecs del seu
Sagrat Ministeri. La cerimònia de comiat va tenir lloc a l’església de Santa
Maria de Vilafranca del Penedès, on
era el rector. Un ofici religiós que va
estar presidit per quatre Bisbes i per
l’abat de Montserrat. I pel sacerdot
vilafranquí, mossèn Josep Pausas que
és el rector de la nostra parròquia. I
van ser també presents les primeres
autoritats tant de Vilafranca, Sitges i
representacions dels pobles on havia
estat destinat. De tots ells van arribar molts veïns que van voler estar
presents en aquest adéu multitudinari que va revestir , en tot moment,
una gran emotivitat, la qual es va fer
més palesa quan a la sortida, allà a la
plaça, els castellers li van aixecar uns
pilars. L’enterrament va tenir lloc al
cementiri de Sant Sebastià de la seva
estimada Vila.
El dilluns 20 de febrer, el Ple Municipal nomenava Cronista Oficial de
la Vila a en Joan Yll Martínez (JYM
), per unanimitat de tots els grups que
conformen el Consistori. Abans de
la votació, una vegada llegida la corresponent proposta, la qual va sorgir
del historiador local, Roland Sierra i
Farreras, els representants de cada
formació van raonar els mèrits que
ostentava la persona escollida pel
càrrec honorífic, el qual estava vacant
des de la mort d’en Rafael Casanova
i Termes ocorreguda el desembre del
2000.
En vigílies d’una nova edició
del carnaval, les colles participants
escalfen motors, entre la nostàlgia i
la resignació pel canvi de recorregut
de les rues de la nit. Mentre es manté
la incògnita del nom de la reina.
S’ultimen els preparatius i els vestits,
es pot dir que ja són pràcticament
acabats.
I arriba el dia, quan és escollida
Reina del Carnaval 2017, la sitgetana
Eva Vilà, la qual va ser coronada per
la primera Reina del Carnaval, la Carme Artigas. L’Eva és neta d’en Jofre
Vilà que va ser el precursor d’aquesta
figura de la reialesa carnavalesca. Al

seu torn va ser proclamada la reina
infantil la Sara Al Mouhane.
A la vesprada del dijous Gras fa
l’arribada a la Fragata, acompanyat
d’un espectacle molt adient, sa Majestat Carnestoltes, honor que recau
a en Rafel Ferrer. Però la sorprenent
novetat és que el personatge compta
amb la companyia d’un jovenet Carnestoltes que resulta ser en Joan Carbonell Carbonell que va desenvolupar
la seva comesa d’una manera molt
divertida i completament integrat en
el personatge. Com es feia visible i en
cada presència dels dos Carnestoltes. Després de llegir el Predicot i de
prendre possessió a la Casa de la Vila,
com mana la tradició es celebren les
xatonades en les respectives Societats. Aquest any tot el que comporta
la designació del Carnestoltes i l’organització de l’arribo ha estat encomanada a Paperets Club, una entitat carnavalesca, fundada a l’any 1983, per
tant compta amb una gran experiència pel que fa a la responsabilitat
de designar, durant alguns carnavals,
un dels personatges principals del
carnaval, el primer va ser en Ramon
Soler i Fernàndez. Així com també és
just recordar els muntatges que feien
al pis de sobre la botiga del Tres i en el
carrer Parellades en el pis de la Rosa
Mª. Rincón Vidilla, al costat del Roy.
Va ser un Carnaval molt concorregut i al final tots els canvis que es van
posar en pràctica van acabar satisfent
a quasi bé a tothom. Va posar el colofó
l’enterrament d’en Carnestoltes que
de manera original va ser un enterrament sense difunt. Perquè ens fem
càrrec de com treballen els responsables de l’organització per tal d’intentar sortir de la rutina carnavalesca,
tot buscant altres idees per a que tot
sigui diferent, o si més no encara més
original.
Com sempre van ser molt concorregudes les xatonades que van tenir
lloc a les Societats, com també la cursa de llits, que cada any compte amb
més participació, 25 llits. Alguns dels
quals tenia un seguici de 45 components. Van ser els guanyadors: premi
al llit més ràpid se’l va emportar “El
Sarpamovil “. Premi al millor llit va
ser pel grup “Picapiedra”. La millor
disfressa per Mur. I el premi a la més
simpàtica per al grup dels Jocs Olímpics. 

MARÇ
De tornada a la normalitat un fet accidental s’imposa a una realitat que
ocasiona estralls amb la consegüent
preocupació dels afectats, el pantalà dels pescadors al Port d’Aiguadolç
s’ensorra sense haver de lamentar
danys personals, tot i que els pescador
Sergi Rubí i la seva esposa la Núria
Jávega que es trobaven al pantalà van
anar a parar al mar. Aquest incident
s’afegeix a la delicada situació per la
que passen els patrons de la desena
de barques de pesca artesanal que
queden a Sitges. Els responsables del
Port s’encarreguen de reubicar les
barques en amarraments que estan
lliures a l’espera d’una solució, la qual
es veu dificultosa perquè els treballs
de reconstrucció s’hauran de fer des
del mar i això encareix l’ import total
de l’obra.
El dijous 9 de març té lloc la missa
exequial, en record de mossèn Jaume
Berdoy , a la parròquia de Sitges on el
van batejar el gener de l’any 1947. Presideix el bisbe Mons. Agustí Cortés
Soriano i concelebren el Bisbe de Girona Mons. Francesc Pardo. Mossén
Josep Pausas, rector de la parròquia
i un bon nombre sacerdots A més de
les autoritats locals, molts van ser els
sitgetans i sitgetanes que van omplir
l’església per pregar per la seva ànima
Un any més el certamen del Mobile World Congress, que es celebra
a Barcelona, fa que els hotels de la
vila aconsegueixen penjar el cartell
de complert. Ve a ser una injecció reconfortant entre la calma hivernal i la
encara llunyana campanya estiuenca.
S’inaugura a Caixa Forum de Madrid l’exposició itinerant de Ramon
Casas, la més important de l’artista
celebrada a fora de Catalunya. Acull
les mateixes obres que van estar exposades a la vila, si més no al ser més
gran l’espai disposat per a l’exposició.
Permet mostrar unes quantes obres
més, com el famós “Tàndem”. L’acte
inaugural va comptar amb la presència de l’Alcalde Miquel Forns i de la
Sra. Vinyet Panyella. Molta gent de

Sitges es desplaça a Madrid per visitar l’exposició.
Ja fa un temps que a la costa sitgetana s’albira el pas de balenes en el
seu camí migratori. Durant el 2016
se’n van comptabilitzar 62.
El periodista sitgetà, Joan Sella
i Montserrat, publica a les pàgines
de l’Eco un interessant article que fa
referència al banquet que es va celebrar a El Retiro, el dia de Reis de l’any
1882, per celebrar l’arribada del ferrocarril i que va estar preparat pels
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pescadors locals.
En el transcurs del seu article fa
esment a un plat que tenia molta acceptació entre la gent d’aquesta Mediterrània, “les sardines amb esmarris”,
Segueix delectant-nos sobre el tema
culinari del quan n’és un entès, i que
l’ha portat a escriure llibres del bon
menjar i a portar informació d’altres
autors locals, especialitzats amb el
tema, com és el llibre que han publicat la Carme Panyella i Elena Martínez que porta per títol “Sitges, cuina
d’arrels”.
Comença la temporada de Pàdel,

amb la participació dels dos equips
del Club Natació : el Cub Natació
Sitges A que juga a segona Catalana,
i el B que ho fa a Quarta Catalana.
L’equip femení juga a Divisió d’Honor.
Va tenir lloc el lliurament del xec
recaptatori del llibre “Relats Solidaris
de l’Esport “ en la seva 12a edició que
en aquesta ocasió l’import es destina
per a la investigació de la PKU. En
aquest acte hi va col·laborar el davanter del F. C. Barcelona, Luís Suárez, al
qual li va ser presentada la nena sitgetana, la Candela, que pateix a questa
malaltia i a qui li va dedicar un gol.
El diumenge 5 de març té lloc la
59 edició del Ral·li Internacional de
Cotxes d’Època amb sortida de la
Plaça de sant Jaume de Barcelona i
arribada al Port d’Aiguadolç i d’allà
fer el recorregut pels carrers del poble
fins a quedar estacionats a la Fragata. Aquesta edició va comptar amb
la participació de la família argentina
Zapp que ja havia visitat la Vila, però
degut a viatjar pel món amb un cotxe
antic, s’hi va voler afegir. Aquesta prova sempre atrau a molta gent, tots van
poder gaudir d’un dia molt lluminós.
Aquest 2018 es celebrarà la 60 edició
i des de Foment ja treballen per aconseguir que sigui una celebració amb
més presència Internacional i amb tot
un seguit d’actes per aconseguir la rellevància que la xifra es mereix.
Carles Montserrat i Purificació
Adell reivindiquen el xató com un signe de la identitat sitgetana. Quan es
commemoren els 20 anys de la singular í atractiva Ruta del Xató que per
aquest any compta amb Marc Gascons
com ambaixador de la temporada. La
Ruta aprofita l’excel·lència del plat
per donar a conèixer els aspectes culturals, les tradicions i la variada gastronomia que aflueixen en els pobles
que hi són adherits. A la nostra vila
popularitzen la Ruta dedicant-li una
setmana que ha tingut lloc del 23 de
febrer a l’1 de març, coincidint amb el
Carnaval. Iniciativa a la qual si sumen
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restaurants i fins i tot hotels. Malgrat
que segons raona Joan Anton Matas,
President del Gremi d’Hosteleria, que
pel que respecta a Sitges es nota com
una davallada en l’interès general dels
restauradors, potser perquè promocionalment funciona bé i perquè ja es
considera un plat molt arrelat a la
gastronomia sitgetana. Una opinió
semblant aporta en Xavier Duran en
un article a l’Eco, on exposa la idea de
poder celebrar, per exemple, un gran
Festival del Xató, al voltant de la malvasia i altres productes de proximitat.
Per part de l’Ajuntament i del Gremi
sembla ser que volen fugir de les xatonades populars, perquè, segons els
seus criteris aporten poc.
Ja fa uns anys que no es celebra el
concurs de Mestres Xatonaires que
es va iniciar el 1988 i es va deixar de
celebrar el 2014. En Carles Montserrat és el sitgetà que ostenta el títol de
Mestre Xatonaire de Sitges i també de
Vilanova.
Ricard Vicente, Aurora Carbonell
i l’Alcalde Miquel Forns, signen un
pacte que inclou iniciatives de caire
social i de via pública . l’Acord suposa
el suport dels socialistes al pressupost
municipal que també van comptar
amb l’abstenció de la CUP, SGI, PP i
ICV, que farà possible reduir la despesa i millorar els resultats econòmics i poder desbloquejar projectes
d’interès que s’havien quedat aparcats.
Rafael Mateos és escollit alcalde
pedani del Garraf que assumeix la representació de l’Alcaldia al poble de
Garraf i també delegat de les Botigues
de Sitges.
El jove sitgetà, Marc Serrano, publica a les pàgines de l’Eco, les vivències viscudes, per la Glòria Baqués
Tutusaus, durant la conversa mantinguda en el transcurs d’un entranyable berenar en companyia de la
seva família. Des de darrera el taulell
del despatx de pa i ajudant a la seva
mare, La Glòria ha estat testimoni del
batec del poble. I es pot dir que entre

dues vessants, amb l’apropament a la
seva clientela i per estar casada amb
l’Antoni Mirabent Muntané el qual,
pels càrrecs desenvolupats a l’Ajuntament, l’últim cap de protocol. Ha
viscut de prop la vida municipal. I ha
estat una de les més entusiastes col·
laboradores de les catifes de flors del
dia de Corpus, en el tram del carrer
Jesús.
També Ventura Sella i Barrachina
publica a les pàgines de l’Eco un interessant article sobre els lligams del
bisbe de Zamora, Eduardo Martínez
González , amb la família sitgetana del
qui va ser alcalde de la vila, el Sr. Julio
Martínez Àvila, oncle de l’esmentat
bisbe. A causa d’aquest parentiu el
mitrat va fer algunes estades al poble.
A partir del 1947 les seves visites ja no
van ser tan freqüents, fins que a l’any
1956 participa en una reunió que va
tenir lloc a la vila, segons especifica el
Sr. Joan Florensa en el seu treball, referent a l’escola sitgetana, publicat en
el butlletí editat pel GES. Hi van assistir, a més del bisbe de Zamora, el de
Barcelona, representants de l’Escola
Pia i el Bisbe d’Astorga. Curiosament,
després d’uns anys, el sitgetà Antoni
Briba i Mirabent era ordenat bisbe i
destinat a la diòcesis d’Astorga.
Des de l’àrea de comerç de l’Ajuntament es promou la Setmana de les
Persones Consumidores. Una iniciativa dedicada a explicar tot el que fa
referència als productes que les famílies consumeixen. Amb una exposició
al Mercat Municipal sota el títol “Lidera el teu consum. Un apropament
del comprador als productes i a les
normatives que es regeixen per a la
seva venda. Com informació sobre
les companyies de serveis de la llar,
on els consumidors molt sovint reben
la visita d’agents comercials de les diferents companyies, per tal d’atreure
clients i el perill que això suposa per
la gent gran, degut a que es pot infiltrar personal amb ànim d’enganyar.
O si més no, convidar-los a fer un
canvi que, tot i ser legal, no correspon

a les seves necessitats que ja estaven
ben cobertes.
És Manté el conflicte entre l’Ajuntament i l’empresa que gestiona la llar
d’infants del Cercolet, degut a unes
quantitats econòmiques que l’Ajuntament reclama degut a que el número
d’usuaris de la llar no s’ajusta a la realitat , la diferència està en 344.000euros a favor de les arques municipals.
Les senyores del patchwork tornen
a omplir la vila. Un any més es concentren aquestes expertes en unes
manualitats tan curioses que ofereixen un ampli ventall de petites obres
d’art, sorgides de l’agulla i el fil i entre els colorins i combinacions de les
teles que fan servir i que aporten un
repunt d’originalitat. La mostra aplega una gran quantitat d’afeccionades
vingudes d’arreu i la seva presència es
fa notar molt pels carrers del poble.
Que també es fa palès en l’afluència
que registren, principalment, els establiments de restauració i els hotels.
Comença la nova temporada de teatre municipal, del 10 de març fins el
26 de maig , en l’edició d’aquest any
s’estrenaran cinc obres i també amb
la música com a protagonista.
La Galeria d’art Agora 3 recorda a
la pintora Àngels Santos Torroella,
esposa del també pintor Emili Grau
Sala arran d’un documental que va
emetre TVE2 “El mundo de Angeles
Santos “. El crític d’art Isidre Roset
i Juan, es lamenta que el reportatge
passa molt de puntetes per la seva
etapa sitgetana, doncs el matrimoni
va viure uns anys a la vila i també ha
estat una artista que molt sovint ha
penjat els seus quadres a la galeria
Àgora. Tampoc es va fer ressò del llibre biogràfic escrit per la Vinyet Panyella que és un referent per estudiar
l’obra de la pintora. Una família d’artistes de renom, era germana del poeta Rafael Santos Torroella i mare del
també pintor Julián Grau Santos. El
matrimoni està enterrat al cementiri
de Sitges.
La nedadora Andrea Rodríguez
que va participar, junt amb l’Abigail
de Ronne, Míriam Sánchez i Martina
Campos, en el Campionat aleví de Catalunya, celebrat a Manresa, va guanyar la medalla d’or dels 200 braça i
es situa com una de les millors nedadores de l’Estat.
Jordi Castañeda, en la contraportada de l’Eco, en la secció “Secrets de

3

M A R Ç

Sitges” dedica la seva col·laboració
a la revista sitgetana, La Xermada,
amb motiu d’estar a punt d’arribar al
número 50, pensada i posada al carrer per aprofundir en el tema de la
cultura popular. Va sortir el primer
numero a l’any 1999, amb el recolzament de l’Ajuntament que llavors
presidia l’alcalde Pere junyent.
Continuen les obres d’urbanització
de la zona de Santa Bàrbara, amb el
traçat dels carrers i la instal·lació de
les conduccions dels diferents serveis.
En un moment en què la construcció
torna a repuntar i fa palesa l’encara
tímida recuperació econòmica. Per
tal de no caure en errors del passat el
regidor d’Urbanisme, Jordi Mas, és
de l’opinió de construir per fases a diferència dels propietaris que volen accelerar la posada en marxa de la construcció d’habitatges, segons explica el
Sr. Dani Gracia gerent de Construccions Tomàs Gracia. El constructor raona que els propietaris ja fa anys que
van realitzar una inversió i en volen
treure rendiment. De moment es preveu la construcció de 91 habitatges,
deixant per a més endavant una xifra
que està a l’entorn dels mil.
Ja fa anys que la càrrega i descàrrega en les anomenades zones grogues causa problemes als repartidors,
degut a que moltes vegades estan
ocupades per vehicles d’empreses de
serveis que les ocupen durant una
bona part del dia el que dificulta que
el repartidor, que només hi serà una
estona, no hi pugui estacionar.
La interventora de l’Ajuntament,
Criseida Ramírez, deixa la plaça que
va exercir no exempta d’estires i arronses amb l’equip de govern i amb
entitats que depenen de les subvencions de l’Ajuntament.
Causa admiració la presència de
dofins a la nostra costa.
S’acaben les obres a la singular
Casa Vilella que obra les seves portes
convertida en hotel d’alt estanding.
Durant molts anys va oferir una imatge deplorable, que oferia una mala
imatge a la gent que passejava pel
Passeig. Obra de l’arquitecte Reusenc
Joan Rubió que va realitzar el 1919
per encàrrec del Sr. Joan Vilella. Un
edifici noucentista destinat a residència d’estiueig de la família. Fins a la
dècada dels 30 i entre el 1938 i 1939
va acollir infants refugiats de la Guerra Civil. A partir dels anys seixanta

es va convertir en la Residència Helvètica. Desprès dels anys de deteriorament absolut, el besnét del primer
propietari, el Sr. Pablo Salvador adquireix la finca i fa possible aquesta
acurada rehabilitació, la qual contribueix a dotar de categoria la nostra
façana marítima.
Amb l’exposició dels artistes Roby
i Genís Hernàndez, es dona el tret de
sortida al cicle anomenat Binomis el
qual coordina l’artista sitgetana Anna
Monzó. Una original i interessant
proposta que portarà al Miramar la
participació de quatre parelles d’artistes locals que exposaran junts les seves obres. La primera convocatòria va
obrir portes el divendres 24 de març.
L’acte inaugural va comptar amb la
presència del xocolater Cristian Escribà. El qual va guiar en l’elaboració
d’un mural on en Roby i en Genis van
aportar la seva creació artística i en
lloc de pinzells van fer servir les mànegues de pastisser carregades amb
merengue. El resultat, una original i
llaminera obra.
La notícia econòmica fa referència
a la reducció del deute de l’Ajuntament que en cinc anys passa de 58,78
milions a 15,89 milions.
Amb motiu del centenari de l’Auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol, l’Escola d’hosteleria de l’Institut ofereix del 28 de març al 7 d’abril
el que ells anomenen Menú del Centenari. Una activitat de caire gastronòmic que es complementa amb altres activitats que coordina l’Andreu
Bosch.
Mort als 88 anys en Jaume Monasterio i Villaró l’home que va portar
d’excursió, amb els autocars de l’empresa familiar, a tota la gent de Sitges
amb neguits viatgers. Era un gran
professional del volant i amb el seu
tracte afable i servicial, era com si fos
un més del grup.
La Big Band de Sitges, sota la direcció de Xavi Plaza es consolida com
una formació musical que dóna prestigi a la vila, de la qual porta el seu

nom.
El Retiro i el Prado reben amb satisfacció la notícia de la concessió de
la Creu de Sant Jordi atorgada per la
Generalitat de Catalunya que també
la concedeix al Festival de Cinema
Fantàstic. Una distinció que fa justícia a la llarga i fructífera trajectòria de
les dues entitats i als cinquanta anys
del Festival.
El projecte d’obrir un refugi a can
Pei destinat a donar aixopluc als sense sostre provoca una molt diversificada polèmica no exempta de demagògia. Mentre es continua treballant
en les feines d’urbanitzar el sector
de Santa Bàrbara, on hi ha previst la
construcció de 1.620 habitatges, 600
d’aquests: de promoció municipal .
L’associació FECES, que aglutina a
un bon nombre de comerciants i empresaris de la vila, deixa de ser la veu
representant del sector després de
dotze anys d’activitat.
La sitgetana Carme Artigas Ojeda és l’escollida per presidir la Societat del Casino Prado Suburense, com
en el seu dia ho va ser el seu pare Ramon Artigas Ferrer. L’acompanyen
Isaac Bielsa com a vicepresident i en
Salvador Paretas que presideix la junta Consultiva.
A l’espai can Rocamora s’inaugura l’exposició dedicada a Emerencià
Roig i Raventós que consta d’una selecció de dibuixos d’embarcacions de
finals del segle XIX i començament
del segle XX. Així com maquetes realitzades per ell mateix i també interessant material utilitzats per mariners i
pescadors de l’època.
Josep Cabré presideix el Rugby
Club Sitges, les primeres eleccions
que es celebraven en els seus 30 anys
d’història i després d’imposar-se solament per dos vots a Joan Marsal.
El Club Nàutic celebra 50 anys,
que compte amb 260 socis i més d’un
miler d’usuaris. 

ABRIL
Arrenca la XXIV edició de la Fira
d’Art al típic envelat del Passeig de la
Ribera.
La neteja de la via pública continua neguitejant a la gent del poble i
a la regidora Carme Almirall que té
previst un augment dels recursos per
encarar la propera temporada d’estiu.
La bandera espanyola que, junt
amb les altres de la Unió Europea,
la Catalana i la de Sitges, estrenaven
pals i nova ubicació, al costat de la
porta principal de l’Ajuntament, no
es manté a dalt el pal ni vint-i-quatre
hores.
La Casa Vilella, construïda el 1919,
obre de nou les portes ara com a hotel
de luxe. La remodelació ha tornat a
fer possible el ressorgiment d’un edifici que per la seva ubicació, a primera
línea del Passeig, durant el temps que
ha restat en una situació deplorable,
no contribuïa a oferir una bona imatge d’un dels llocs més emblemàtics
del poble. Durant la jornada de portes obertes tots els comentaris van
coincidir en enaltir els treballs realitzats, així com l’haver estat destinat a
un hotel de luxe, fet que contribueix a
conferir prestigi a la vila.
S’albiren les primeres balenes de la
temporada en el nostre litoral. Un fet
curiós que va acompanyat per un altre
detall que no ha passat desapercebut.
Fondeja davant del port d’Aiguadolç
el Dilbar, un dels iots més grans del
món, propietat del magnat rus Alisher Usmanov.

Carles Garcia Ojeda s’acomiada de
la presidència de la Comissió de Carnaval, desprès de quatre anys al capdavant.
Les escoles de sitges enceten el
procés d’adaptació del canvi de model educatiu: Escola Nova 21. La regidoria d’ensenyament, encapçalada
per Eduard Terrado, proporciona
suport econòmic per assessorament i
formació. El projecte es basa en tres
eixos: aprendre a fer; aprendre a ser;
i aprendre a viure junts.
El diumenge 9 d’abril, amb la
benedicció dels rams, la Parròquia
enceta els actes de la Setmana Santa.
La Malvasia de Sitges, més familiarment coneguda per la de l’Hospital,
s’afegeix a la iniciativa a l’anomenada
Carretera del Vi. Una proposta que
s’associa als valors culturals i turístics
en una ruta que va des de Sitges fins a
Sant Marti Sarroca, un recorregut en
el qual es prioritza l’enllaç entre el Penedès i el nostre litoral amb un nexe
d’unió com és l’enoturisme.
Concerts vermuts promoguts per
la Palmera Torta i el departament de
Cultura que tenen lloc amb llum de
dia a la plaça de l’Ajuntament.
La nedadora del Club Natació Sitges, Andrea Rodríguez, aconsegueix
el títol de Campiona d’Espanya en la
categoria d’edat escolar. Mentre que
Jordi Bassols fa un nou record d’Espanya en la categoria de 50 metres
per a nedadors de més de 85 anys.
Com sempre Sitges viu la Setmana

Santa amb les corresponents celebracions litúrgiques. Destaca la processó
del divendres Sant que es va veure
molt concorreguda. Culmina la setmana amb la celebració de la Pasqua
i com mana la tradició sitgetana no
hi falten les Caramelles. Aquest any
sense la companyia d’en Josep Soler
( totes les tres colles canten una lletra
seva, per homenatjar al poeta sitgetà que tantes estrofes va dedicar a la
Pasqua i a la primavera que l’acull).
Pel que fa a l’afluència de visitants,
el poble registra una ocupació considerable, la qual es nota en els carrers
principals on es fa difícil transitar i
sobretot coincidir amb alguna cara
coneguda.
Un escocès, Grahame Wilie i un
californià Wilie Brewei, fundadors
d’una cervesera artesanal que té la
seu en un local de la Bòvila, van obtenir dos premis internacionals, medalla de plata i de bronze, en el certamen Barcelona Beer Challenge.
L’Eco de Sitges publica una entrevista al seu col·laborador Ventura
Sella Barrachina, realitzada per la periodista sitgetana Anna Grimau. En
Ventura, a punt de complir 90 anys,
fa un repàs del passat i el present, on
extreu unes interessants conclusions,
resultat de la seva il·lustrada experiència.
La Pinacoteca Municipal s’enriqueix amb dues noves adquisicions.
Un oli de Joaquim de Miró on s’hi
contempla un carrer d’en Bosc idíl·lic.

I un altre oli de l’Arcadi Mas i Fondevila, on s’hi veu unes dones feinejant
a la platja. Totes aquestes obres, més
les que cedeix en dipòsit el MNAC,
passen a engrossir la interessant exposició permanent de les obres més
significatives dels pintors locals.
A punt de celebrar els 90 anys de
vida. El Club de Golf Terramar organitza en Ladies Open on participen
les millors jugadores del circuit europeu.
Núria Piñol, representant del Club
Natació sitges, en el XVIII Campionat de Natació d’Espanya, celebrat a
Pontevedra, ha aconseguit la medalla
de bronze en els 100 braça en la categoria absoluta jove.
Per altra banda en les proves que
organitza la Federació Catalana Esportiva de Paràlisis Cerebral, en Toni
Ponce va batre el record d’Espanya de
la categoria 100 braça SB6. Resultats
que l’apropen al mundial que es celebrarà en Mèxic.
El dia 19 té lloc al Saló de Plens
de l’Ajuntament el nomenament
Oficial de Joan Yll Martínez com a
Cronista Oficial de la Vila. Ve a ser el
reconeixement d’una trajectòria que
compta amb 47 anys de col·laboració
a les pàgines de l’Eco, sempre sota
les inicials de J. Y. M. Un acte molt
emotiu, després d’arribar a bon
port una iniciativa que va iniciar
l’historiador local, Roland Sierra i
Farreras i que va rebre la calor d’un
nombre considerable de seguidors/es
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de la tasca del flamant Cronista. I que
van oficialitzar els membres del Consistori en el ple del 20 de febrer.
La Vila celebra la festivitat de Sant
Jordi amb un ampli ventall d’actes i
èxit de públic que esdevé més lluït al
coincidir en diumenge. El actes van
començar el dijous 20 amb un recital de poesia a l’Ateneu a càrrec de
Vinyet Panyella, Joan Duran i Anna
Aguilar Amat. Continuant el divendres 21 amb la Marató de lectura de
l’Auca del Senyor Esteve, a la sala del
brollador del Cau Ferrat , per a commemorar el centenari de la versió teatral.
Com és habitual els autors/es de la
vila que han presentat les seves obres
en el transcurs de l’any, signen els seus
exemplars en les parades situades al
Passeig de la Ribera, on al migdia té
lloc una audició de sardanes per la
Cobla Maricel. A la tarda, organitzat
per Rosa Mª. Puig, té lloc una lectura
poètica amb la participació de diferents convidats. Va tancar aquest acte
l’actuació de la Coral Sitges Canta.
Paral·lelament va tenir lloc el lliurament dels premis literaris que organitza les Botigues de Sitges al seu
local social.. També al Passeig es va
descobrir una placa en el monòlit de
pedra, en reconeixement a Josep van
Gorkom Fernàndet , Hereu de Catalunya ( 2015- 2016).
L’escola de Ballet Lola Vilalta celebra els 45 anys. Entre la seva dilatada trajectòria destaca la tasca que

va portar a terme en la dècada dels
vuitanta, organitzant, durant quatre
temporades, un “stage” d’estiu que va
portar a Sitges figures rellevants de la
dansa tan a nivell nacional com internacional. Això li va comportar que la
seva acadèmia fos declarada la segona
acadèmia més important d’Europa.
Destacant els seus festivals de cloenda dels cursos, amb la participació de
un gran nombre de noietes. Amb el
darrer projecte, Jove Tour Ballet, integrat per joves ballarines i ballarins
que han aconseguit prestigiosos reconeixements dins l’àmbit Nacional.
El Gran Teatre del Liceu va acollir
la presentació del llibre, escrit per Isabel Coll i Mirabent, Josep Mirabent i
Gatell, entre el Romanticisme i el
Premodernisme. Editat per l’Ajuntament de sitges i la Fundació Ave Maria. Josep Mirabent i Gatell tot haver
nascut a Barcelona, als pocs mesos la
seva família el va portar a Sitges i aquí
va ser testimoni i va participar de les
corrents artístiques del moment i va
col·laborar en la reconstrucció del Liceu desprès del incendi del 1861. On
es pot contemplar la seva obra al Saló
dels Miralls del Teatre. Com també a
l’Ateneu Barcelonès i en moltes cases
benestants del moment.
Els museus de sitges dediquen una
exposició de la col·lecció d’Emerencià
Roig i Raventós. Apotecari i fill del
pintor luminista Joan roig i Soler.
Emerencià va ser un apassionat de
la Marineria Catalana i va atresorar la
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més important col·lecció especialitzada sobre la temàtica marinera, abans
de la creació del Museu Marítim de
Catalunya. La col·lecció està formada
per 318 peces que han estat fonamentals per l’estudi de la navegació a Catalunya.
L’exposició ha estat comissionada
per l’arqueòleg Pere Izquierdo. I significa un primer pas per la ubicació
definitiva de la col·lecció en el futur
museu de can Falç.
El Club de golf Terramar acull a les
millors jugadores de golf europees del
moment. El motiu, la participació en
la proba que porta el nom del patrocinador: Estrella Damm. El Ladies és el
primer torneig europeu professional
de golf femení que es juga a Catalunya des de 2008. Essent retransmès
per diferents canals de televisió.
La jugadora sitgetana de rugby,
Raquel Garcia Godin, ha estat seleccionada per participar amb la Selecció
Espanyola de Rugby per a disputar
en les World Series que es disputen al
Japó.
Toni Muñoz, responsable a les pàgines d’esports de l’Eco de la secció de
futbol, en la seva secció fa una crida
per aixecar els ànims de la plantilla
del Suburense, davant els mal resultats, per si no vol perdre la categoria
dins la qual competeix.
Per contra, el mateix reporter, fa
referència als bons moments pels
quals passa l’equip de la U. E. Sitges.
De la mateixa manera que cal destacar els bons resultats obtinguts pels
nedadors més joves del Club Natació.
Centenars d’estudiants i ballarins
professionals de totes les edats participen del Dia Internacional de la
Dansa. El programa és intens, en totes les modalitats i interessant per la
capacitat de convocatòria que fa que
la vila es converteixi en una icona del
ballet.
A punt per començar la temporada
de platja, el Pla d’Usos de les platges

es veu sotmès al compliment de diferents normatives que posa en perill la
ubicació i explotació de determinats
serveis d’oci que fins ara es venien
oferint als usuaris.
L’Ajuntament presenta el projecte
de regeneració de les platges, degut a
la retirada de la sorra que es produeix
durant els hiverns i la primavera. Un
problema que l’Administració estatal
i el propi Ajuntament busquen una
solució definitiva, sobretot pel que
respecta a la platja Sant Sebastià, on
s’estudia instal·lar uns espigons submergits. Tot i que s’estudien altres
alternatives per les altres platges, a
fi de poder acabar definitivament
amb l’extracció de sorra excedent uns
45.000 metres cúbics, en els ports per
portar-la a les platges que la necessiten.
L’alcalde Miquel Forns impulsa la
creació d’una comissió, en la qual hi
són representades totes les forces polítiques i diferents col·lectius veïnals
per debatre la utilitat que se li dona
a la masia de can Pere Mestres que en
principi s’havia pensat a habilitar-la
per donar recer als sense sostre. Iniciativa no exempta de polèmica.
Es citen a Sitges els innovadors que
aporten noves idees. Sota un perfil
aglutinador, Sitges Next. I amb l’organització de l’Ajuntament i la Xarxa
per a la recerca de la innovació més
creativa en publicitat i en les diferents
disciplines tecnològiques emergents.
Les sessions tenen lloc en el Retiro i
altres àmbits. Amb la intervenció de
destacats ponents especialitzats en la
temàtica.
El comerç de la vila s’erigeix com
un preuat aparador de la moda. Ho
avala la continuada presència de dissenyadors que, en un moment o altra
de la seva trajectòria, han passat per
Sitges. La categoria de les botigues
ofereix una imatge de qualitat als possibles compradors.
El Ple Municipal del mes d’abril

aprova el projecte de pesca artesanal,
sota la marca “Peix de Sitges”. Amb
intenció de preservar les arts menors
i tradicionals. El projecte té com a
finalitat aglutinar pescadors, restauradors i consumidors, oferint un peix
de qualitat i proximitat. Tenint en
compte que la Confraria de Pescadors
de Sant Elm de Sitges és patrimoni
històric artístic, té el mèrit de ser una
de les més antigues de l’estat ja que es
va constituir al segle XIV. Actualment
nou barques i deu pescadors feinegen
pel nostre litoral.
El Tapa-Tapa serveix 85.000 racions, una xifra superior a l’anterior
edició. Repartides entre els 34 establiments que hi han participat. S’ha
erigit la guanyadora local, la tapa
presentada pel Pic-Nic, de paella amb
sípia i gambes. La segona guardonada
ha estat la del Cable, amb el protagonisme del Pèsol del Cable. Si més no,
la gran guanyadora es podia degustar
a la Seu, feta d’entranya de vedella. La
segona millor ha estat per les 13 Llunes, amb el protagonisme del bacallà.
I la tercera per l’Alentí Hotel. La mostra la verifiquen dos jurats, el tècnic
compost de cuiners professionals. I el
popular fa arribar el seus vots a través
de les cartilles que es lliuren en els establiments participants i els mateixos
degustadors són els qui registren la
puntuació que atorguen a la cartilla.
Durant aquesta edició es va celebrar
la gran final de la Tapa de l’any amb la
presència de la gent del Cable.
La companyia La Cubana celebra
els 25 anys de Les Teresines. Una divertida sèrie emesa per TV3, on alguns actors participants estaven molt
vinculats a Sitges.
L’últim dia i diumenge del mes va
tenir lloc al Santuari del Vinyet la 44a
Trobada de la Vicaria del Penedès.
Va presidir la cerimònia el bisbe de
la diòcesi de Sant Feliu, Agustí Cortès
Soriano. 

MAIG
Es dona pas a la cinquena setmana
de la Malvasia de sitges. Sempre sota
el record permanent del diplomàtic
Manuel Llopis de Casades que va ser
el qui va establir el llegat de la malvasia a l’Hospital de Sant Joan Baptista.
Història i qualitat es combinen en la
comercialització del producte al qual
actualment s’acompanya d’altres vins
que es comercialitzen sota l’enunciat:
malvasia dolça i seca, vi Blanc Subur i
l’escumós Monembasia.
La Setmana de la Malvasia compta
amb la complicitat del Gremi d’Hostaleria de Sitges, bars i restaurants
de la vila, els quals ofereixen diferents
maridatges.
La marca publicitària Estrella
Damm porta a la seva productora a
rodar a la vila un espot publicitari,
amb la participació de l’actor Peter
Dinklage, protagonista del Joc de
Trons. Portats pels atractius que ofereix el poble, moltes vegades coincidim en les feines d’enregistrament
de tota mena d’anuncis.
La Societat el Retiro, el Casino Prado Suburense i el Festival de Cinema,
fan història al rebre els tres estaments
la Creu de Sant Jordi que concedeix el
Govern de la Generalitat. Mai abans
havia coincidit amb tants guardonats
sitgetans. Tot i tenir molt present
quan se li va concedir al setmanari
Eco de Sitges a l’any 2011 i que va recollir l’entranyable director Josep M.
Soler i Soler. Com és habitual l’acte es
va celebrar al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat i la van recollir:
per part del Retiro la seva Presidenta
Elena Farré. Pel Prado la presidenta
Carme Artigas. Mentre el batlle Miquel Forns, va fer el mateix per part
del Festival del qual és el president de
la Fundació organitzadora. A tots ells
els acompanyava una representació
de cada estament. Van coincidir amb
el lliurament del mateix guardó a
l’Elenc Artístic Arbocenc, que es dona
la casualitat que des del 1999 dirigeix
el sitgetà Xavier Canals.
Les escoles locals s’adapten al mo-

del d’Escola Nova 21. Que neix amb
l’objectiu de modernitzar el sistema
educatiu. Les cinc escoles de sitges
s’han afegit a la iniciativa, basat en
l`ús de les noves tecnologies i fugint
de la de l’antic sistema que es fonamentava en la memorització dels temes. Amb aquest nou sistema es pretén que l’alumne aprengui, aprofitant
les fonts d’informació que haurà de
practicar a partir de posar en pràctica
les teories de recerca.
Com és habitual en aquesta època des de la Regidoria de Turisme,
presidida per l’Aurora Carbonell, es
dona el tret de sortida a un mes farcit d’activitats. Com el Festival Electrònic Parc. Com a curiositat destaca
el Lumen Sitges Festival. Una modalitat lumínica que projecte efectes de llum damunt les façanes més
emblemàtiques, com la de l’església
parroquial, la torre de sant Miquel...
Un espectacle que ens va sorprendre
per la seva originalitat degut als
efectes especials que produïa aquest
joc de llums i combinacions de formes
i colors..
Torna la Concentració Internacional de Microcotxes Clàssics .
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També el Festival Sitges Next arrenca com un esdeveniment per a
una bona causa: Posa’t la gorra. Una
iniciativa per donar a conèixer les necessitats que genera el càncer infantil.
Amb tal motiu s’organitza una jornada lúdica a La Fragata, que va acompanyada de la compra de la gorra que
equival al donatiu que tots els qui la
compren aporten a la causa.
La Gala dels Joves Talents del dia
Internacional de la Dansa, deixa l’empremta d’una bona representació de
ballarins iniciats a Sitges i en concret
a l’escola de la Lolita Vilalta. Entre ells
Victor Zarallo, al qual la revista britànica Dancing Times l’ha seleccionat
com el ballarí del mes. Així també, la
companyia Tour Jove Ballet, amb una
cantera de ballarins formats a la vila,
16 de l’Escola de la Lolita, triomfen en
el Certamen Nacional de Dansa celebrat a Altea.
Pere Stämpfli exposa a Paris. A la
inauguració de l’exposició, que va ser
un èxit, va comptar amb la presència
del veterà Jacques Villegé i l’Antoni
Taulé, entre altres.
Degut als mals resultats del C.F.
Suburense el seu entrenador, Josu
Julián deixa l’equip i se’n fa càrrec el
tècnic del filial Xavi Hereu.
La Penya d’Escacs del Casino Prado participa per segon any consecutiu
en el Campionat de Catalunya d’Edats
que es celebra a Vilaseca. Cal fer esment del bon debut que va tenir Lluís
Gardner que va aconseguir el 50% de
la puntuació. La resta de components
de l’equip del Prado també van aconseguir bones puntuacions.
Ricard Urgell, fundador del Pacha,
celebra els 50 anys d’aquesta marca
mundial que va néixer a Sitges. Un
referent de la nit sitgetana i de les discoteques que es van posar de moda.
Va representar un canvi dels costums
que es venia succeint durant moltes
generacions. Com era anar a ballar
els dies de festa a la tarda al Retiro
i al Prado. Amb la implantació de les
discoteques, com el Pachà i el Ricky’s,
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es va encetar una nova etapa pel que
fa a l’oci. Una modernitat que va
coincidir amb la proliferació del que
popularment es coneixia pels “guitarreros” . I on ja no hi tenien cabuda les
mares de les noies sitgetanes que fins
llavors havien acompanyat a les filles
en aquells balls. Desapareixia amb
aquestes noves formes i maneres, la
complicitat social que acompanyava
aquelles vesprades i que feia possible
que tothom es coneixes.
Sembla ser que els costums també
han canviat en quant a les maneres de
menjar. Degut a les presses i potser
més a l’haver d’obeir el mandat de la
butxaca, els professionals locals dels
establiments de restauració noten
que hi ha gent que es decanten per
freqüentar locals de menjars preparats per emportar o per menjar en el
mateix lloc, però que no fan honor a la
bona gastronomia.
Àlex Ferret i Vicenç Morando són
els protagonistes de la segona exposició del cicle Binomis. El tema és la
fotografia i els dos coincideixen en la
temàtica sitgetana, potser més paisatgista la d’en Vicenç, en quant a l’aportació que fa de temes més de l’entorn
local. Tot i que també coincideix amb
la temàtica folklorista que bàsicament aporta l’Àlex. Aquest cicle que
s’aixopluga a l’edifici de Miramar, ha
significat l’oportunitat per exposar,
per primera vegada, a un comunicador que es basa amb la paraula per a
informar i a un reporter gràfic que retrata tot el que succeeix a la Vila. En
Vicenç ho explica i l’Àlex ho retrata,
en aquesta ocasió el missatge de tots
dos és materialitza amb la fotografia,
on sobren les paraules i parla l’art.
Continuen els vermuts de la palmera torta, en la plaça on aquesta
s’enlairava. Amb un tercer concert de
180 minuts de música inspirada entre
moltes sensacions. L’ànima de tot plegat és l’Oriol Borràs Cima.
Continuant amb l’encertada iniciativa dels Museus de Sitges per
celebrar el Dia Internacional dels

Museus, obren les seves portes entre
les 22 hores i la mitjanit. Un horari
el qual, amb la complicitat de la nit,
s’afegeix als atractius que de per si ja
ofereixen els nostres museus.
Es disputa la V edició del Triatló infantil i la XI Triatló Sprint. Els
dos clubs sitgetans, el Club Natació
i el TG Triatló Sitges, van aportar 60
atletes . Destacant la gran cursa que
va fer Eva Pérez guanyadora del seu
grup. El primer en arribar a la meta
en representació sitgetana va ser el
triatleta del Club Natació Xavi Vives.
Arrenca una nova edició del Fotomaig amb deu exposicions i 450 fotografies exposades a més de la que té
lloc a la capella de l’Ave Maria del reconegut fotògraf Miquel Arnal. Com
totes les edicions, és organitzada per
la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans.
Ens deixa la Rosita Muntané, l’última sitgetana que de petita va conèixer a Santiago Rusiñol. La Sita sempre mostrava un somriure que era el
reflex de la seva bonhomia. Estava
casada amb en Manel Carbonell, els
dos sentien passió pel seu Sitges i la
Rosita ho transmetia en les pàgines
de l’Eco amb les seves col·laboracions amarades de sitgetanisme. Afició
que li va valer la Ploma d’Or de l’any
2005. No obstant la dedicació per la
qual més se la coneixia és per ser la
Presidenta del Ram de tot l’Any . Les
sitgetanes que formen part de l’Associació fan possible que tots els dies de
l’any hi hagi un ram de flors damunt
l’escriptori del Senyor del Cau.
La Rosa també va col·laborar activament amb estaments locals, Creu
Roja, Associació de Càncer, i en totes
les causes on cal aportar l’ajut econòmic que s’aconsegueix amb la generositat de la gent. Un exemple de saber
fer, que sempre tindrem present.
L’obra de Joaquim Sunyer, Cala
Forn, Pastoral i dues obres més, s’exhibeixen al Museu Maricel sota el
títol: Joaquím Sunyer, el paisatge
Noucentista sitgetà. A la inauguració,

entre altres insignes convidats, hi assisteixen alguns dels descendents dels
personatges que figuren en el quadre.
La Directora Gerent dels nostres Museus, la Sra. Vinyet Panyella, fascinada per l’obra de l’artista sitgetà, encarrega al Cronista Local, una relació
exhaustiva de tots els familiars que
aporta aquesta descendència.
La Cobla Maricel presenta al Retiro el concert que porta per anunciat
Tribut a Barcelona 92, amb sardanes
i música per a Cobla relacionades
amb Els Jocs Olímpics celebrats a la
Ciutat Comtal, dels quals es compleixen 25 anys.
L’Ave Maria rep un premi a la
innovació que atorga La Caixa, és el
segon any que guanya un d’aquests
premis. En nom de la Fundació el va
rebre el vicepresident Sr. Antoni Reverter a Madrid, amb assistència de
la ministra de sanitat Dolors Montserrat i el director de la Fundació La
Caixa Sr. Jaume Giró.
El Govern Municipal destina
95.000 euros com a primer pagament
per finançar amb la Generalitat la
construcció de la nova escola Agnès.
Ens deixa, a la flor de la joventut,
la Maria Almirall Hill, sitgetana que
havia publicat, junt amb la seva germana Conxita, el llibre de dibuixos de
la Festa Major.
La pintora Maloles Rubió GarciaMunté, exposa a la galeria Àgora 3
uns quadres de temàtica de portes i
finestres, amb el colorit i estil amb el
qual la identifiquem.
El club de gimnàstica Rítmica Sitges- Garraf, ha gaudit d’una jornada
d’èxits en totes les categories. L’equip
Aleví IV es va proclamar campió del
Trofeu Catalunya celebrat a Barcelona. El Juvenil VII va quedar en tercera posició. I cinc dels set equips de
nivell escolar van aconseguir el Trofeu
Barcelona Comarques celebrat a Cardedeu.
L’equip del Club Natació Sitges
manté la categoria en el transcurs de
la Copa Catalana. 

JUNY
Tot a punt per a l’aplec de la Trinitat.
Amb 47 anys al capdavant de l’administració de l’ermita, la Rosó Carbonell i Ripoll, ha decidit deixar el càrrec
a finals d’any. Desprès d’haver obrat
moltes millores. Una tasca que va
iniciar junt amb la Remei Casanova,
en Joan Martí i en Francesc Planas,
aquest últim ho va deixar aviat. Per
aquesta meritosa dedicació la Rosó va
ser nomenada Filla Predilecta de Sitges, nomenament que es va fer efectiu
durant les vigílies de la festa de santa
Tecla de l’any 2016.
Joan Anton Matas, president del
Gremi d’Hostaleria, proposa afrontar
inversions i ser creatius de cara el turisme per tal de que Sitges no s’adormi en els llorers i mori d’èxit, sinó que
sàpiga treure profit del seu potencial.
La Biblioteca Santiago Rusiñol
compleix 81 anys mentre encara resta
tancada i sembla ser que ho estarà tot
el que queda d’any. Tot i que ja s’ha
desencallat el projecte de 300.000
euros que l’Ajuntament havia d’aportar com a pagament de mobiliari, informàtica i climatització.
Comença una nova edició de la Gay
Pride. La participació es calcula entre
unes 60.000 persones.
El col·laborador de l’Eco, Joan
Sella i Montserrat, publica a les
pàgines del setmanari un interessant i
curiós article que fa referència al patró
Bartomeu Brell i Rosés, popularment
conegut per en Bernardillo, i concretament a l’arròs que la seva muller
preparava en plena muntanya de la
Trinitat el dia de la seva festa.
Mor en Jordi Mirabent i Castiel
Aquest any uns 70 alumnes del
Institute of the Arts Barcelona, amb
seu a Sitges en les instal·lacions del
Centre de Disseny, s’han graduat en
arts escèniques en l’especialitat de
dansa, interpretació i teatre musical.
Pilar Mena, pintora i David Guitar, pianista, obren un espai on es

prioritza la fusió entre la música i la
pintura.
El nedador Toni Ponce aconsegueix un nou rècord d’Espanya al
aconseguir tres medalles d’or, una de
plata i tres de bronze dintre de la seva
categoria. També els components de
l’equip màster del Club Natació van
obtenir molts bons resultats en el
Campionat celebrat en les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Amb
tres ors per a Jordi Bassols, dos plates
i un bronze per a la Jennifer Ramírez
, una plata i un bronze per a Joan lluís
Arroyo i la Mar Marzo, i dos bronzes
per a Héctor Vidilla. A més del bronze
aconseguit en la prova de relleus pel
conjunt de nedadors: Jordi Bassols,
Joan Lluís Royo, Héctor Vidiella, i
Victor Trillo.
El sitgetà Eduard Tomàs Sanahuja presenta al Miramar el seu llibre:
Corpus: la festa, Història i evolució
del Corpus de Sitges ( 1360 -2017) .
Un títol llarg que sintetitza el contingut de la publicació. Un acurat treball
que documenta una de les festes que
ha donat a conèixer Sitges arreu. Un
treball que s’afegeix als mèrits aconseguits per a que la festa sigui declarada d’Interès Patrimonial Nacional.
A més, el treball s’il·lustra amb moltes i interessants fotografies, les quals
permet donar una visió més testimonial de tot el que l’Eduard explica.
Els partits d’esquerra debaten una
oposició a un embrionari projecte
d’ubicar l’Escola Pia al Poble Sec i
proposen que s’estudiï l’opció de les
noves zones emergents.
El qui va ser alcalde de sant Sebastià, Odón Elorza, participa en la
jornada repensar Sitges. El polític
aporta la seva experiència al capdavant de l’alcaldia d’una de les ciutats
més emblemàtiques i turístiques del
país. I és de l’opinió que Sitges ha de
potenciar el turisme de congressos,
aportant innovació, creant un model
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de ciutat amb interessos multidireccionals i d’aquesta manera es diversifica la marca i no es depèn només
dels ingressos que poden aportar els
turistes.
La pista de PinsVens acull una
nova edició del Trofeu Vila de sitges
de patinatge artístic. Amb una nombrosa participació fins tot de patinadores vingudes del País Valencià. La
competició va transcórrer entre un
ambient molt emotiu sobretot per les
patinadores de menys edat que debutaven.
La festa de Corpus s’inicien amb
presentacions: la del pregoner,Jaume
Freixes. L’autora del cartell, l’Anna
Monzó. I la pendonista, la Rosa Andreu i cordonistes, la Sònia Mataix i la
Carme Andreu. I és que aquest any
es recupera l’antic penó de la Minerva, la Confraria del Santíssim Sagrament que s’encarregava de l’organització del Corpus.
També els gegants vells de la vila
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estan de celebració dels seus 120
anys, d’aquí que la seva presència en
aquesta festa revestirà un caire especial. Seran els primers en trepitjar els
35 trams de carrer que confeccionen
catifes. El Club de Rugby és l’encarregat de confeccionar l’altar del Cap de
la Vila.
De la mateixa manera que té molt
mèrit la llarga continuïtat de l’Exposició de Clavells, quan enguany va per
la 78ª edició. Mostra que aplega també la 27a Mostra de Bonsai i Sulseki.
Sense oblidar les ornamentacions florals de les façanes que perpetuen el
neguit que tenien les sitgetanes per
posar flors als balcons. Les celebracions arriben al seu final amb el lliurament de premis i la tradicional ofrena
dels clavells a la Mare de Déu del Vinyet. Una cloenda que cada any es veu
molt concorreguda de públic.
Deixem Corpus per abraçar una altra festa molt celebrada a casa nostra,
la festivitat de Sant Joan que és festa
gran al poble Sec. Un bocí de Sitges
que ha crescut i on hi trobem part
dels principals equipaments. I una
gran oferta comercial. La festa comença amb el llançament del 21 morterets i té el focus principal centrat
en la bulliciosa revetlla de la vigília.
Segueix l’endemà amb la celebració
de l’Ofici religiós a l’església de Sant
Joan. Abans, té lloc a la entranyable
capella de l’Hospital de Sant Joan la
missa pels residents i per a molts Joans i Joanes que seguint la tradició,
fa molts anys que hi acudeixen. Junt
amb les autoritats locals i administradors que la presideixen. Un cop
acabat l’Ofici de les 11 ha tingut lloc
una audició de sardanes a càrrec de
la Cobla Sitgetana al jardí de l’Hospital. La Festa s’acaba amb una cantada
d’havaneres i amb la traca final.
Josep M. Matas i August Bover en
sendes col·laboracions a l’Eco fan esment a la tradició de les fogueres i a la
flama del Canigó que arriba a la Vila i
és rebuda a la Fragata.
El Ple Municipal aprova nomenar
Fill Adoptiu de Sitges a Ignasi Mª.

Muntaner, en reconeixement a la seva
tasca de recerca dels noms dels llocs
i altres treballs sobre la toponímia
local que han estat publicats i on es
reflecteix l’extraordinari treball que
ve realitzant des de fa 44 anys.
L’Ajuntament dona vida al Consell
Assessor de Turisme, amb la finalitat d’aglutinar totes les inquietuds i
idees destinades a promoure i millorar tots els aspectes relacionats amb
aquest sector que, des de fa anys, és la
principal industria de la vila.
El Club de Rugby Sitges es proclama campió en la categoria sènior en el
XXIII Torneig Rugby Platja, tant pel
que respecta a l’equip masculí com el
femení.
Jordi Martínez és escollit nou
president de la UE Sitges per un escàs marge de 4 vots de diferència amb
l’altra candidatura encapçalada per
Ernest Serra.
Mar Marzo es proclama campiona
de Catalunya de natació. Mentre Raul
Roch aconsegueix plata, i tres bronzes: Joan Santacana, Guillem Torres
i Nacho Garcia.
Molt sovint les balenes i les tortugues marines es deixen veure pel nostre litoral.
S’arriba a la conclusió, per part de
l’Ajuntament, que hi ha un excés de
pisos turístics i preveu accions per posar-hi ordre.
El projecte de trasllat de l’Escola
Pia arriba al Ple Municipal i davant
les controvèrsies creades s’acorda debatre-ho quan estigui aprovat el Pla
d’Equipaments.
Amb un Ofici religiós celebrat a
l’ermita de Sant Sebastià, el mateix
dijous a la tarda, festivitat de Sant
Pere, comença a caminar la Festa de
les Cases Noves. Un cop acabada la
missa a la qual assisteixen les autoritats locals encapçalades pel batlle Miquel Forns, s’inicia una cercavila fins
el nucli central de les Cases Noves.
On es fa el tradicional homenatge a la
gent gran del barri i s’engega un sopar
amb ball.
Segueix el Correfoc i el pregó pro-

nunciat pel President de la Comissió
de Festes, Sr; Cisco Arbonès Heredia. La festa popular acaba diumenge
amb el concert de gralles.
La Dance World Cup tria Sitges
per a celebrar la seva final mundial
en el marc del auditori del Melià i en
altres espais oberts. Es calcula que la
participació dels finalistes és al voltant dels 3.000.
Adri Alonso , en Rubèn Cortés i en
Pablo Pérez són les incorporacions
de la UE Sitges que presenta el nou
president, Jordi martínez.
Pol Roch, del Club Natació sitges,
guanya la prova de travessia absoluta
de Vilanova.
La penya d’escacs del Prado organitza una nova edició del Campionat
Interescolar d’Escacs de Sitges que
es va celebrar a les instal·lacions de
l’Hotel Sunway de la vila, establiment
hoteler que promociona de manera
molt meritosa el joc d’escacs a tots nivells. En la categoria Sub 8 va guanyar
Màxim Anguera i va quedar segon. A
la categoria Sub 10 va guanyar una
altra jove promesa, Màxim Anguera,
i en segon lloc Max Portillo. A la Sub15, després d’un renyit desempat entre tres, aquest es va decantar a favor
de Diego Ayllón. El segon lloc per a
Daniel Chiochia i el tercer per Jordi
Ragon, una altra jove promesa.
L’històric President del Club Esportiu Sitgetà de Basquet rep el reconeixement de la Federació Catalana
de Basquet, en el transcurs d’una festa a la sala Luz de Gas de Barcelona.
Comencen les Estades Esportives
per alumnes de Primària. Es concreten en quatre torns i agrupen a uns
170 nens i nenes de mitjana per setmana i agrupats en sis grups i realitzaran diverses activitats i entre elles
una interessant agenda de sortides.
Marta Llopis, sitgetana i migcampista del RCD Espanyol, es va proclamar campiona d’Espanya sub 16
de futbol amb la selecció catalana al
vèncer a la final, a la selecció d’Euskadi. 
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El primer diumenge de Juliol té lloc
en el llogarret de Campdàsens la seva
festa que conserva un encant molt
especial i que es va reprendre gràcies
a un grup de coneguts sitgetans que
van ser els precursors dels anomenats
Amics del Garraf.
La festa transmet sitgetanisme per
tots costats, entre un paisatge camperol que fomenta el record de quan un
bon nombre de la gent de casa nostra es dedicava a la pagesia. En el dia
de la seva festa ens tornem a trobar a
redós de la senzilla capella, per a després gaudir d’una ballada de la colla
Vella de Bastons. El típic esmorzar a
can Lluçà, per acabar amb el pregó
que aquest any ha anat a càrrec de
Lluís Jou, així com la lectura del poema que per a l’ocasió ha fet la Vinyet
Panyella. Així com una exhibició del
Ball de les Cintes que ballat a la porta
de la masia de can Lluçà aconsegueix
posar el colofó de sitgetanisme a una
festa que no li manca cap ingredient.
En el transcurs de la festa es va sortejar el quadre realitzat per la Núria
Corretgé i que va resultar guanyadora la Rosa Palomares, muller d’en
Magí Fontanals.
Acabats tots els actes, que van
comptar amb la presència de les propietàries, les germanes Núria i maria
Rosa Aixa Casas, el retorn al poble es
fa amb la satisfacció d’haver tingut el
goig de participar en una de les festes
més boniques, o si més no, entranyables del nostre calendari festiu i popular.
Es continua intentant trobar una
solució al futur de Vallcarca, que
passaria pel desmantellament de la
cimentera i de l’antiga estació, i substituir tot plegat per algun que altre
equipament que s’integrés en l’àmbit
natural del Parc. L’administració local
està estudiant també com reconvertir
els forats que han deixat les pedreres.
La neteja dels espai públics continua sent una preocupació per la gent
de Sitges i especialment per a la re-

gidora Carme Almirall que en té la
responsabilitat. Un problema que
s’agreuja durant els mesos d’estiu i
en el qual bona part de la culpa la té
l’incivisme i la mandra d’alguns veïns
que deixen les bosses de brossa allà on
els hi va bé, i fins i tot si s’apropen als
contenidors emplaçats per a tal finalitat, prefereixen deixar la bossa a fora
abans d’aixecar la tapa i introduir-la
al seu interior. Lluny queda el neguit
per mantenir Sitges net.
Els hotels, davant el desenvolupament del començament de temporada i les previsions que tenen de reserves, esperen aconseguir una ocupació
del cent per cent.
Una forta tempesta de calamarsa,
inusual en aquestes dates, fa alguna
que altra destrossa, causa diverses
molèsties, i sobretot deixa un ambient fresc més propi de la tardor que
d’aquests dies estivals.
La Jove de sitges aconsegueix aixecar i descarregar un 4 de 8, un fet que
els hi dona prestigi com aquell que
diu només començar la temporada
castellera.
Comença una nova edició de la
festa de la poesia de la qual en són
l’ànima en Joan Duran i la Cèlia Sánchez- Mustich. Una festa que s’ha consolidat i que desperta molta curiositat
i interès, de manera especial quan
arriben a la Vila i es passegen pels
seus carrers acompanyats pel poble i
banda de música, mentre que des dels
balcons reben les pertinents salutacions. Fins arribar a la Casa de la Vila
on el batlle els hi dona la benvinguda oficial. Aquest any els poetes convidats han estat: Josep Checa, Narc
Romera, Tomás Àrias. Maria Antònia Massanet, Begonya Pozo, Laura
López Granell i Concha García. Poetes i poetesses que es van emportar
un inoblidable record de la seva estada al nostre poble, on van participar
en diferents recitals i altres moments
estelars.
El Racó de la Calma esdevé un
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auditori sensacional, per l’acústica
que ofereix i també pel marc
incomparable. El programa consta
de sis concerts que protagonitzen els
guanyadors del Concurs Mirabent
Magrans que aquest any ha
recuperat el seu format després de
dos anys de parèntesi. Els concerts
estan coordinats pel besnét del Sr.
Mirabent, en Ramon Artigas Coll.
La temporada de l’esport sitgetà
no ha estat massa prolifera, degut als
descensos en el basquet i el no ascens
del hoquei i de la UE Sitges. No es pot
dir el mateix de la permanència dels
equips femenins i de la bona temporada que ha fet el RC Sitges.
El Rugby Club Sitges guardona al
qui va ser jugador i president de l’entitat, en Llorenç Reixach Cruz.
El projecte d’habitatges de promoció municipal ve avalat per una llista
de 479 persones que n’han sol·licitat
un.
Des de fa uns estius s’ha de portar
sorra a algunes platges, això passa
mentre s’estudia la solució més bona
per aturar que el mateix mar se l’emporti. A causa d’aquesta anormalitat
els usuaris de la platja arriben a condicionar si la sorra obtinguda és d’òptima qualitat.
El Govern Municipal anuncia que
el 46% dels punts del Pla de Mandat
s’han portat a terme i que un 38% estan en vies de fer-se realitat. Dades
que es van facilitar en el transcurs
d’una audiència pública celebrada
al Palau de Maricel, on el públic va
poder manifestar les seves opinions
i així mateix rebre les explicacions
pertinents per part dels membres que
composen aquest Govern Municipal.
Continua preocupant la presència
dels “top manta” en els espais més visibles del Passeig de la Ribera. I així
ho manifesta el director del setmana-

ri l’Eco de Sitges en el seu article setmanal d’opinió.
La Confraria de pescadors trasllada la seva seu al Port d’Aiguadolç, segons el projecte que els aglutina, Peix
de Sitges. Que impulsa i vol preservar
la pesca artesanal, quan l’activitat s’ha
reduït a només set barques de les 14
que es comptaven a l’any 2015. En dos
anys han quedat reduïdes a la meitat,
degut també a que la pesca ja no és ni
molt menys tan abundant com abans.
Un problema al qual s’ha arribat en
bona manera, per els abusos que fan
les barques grans d’arrossegament
que, dotades de mitjans tecnològics,
han degradat el cicle reproductiu a
l’arrasar-ho tot. I també per la influència dels abocaments de clavegueres
que deixen anar substàncies contaminants.
Amb tot com en cada festivitat de
la Mare de Déu del Carme es fa a la
mar la típica processó de les barques
que acompanyen a la imatge de la qui
és patrona de la gent del mar. Per
acabar amb una cantada d’havaneres
al Port d’Aiguadolç.
El Centre Excursionista de Sitges
organitza una caminada nocturna
fins a la Creu de Sant Isidre, hi participen 33 persones que són testimonis
de les boniques panoràmiques que
s’albiren de Sitges de nit, des d’un
punt tan enlairat.
En un acte celebrat al Miramar es
presenten els protagonistes de la Festa Major. En Ramon Soler i Fernández
com a pendonista de Sant Bartomeu
i la Immaculada Almiñana Malivern
pendonista de Santa Tecla. Els dos
són molt coneguts a la seva vila natal
i, com l’honor es mereix, han acollit
el seus respectius nomenaments amb
la il·lusió que això comporta. Que per
altra banda ha estat ben acollida per
la resta dels seus convilatans.

Per altra banda, la Loreto Baqués,
l’Anna Mataró i Mariona Gens, Les
Veïnes, són les encarregades de fer el
pregó. Mentre l’obra presentada per
la Blanca Benítez ha estat escollida,
per votació popular, la que il·lustrarà
el cartell.
Després de mesos amb les bastides
tapant part de la façana frontal i la lateral del Prado aquestes són retirades
i llueixen, restaurats, els elements artístics que en el seu dia va pintar l’artista Agustí Ferrer Pino.
La plantilla renovada del Suburense de Segona Catalana, amb només
tres jugadors de la temporada passada, es posa a les ordres de l’entrenador Xavi Hereu.
En plena celebració del 90 aniversari del Club de Golf Terramar, es va
celebrar el Campionat de Catalunya
de Interclubs que va comptar amb la
participació dels tretze millors clubs
del país. Es va alçar amb la victòria el
Club de Golf local. De l’equip va destacar Ignasi Pineda i també Toni Aizpun, Erik Hedberg, i el jugador del
planter Gabriel Guerin.
El projecte Vies Braves posat en
marxa el 2016, ofereix la possibilitat
de descobrir llocs poc freqüentats de
la costa, l’experiència es fa nedant o
fent snokel. Els joves que han participat aquest any han tingut l’oportunitat de conèixer millor el medi marí i la
manera més eficient per conservar-lo.
Al Club Natació de Lleida es van
celebrar el Campionat de Catalunya
Infantil, on va destacar el nedador sitgetà, Albert Piñol, que va aconseguir
or, bronze i plata en les diferents modalitats. Un altre sitgetà, Mauro Ortega va aconseguir la tercera posició en
200 papallona.
En el Ple Municipal celebrat el dilluns 17, va aprovar un complement
de 5,5 milions d’euros que serveixen
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per desencallar part dels 24 milions
de que disposen perquè han complert amb la llei Montoro i poden
demostrar que paguen els proveïdors
amb un termini de 30 dies. Aquesta
injecció permetrà encarar projectes
que estaven pendents per un valor de
9.886.000 euros.
La que havia estat la popular barca
tren, després de passar per un llarg
període sense cap mena d’identitat
que li conferís una mica més d’originalitat, ha canviat per una reproducció de tren. Es preveu que realitzi 30
viatges al dia al llarg de tot el Passeig,
amb un petit descompte en el bitllet
per als viatgers que demostrin que
són residents de Sitges.
Es tramiten 40 expedients sancionadors a diferents locals, dels quals
10 són per sobrepassar els límits de
les terrasses o per col·locar elements
prohibits a la via pública. La resta per
diferents motius, com pot ser no reunir les condicions tècniques requerides i també per activitats molestes.
Desprès de l’èxit de la revista musical en benefici de la taulada de l’ermita de Sant Sebastià, bona part dels integrants del grup, uns 50 en total, que
ho va fer possible, han tornat a preparar un espectacle que es presenta als
jardins del Retiro amb el títol “Enlirats a la fresca”. També sota la direcció de l’Esteve Ferré. En el transcurs
de la vetllada es va servir un lunch.
Dintre el Sitgestiu Cultural, tots els
dimarts l’Òscar Ferret, en Joan Pinós
i en Pinyu Martí, actuen a la sala gòtica del Museu Maricel.
Al complir-se els vint-i-cinc anys
dels Jocs Olímpics de Barcelona, les
pàgines de l’Eco, amb articles i entrevistes d’Antoni Sella, Santi Terraza,
Jaume Freixes, el mateix Pedro Palacios i Anna Grimau. On reflecteixen
les vivències explicades pels protago-

nistes sitgetans, com en Jordi Serra
i Villalbí que era alcalde de sitges i
membre del COOB’92. En Pedro Palacios, Director del COOB’92 entre
els anys 1988 i 1993. O la Marta Artigas, atleta sitgetana que havia participat en el Jocs de Los Angeles del
1984. En els de Barcelona va treballar
per a TVE per seleccionar els millors
moments de l’actuació gimnàstica per
oferir la repetició. L’única persona a
la vila que ha participat en uns Jocs
Olímpics, i tot i amb això no va ser escollida per portar la torxa al seu pas
pel seu poble, com sí va fer en Jaume
Serra. En Roland Sierra que va participar de voluntari, va redactar el
Manual del voluntari olímpic, que
va ser repartit entre els 100.000 voluntaris. I de la seva experiència en va
sortir un llibre: On és la filla del vent?
Que va guanyar el premi Ferran Canyameres de Terrassa.
Tots els nostres protagonistes destaquen les bones vivències viscudes i
coincideixen en el resum que van ser
uns Jocs sensacionals i que van ser un
aparador amb la ciutat de Barcelona
en boca de tothom.
El Pepper és un robot que s’integra a les necessitats de la Fundació
Ave Maria. En realitat es tracta d’un
element de sofisticada tecnologia
per a donar suport als educadors que
dissenyen teràpies d’estimulació física i cognitiva. El robot té davant seu
un gran repte al tenir de treballar
atenent persones amb discapacitats
mentals. D’aquí que es preveu uns
tres mesos d’adaptació i amb l’objectiu posat en altres incorporacions robòtiques amb la finalitat de poder fer
altres funcions.
A la planta baixa de Can Falç s’obre
la botiga, de manera provisional, dels
museus, amb el nom de La Puntual.
En record de la merceria que apareix

en l’Auca del Sr. Esteve, escrita per
Santiago Rusiñol.
La neteja i el top manta, les principals queixes dels usuaris de la xarxa
que manifesten les seves preocupacions.
L’Ajuntament ofereix 200.000 euros en ajudes socials, destinats a persones amb situació de vulnerabilitat.
L’artista sitgetana, Florència Coll,
exposa la seva obra al Miramar. Amb
el seu estil característic exposa obres
de gran format i sobretot ens ofereix
un recorregut per la trajectòria dels
10 darrers anys que és quan deixa de
pintar aquells cafès amb figures més
aviat estilitzades per passar a pintar
unes senyores pomposes amb abrics
llargs i de colls amples. Completa l’exposició una mostra d’escultura que
permet, als qui seguim la seva trajectòria, reafirmar que estem davant una
gran artista que a més del seu art ens
delecta amb la seva senzillesa i amabilitat, això que no es compra ni es
ven.
Com és habitual per aquestes dates, sota l’organització de la Penya
d’Escacs del Casino Prado i de l’hotel Sunway Playa Golf, té lloc una
nova edició de l’Open d’Escacs Vila
de Sitges, en el marc del saló teatre
del Prado. En total són 233 jugadors,
procedents de 36 països, 48 dels quals
són Grans Mestres amb titulació internacional i altres vinguts d’arreu del
món. Destacant també una participació femenina i els 16 jugadors que
aporta la Penya del Prado.
Es celebra la XXXII edició de la
Nit de l’Esport Sitgetà, en el transcurs de la qual són guardonats una
cinquantena d’esportistes locals a
proposta de les entitats esportives. 

AGOST
Al jardins del Retiro és presentat el
Programa Oficial de la Festa Major,
que com ja va sent tradició es realitza
amb una acurada posada en escena
tan pel que fa als parlaments com a
les seqüències d’imatges que s’intercalen. Com també va sent costum
aquest acte aplega a un bon nombre
de públic que resta delerós per saber
de les novetats i per a sotmetre’s a
les primeres insinuacions de la Festa
Major. Entre les novetats, la decisió
particular de mossèn Pausas per a
que els Hereus també puguin portar
el tabernacle del Sant.
Però l’agost comença amb una festa molt entranyable, la de la Mare de
Déu del Vinyet. De gran significat per
a la gent de Sitges i també vingudes
d’altres llocs portats per la mateixa.
devoció. Al coincidir amb dissabte
tot el dia ha registrat una gran afluència, així com en la missa de 8 i en
el Ofici concelebrat, amb l’assistència
de les autoritats encapçalades pel Sr.
batlle, Miquel Forns . I com també és
tradició a la tarda, després del rosari, ballada de sardanes a càrrec de la
Cobla Sitgetana a l’era. Passejada per
les paradetes de la fira i de productes
artesanals. Per acabar amb un vistós
castell de foc.
L’estampa commemorativa és obra
de l’artista local Dolors Duran Sanahuja i la poesia d’en Cisco Arbonés
Heredia.
Un esdeveniment que ve sent un
referent de tots els estius és el sopar
que organitza l’associació local de la
lluita contra el càncer que es va celebrar a l’Hotel Calipolis. Un acte molt
concorregut i solidari amb una causa
tan humanitària com és la de poder
recaptar diners per poder anar avançant amb la investigació i tractament
de la malaltia. Per aquesta ocasió es
compte també amb l’aportació desinteressada que fan els comerços de la
vila lliurant regals per ser sortejats.

Aquest any s’ha afegit un altre al·
licient a la nit, el Festival dels Jardins
de Terramar. On s’han alternat tota
mena de músiques i intèrprets de primera fila dels diferents gèneres. Per
fer-lo possible i no malmetre el romanticisme que transmet el conjunt
dels jardins, es va netejar la malesa
que cobria la part que quedava sense arranjar. Deixant al descobert una
bona esplanada on es va muntar el
gran escenari i es van instal·lar les
corresponents grades. Els organitzadors estan satisfets per la bona acollida dispensada i ja, quan queda poc
per finalitzar aquesta edició, estan
programant el Festival del proper any.
La urbanització de La Plana ja
mostra la seva fesomia, amb el traçat
dels carrers acabats d’urbanitzar. A
la vista de tothom queda, ja preparat
per construir, aquesta nova urbanització que s’allargarà per darrera el
camp de Rugby i que quan tot estigui
edificat estarà habitada per un gran
nombre de residents que potser col·
lapsaran el nucli principal del poble.
Ens agradi o no, aquest és el preu del
progrés i aquest, per bé o per mal, no
té aturador.
Ja són 68 edicions de la Travessia
de Sitges , que aquest any ha comptat
amb 500 nedadors i és considerada
una de les més antigues de Catalunya.
Els sorolls del carrer Bonaire i
Joan Tarrida, porten el veïns a denunciar-ho a la fiscalia. Respecte al fenomen de canvi de modes, en quant als
carrers, no deixa de ser un fet curiós,
on es fa palès els canvis de preferències en uns terminis de temps difícils de
precisar. Doncs no parlem de massa
temps en què el carrer Sant Bonaventura va estar de moda en l’oci nocturn
i amb establiments d’ambient gai.
Poc a poc, però, la fama va anar decaient fins a quedar pràcticament en
no res. Mentre, ja s’anava traslladant
aquests trams que comprenen el car-

rer Bonaire i entorn, fins a quedar col·
lapsats, amb les consegüents molèsties que provoquen les aglomeracions.
Els Museus de Sitges també participen de la Festa Major, i la manera
de fer-ho és adaptar les activitats que
fan periòdicament a aquesta celebració festiva. Així en la sessions del
Sitgestiu Musical que tenen lloc els
dimarts al vespre, per aquesta ocasió el grup sitgetà Retrio interpretarà músiques tradicionals vinculades
amb la Festa. També en el racó de la
Calma es fan els tallers de Festa Major, una proposta per a la mainada.. El
25 d’agost té lloc una jornada de portes obertes dels museus. I la peça del
mes està dedicada a l’Àliga de Sitges i
estarà a càrrec d’en Josep Maria Esteban Pérez.
I per continuar fent boca, el Grup
d’Estudis Sitgetans han programat
una conferència que porta per títol:
Els balls d’antany: les representacions
perdudes de la nostra Festa Major, a
càrrec d’en Josep Milan Parellada.
I Eduard Tomàs i Sanahuja aporta la seva col·laboració amb la conferència al Miramar: Els gegants moros
d’en Querol i els gegants nous. Una
història per explicar.
Consternació per l’atemptat terrorista a La Rambla de Barcelona, en
la qual unes hores abans havien transitat gent de Sitges, o en aquell moment es trobaven per les immediacions. Sortosament cap d’ells va sofrir
cap dany, si més no van haver de patir
les conseqüències, com no poder sortir del lloc on es trobaven. Va ser una
tarda llarga degut al tràgic succés i a
la fugida del conductor de la furgoneta ,que va provocar els atropellaments
que no estava localitzat i que va tornar a assassinar a una persona per
robar-li el cotxe. Mentre a Cambrils
uns altres terroristes mataven a una
senyora i ells eren abatuts.
El que voldria ser la fira d’antany

torna al Parc de Can Robert.
El Cable posa fi a una tradició que
havia començat l’any 2004 i que
consistia en una tocada de gralles
a l’interior del local i el tiratge d’un
determinat nombre de samarretes.
Heus aquí un exemple de com morir
d’èxit. D’aquells petits concerts de
gralla, amb components de la colla
Els Marcets, que s’havien fet sempre
amb una expectació normal, va augmentar progressivament el nombre
d’assistents cap a l’extrem que ja costava una mica controlar. Això afegit a
que el programa actual és molt atapeït d’actes, els germans Andreu han
considerat que aquesta tocada ja no té
raó de ser.
Quelcom semblant ha passat amb
les samarretes que sempre feien curt
i quedaven molts clients sense i això
provocava mals entesos i cares llargues. Aquest any amb la samarreta
dissenyada per en Roby es dona per
acabada aquesta altra mena de tradició que van dignificar la gent d’El
Cable .
La Festa Major torna a ser la protagonista a les acaballes del mes d’agost,
no cauré en el tòpic de descriure-la
com la millor de totes. Com la conclusió que arribem cada any desprès de
contemplar el Castell de Foc: “Aquest
any com mai”. Amb tot, però, si que
ha estat una Festa molt concorreguda
i amb el temps que ha acompanyat ja
que aquest factor també és decisiu per
l’èxit de la mateixa.
Un divertit pregó per part de les
Veïnes, davant una plaça plena de
gom a gom. Amb una entrada de
gralles com sempre millorable i amb
tots els actes que es van succeint amb
molta expectació. Aquest any ens va
acompanyar un convidat d’excepció,
el Molt Honorable President de la Generalitat, Carles Puigdemont. Va arribar a la vila just per assistir a l’Ofici i
desprès, en el balcó de l’Ajuntament
va presenciar l’estrepitosa Sortida
d’Ofici, de la qual n’havia sentit parlar
però no s’imaginava que fos com és.
Passats aquests dos dies i escaig de
màxima implicació, encara queden
un bon nombre d’actes que les diferents entitats han preparat. El que fa
possible que en haver-hi tanta diversitat i oferta, tothom si senti representat.
La periodista sitgetana Anna Grimau, publica a les pàgines de l’Eco
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dues interessants i curioses entrevistes , que ens transporten a l’època de
les màquines de cosir, quan en quasi
bé totes les cases n’hi havia, ja sigui
per cosir roba o sabates. Moltes mestresses de casa cosien sabates per les
fàbriques de calçat que hi havia. Un
dels mecànics que en dona testimoni
és en Joan Yll Fontanals que va seguir
l’ofici del seu Pare en Sebastià Yll. En
Joan ha estat el darrer mecànic que
encara anava a les cases on li requerien el seus serveis per arranjar els desgavells que podien acusar aquestes
màquines. Actualment poques en
queden en funcionament, les generacions actuals no solen cosir com havien fet les nostres mares.
L’altra entrevista és la cara de la
modernitat, representada per en Jaume Andreu Collado que és mecànic
d’ordinadors. Uns aparells que, a diferència de les màquines de cosir, són
el present i el futur. Per a les generacions de desprès de les màquines de
cosir, l’ordinador és l’eina de treball i
com a tal, la majoria de les vegades és
imprescindible. Ell també va per les
cases i els arregla, amb la diferència
que si es parava la màquina de cosir
no era tan dramàtic com si passa
amb l’ordinador, perquè en aquests
aparells sempre existeix el perill que
s’esborri tota la informació emmagatzemada. Els desavantatges de la tècnica i la seva dependència.
Ens deixa la Montserrat Ferré
Roig, veïna emblemàtica de la casa de
davant l’Ajuntament i que es va casar
amb en Jaume Carbonell, popularment conegut per en Matarussos. Era
d’aquestes sitgetanes que han passejat la popularitat de la senzillesa que
també distingeix al poble.
Dos regatistes del Club Nàutic de
Garraf, en salven un altre, durant el
transcurs d’una competició celebrada
a Califòrnia. En Santi Alegre i el Tommy Ciaglia van atendre els crits d’una
noieta que demanava auxili. L’embarcació havia bolcat i el seu tripulant havia quedat atrapat a sota i no
podia sortir. Es van llançar al mar i li
van poder treure al cap a la superfície
mentre el deslliuraven de les subjeccions. La seva ràpida intervenció va
ser clau perquè després, els equips de
rescat, li retornessin la consciencia
que ja havia perdut. La gesta dels dos
regatistes va motivar moltes mostres
d’admiració i felicitació. 

SETEMBRE
La Regidoria de Comerç, de la qual
n’és responsable la regidora Aurora
Carbonell, estan preparant un nou
Pla d’Usos, que té com objectiu el vetllar pel comerç en general i sobretot el
que incumbeix al Casc Antic. Per tal
de millorar la imatge comercial del
poble i a la vegada per posar ordre als
elements externs que tot sovint es mal
disposen en plena via pública. Degut
a que el tema és molt complex, els treballs avancen poc a poc.
La secció local de l’Assemblea Nacional de Catalunya es posiciona a
favor del sí, en una campanya que es
preveu llarga i sobretot centrada en
donar el màxim suport al referèndum
de l’1 d’octubre.
Les entitats van activant l’elecció
de les Pubilles i els Hereus, el Retiro proclama a Lara Mata i Roger
Capafons. El Prado Núria Planella i el
Carrussel, Alba Pascó i Enric Castellanos.
Ens deixa l’Antoni Almirall i Andreu a l’edat de 95 anys, just set mesos després que ens deixés la seva
dona, l’Enriqueta Malivern. Professor
de l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona. Que va alternar amb
l’atenció que dispensava a les terres
i vinyes de la família. Sobresortint la
meritosa tasca que va desenvolupar a
l’Hospital de Sant Joan, per mantenir
el cultiu de la malvasia. L’Antoni era
un sitgetà sempre disposat a ajudar i
a col·laborar en el si de la parròquia.
Després del descobriment dels enterraments a la platja de les Coves, un
home, una noia jove i un infant, els
entesos analitzen tots els detalls de la
troballa i la situen en l’època romana
entre els segles I i IV després de Crist.
La següent curiositat, es vol saber si
es tracta dels cossos d’una mateixa família o han estat enterrats en èpoques
diferents. De tot plegat els aqueòlegs
Joan Garcia Targa, en Magí Miret
i l’antropòloga Núria Armentano,

fan una conferència al Miramar per
donar a conèixer els resultats obtinguts en un laboratori de Miami, Beta
Analytic que ha utilitzat la tècnica del
carboni 14. Que ha comptat amb el
patrocini, 1.200 euros, de l’empresa
funerària Àltima.
El jove regatista del Club Nàutic
de Sitges, Jan Heuninck, amb només
disset anys, es va proclamar subcampió del món de la seva categoria, de
menors de 25 anys, en el campionat
mundial que es va celebrar a la localitat polonesa de Sopot.
Unes setmanes més tard, a la localitat gaditana de Chipiona va tenir
lloc el Campionat d’Espanya de Patí
a vela Sènior i junior, on la delegació
sitgetana va tenir bona representació,
amb l’entrenador Oriol Mahiques, i
on es van aconseguir tres podis. Els
dels regatistes: Èric Vilardell, en primera posició. Àlex Riba, segon lloc i
Clàudia Serrano en tercera posició.
Davant els resultats aconseguits per
Èric Vilardell, sis victòries i dos segons llocs, es va proclamar Campió
d’Espanya.
Mentre en Xavi Roca, del Club de
Mar, va quedar segon en Patí Sènior.
L’alcalde, Miquel Forns s’adhereix
al manifest independentista que avalen altres municipis de Catalunya.
Segons valoracions fetes s’arriba a la
conclusió que Sitges és la població
més independentista del Garraf.
Uns 3.400 alumnes comencen el
curs a les cinc escoles i els dos instituts. Mentre s’espera que per a l’any
2018 es puguin iniciar les obres de
construcció de la nova escola a Quint
Mar. Mentre l’escola Agnès, per dotzè
any consecutiu, arrenca el curs en els
mateixos barracons.
La celebració de la Diada de l’11 de
setembre, aplega un seguit d’actes que
passen des de l’ofrena floral a l’assistència a la manifestació de Barcelona.
Abans, el dia 10, té lloc a la Plaça Ca-

talunya de la vila, un acte en favor del
referèndum, organitzat per col·lectius
i entitats per la democràcia. Presentat
per l’ Anna Barrachina i amb la col·
laboració de Joel Joan.
La Penya Espanyolista inaugura
nova seu al carrer Verge del Pilar, just
quan compleix el 34 aniversari. Des
que va haver de deixar el local de la
carretera de les Costes, no trobaven el
lloc adequat per continuar desenvolupant les seves activitats associatives.
Es continua treballant en la remodelació de la Casa de la Vila que es va
iniciar amb la reforma feta a la teulada pel personal de la brigada i que
segueix sobretot a la planta baixa amb
un seguit d’excavacions , on s’han trobat sitges i restes de ceràmica procedents de l’antic castell que es trobava
on està situat l’edifici de l’actual Ajuntament. S’estudia poder habilitar la
planta baixa com a museu on exposar
totes les peces trobades i d’aquesta
manera apropar la història de l’indret
als sitgetans i a la vegada explicar-la
als visitants.
Després de l’inici del curs escolar,
el balanç d’inscrits a les escoles deixa
una xifra menor si ho comparem amb
altres anys. Passant de 4.477 a 3.568
estudiants. Una davallada que es ve
notant des del curs 2013-2014. S’atribueix a la disminució dels naixements
a Catalunya. Una pèrdua de població
que pot encara tenir continuïtat. Un
altre factor que incideix es deu a que
altres estudiants es desplacen a altres
centres privats de fora el municipi.
Van finalitzant les obres de la primera fase del nou barri de La Plana i
Santa Bàrbara i en aquesta nova distribució de terra i paisatge s`han recuperat un total de 740 nous arbres
, distribuïts per entre les 15 noves
zones verdes que integren l’entorn,
on quedarà també integrat el bosc de
Can Bruguera i es destinarà una zona
per plantar vinyes.

La vila està abocada en la renovació de l’enllumenat públic. Es substitueixen les bombetes incandescents
per les de baix consum i leds, la qual
cosa beneficiarà un estalvi en la despesa de l’electricitat. De la mateixa
manera que s’estan canviant i posant
fanals nous en llocs que quedaven
molt pobres de llum. Amb poc temps
s’ha notat una millora considerable
que permet amb menys consum oferir
més bona qualitat de llum.
El saló de plens de l’Ajuntament
s’omple per seguir l’acte del
nomenament oficial de Ignasi Mª.
Muntaner com a Fill Adoptiu de
Sitges. Que es tenia d’haver celebrat
en les vigílies de la Festa Major però
que degut a una tempesta que va
deixar sense llum l’Ajuntament es va
haver d’ajornar.
També l’amenaça de mal temps fa
traslladar l’escenari de la Nit de les
Pubilles i dels Hereus de l’Hort de can
Falç a l’Hotel Melià. En el transcurs
de l’acte va ser proclamada Pubilla de
Sitges, Júlia Vidal que representa a la
Penya Barcelonista. I Rafael Morillas
de l’Agrupació de Balls Populars és el
nou hereu.
Prèviament tots els aspirants, així
com convidats vinguts d’arreu van ser
rebuts a l’Ajuntament per l’alcalde
Miquel Forns en una recepció
institucional, al terme de la mateixa
la comitiva va efectuar una visita al
Cau Ferrat i Maricel.
Aquest acte ve a ser el pròleg de la
Festa de Santa Tecla, i és el primer en
el qual participen les Pubilles i els Hereus. La festa s’inicia amb un seguit
d’actes on són els protagonistes els
més joves i que tenen el seu epicentre
a la plaça de can Bota, on hi conflueixen diversos cercaviles per acabar fent
les diferents evolucions dels balls.
La protagonista de la Festa, però,
és la Immaculada Almiñana Malivern
que ha estat designada pendonista a
la qual acompanyen la seva germana
Carme i el seu fill Anton Llop Almiñana com a cordonistes. La pendonista
mostra en tot moment la seva satisfacció i agraïment per haver-la fet tan
feliç amb l’honor que correspon al
càrrec. L’acompanya el bon temps, un
detall que malauradament no sempre
han tingut la mateixa sort pendonistes que l’han precedit.
Tanquen els actes en honor a Santa
Tecla el Concurs de Colles Sardanis-
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tes Vila de Sitges. El concert d’orgue
a la parròquia a càrrec de Mauricio
Salerno. I l’exhibició Castellera de
Santa Tecla, amb la participació de
les colles: Jove dels Xiquets de valls,
Xicots de Vilafranca , Castellers de
Berga i la Colla Jove de Castellers de
Sitges.
Amb un reconeixement als fundadors del Cinema Fantàstic de Sitges,
es creua la línea de sortida de la 50
edició del certament.
Diferents entitats com l’ANC es
mobilitzen de cara el referèndum de
l’1 d’octubre. En un acte que va tenir
lloc a La Fragata. Durant al ple celebrat a l’Ajuntament els representants
dels partits que es mostren contraris
expressen a l’alcalde els seus dubtes i
temors.
Tot sota l’amenaça de la fiscalia que
dicta ordres per tal de que els Mossos
actuïn per poder confiscar material
electoral. Una situació molt atípica la
que es viu aquests dies a la vila.
Es compleixen 25 anys de la inauguració de l’Hotel Melià, un referent
del turisme combinat amb una ocupació promoguda per un bon nombre
de congressos que trien Sitges i l’Hotel Melià per desenvolupar aquesta
activitat. Actualment l’hotel compta
amb una plantilla de 135 treballadors,
procedents de Sitges i del Penedès.
Es presenta un CD de sardanes
d’autors relacionats amb la comarca
del Garraf. Promocionat per les diferents entitats sardanistes de la comarca i amb la part musical a càrrec
de la Cobla Maricel, sota la direcció
de Jordi Paulí. En total són 14 títols
enregistrats a les instal·lacions del
Canal Blau a Vilanova i la Geltrú i que
es presenta a la masia d’en Cabanyes
i posteriorment a l’Auditori Eduard
Toldrà també de Vilanova.
El Museu de Maricel, de la mà de
la directora de Museus de Sitges, la
Vinyet Panyella, ofereix una visita
guiada a les peces d’art barroc de les
col·leccions del Dr. Jesús Pérez- Rosales, així com altres peces procedents
de Can Falç.
El record de l’exposició d’Antoni
Taulé a l’espai Stämpfli, s’allarga fins
a Andorra on s’exposa a la sala d’exposicions del Govern andorrà. La
mostra la formen fotografies i pintura
i és comissionat per en Ferran Martínez i que ha estat possible gràcies a
l’exregidor Gabi Serrano que ha estat

qui ha canalitzat l’interès del Govern
d’Andorra pels artistes de la Fundació
Stämpfli.
Comença la temporada esportiva
i tots els clubs sitgetans, de les diferents modalitats, i tots esperen aconseguir els èxits desitjats. Un bon començament l’ha tingut la U. E. Sitges
amb una golejada a La Múnia, que ja
són liders amb dotze punts i setze gols
a favor.
Com també afavoreix aquest començament de temporada al Club
Patí Sitges que sumen els primers tres
punts de la temporada al vèncer al CP
Vilafranca.
Mentre, en Pol Roch revalida el títol a la 91 edició de la Travessia al Port
de Tarragona. 

OCTUBRE

Davant una creixent expectació i després de moltes hores d’espera per tal
de protegir les urnes, els col·legis electorals de la vila obren les portes i per fi
arriben les urnes. A diferència d’altres
llocs, la jornada va transcórrer sense
incidents, donant un exemple de civisme i respecte. A mesura que anaven transcorrent les hores i arribaven
notícies gens agradables i la gent mostrava la seva indignació. Amb un resultat final del Si-Si que aconsegueix
6.248 vots , sobre una participació de
7.727 persones.
El dimarts següent té lloc a la vila
la manifestació més nombrosa des de
l’inici de la democràcia, per protestar
de la violència policial amb la qual es
va voler impedir la consulta. Amb la
major part dels comerços tancats.
I la sorpresa arriba quan els responsables de l’oficina de correus no
accepten tramitar l’enviament dels
exemplars de l’Eco als subscriptors
que viuen fora, per considerar que la
portada feia apologia del referèndum.
Un fet insòlit en la llarga trajectòria

del setmanari.
Arrenca el 50 Festival de Cinema
Fantàstic i ho fa amb una edició de
luxe, amb molta participació de directors i actors convidats, 108. I en
el qual es projectaran 255 pel·lícules.
Com en les darreres edicions l’acte
més esperat i que aplega una nombrosa participació, és la desfilada dels
Zombies que omplen els carrers de
les expressions més terrorífiques que
hom es pugi imaginar. Fins el dia de
la clausura la vila viurà un selecte ambient que transmet la gent del cinema.
El colofó el posa la Fura dels Baus,
amb un espectacle obert al públic en el
recinte de La Fragata i amb l’espectacular muntatge amb el qual ens tenen
acostumats. En el transcurs d’aquest
acte té lloc el repartiment de premis.
L’edició es tanca amb un augment de
vendes del 10%.
Tenen lloc exposicions dedicades
al Cinema Fantàstic. Una al centre
Cultural Miramar, al Mercat vell.
També a la Galeria Àgora 3 amb una
exposició col·lectiva sota el títol Qua-

tre mirades al Festival de Cinema de
Sitges. I a l’Estudi Vidal el col·lectiu
Nou gats de Sitges ofereix també una
col·lectiva de catorze pintors sota el
lema Pintura Fantàstica de Sitges.
L’actor català Peter Vives és l’encarregat de fer el pregó en una nova
edició de la Festa de la Verema, l’acte
va tenir lloc dissabte al Saló d’Or. Diumenge va tenir lloc el premsat del primer most i el Concurs de Trepitjadors
de raïm que va guanyar el Carrusel del
Prado amb 26 litres. Seguit per la Penya espanyolista amb 25,5 i en tercer
lloc l’Agrupació de balls Populars amb
25,3 litres.
Ja pujats a la bàscula la Pubilla,
Júlia Vidal, va obtenir 49 ampolles i
l’Hereu, Fali Morillas. 61. Va seguir la
inauguració de la fons de vi. Mentrestant els actes es complementaven amb
una nova edició de la Mostra de Vins.
Els fabricants de cervesa artesanal La Sitgetana, obren al polígon de
Mas Alba un nou espai que serà quelcom més que una fàbrica de cervesa.
Oferint un escenari per a la música en
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viu i obert a tota mena d’activitats culturals. La Sitgetana acollirà cada setmana, de dijous a diumenge, diferents
propostes culturals, convertint-se en
una plataforma pels conjunts de músics aficionats que hi actuaran. Tot
això mentre el públic degustava les
diferents variacions de cervesa combinat amb una oferta gastronòmica.
El poeta David Jou Mirabent publica el poemari “Cant Espiritual”,
obra que tanca el cicle de cinc publicacions de poesia religiosa, que expressen la vivència de la fe per part
d’un científic.
Acabat el cicle d’exposicions “Binomis”, es tanca amb un balanç molt
positiu. Total més de 15.500 visitants..
els quals han pogut admirar l’obra de
4 parelles d’artistes, van començar
en Roby i en Genís Hernández. Els
va seguir en Vicenç Morando i l’Àlex
Ferret. Continuant amb la Montse
Curtiada i la Cristina López i per acabar amb la Dolors Lujan i la Carme
Parellada.
Tot un encert que va tenir com ar-

tífex la regidoria de cultura de la qual
n’és la responsable la Rosa Tubau i
l’artista Anna Monzó que n’ha estat
una eficient coordinadora.
Aquest any coincidint que el 15
d’octubre cau en diumenge té lloc el
tradicional homenatge de record a
Lluís Companys davant el monòlit
que es troba en el carrer que porta el
nom del President en el sector dels
Molins.
A l’any 1993 l’hoteler i pintor, Gonçal Sobrer, va llançar la idea de celebrar el dia de l’artista, coincidint amb
el dia 23 d’octubre en record aquest
dia que va ser el de l’any 1891 quan
Santiago Rusiñol va arribar a Sitges.
Per a l’ocasió hi ha preparades diverses exposicions, així com una jornada
de portes obertes als tallers dels artistes que viuen a la vila, i sortides per
anar a visitar exposicions de museus i
sales a Barcelona. Tot això a l’espera
de trobar el fil conductor que serveixi per trobar noves formules, per tal
de millorar la promoció de la jornada
dedicada als artistes en totes les ves-

sants.
Centenars de persones s’apleguen
davant de l’Ajuntament per demanar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez, empresonats per ordre de
la jutgessa de l’Audiència Nacional
Carmen Lamela. Durant la mostra de
solidaritat, el coordinador de l’ANC a
Sitges, Isidre Lázaro va llegir un manifest davant també de la presència de
l’alcalde Miquel Forns i diversos regidors de l’equip de Govern i de la CUP.
El regatista del Club Nàutic de
Sitges, Oriol Castellà, guanya la copa
d’Espanya de patí de Vela. En la prova
que es va celebrar a Roses.
El comerç i l’hostaleria local mostren el seu desacord davant l’augment
de la taxa de residus que es troba
entre un 13 i 15 per cent. Ja que des
del Gremi d’Hostaleria i l’Associació de Botiguers consideren que
aquest increment penalitza tant els
qui compleixen la normativa com els
que no. 

NOVEMBRE
Nombrosa afluència de visitants al
cementiri de les Puelles i al de Sant
Sebastià amb motiu de la festivitat
de Tot Sant i del dia dels difunts. Una
tradició que convida a recordar a familiars i amics que ens han precedit i
que es fa palès portant flors. La situació dels dos cementiris és privilegiada. Mentre l’entorn de les Pruelles té
l’aroma d’herbes boscanes a Sant Sebastià acull l’olor i la remor del mar.
Durant la nit de la vigília agafa
embranzida una tradició vinguda de
fora, Halloween. Sobretot pel que fa
a la mainada que surten a trucar a les
portes de les cases a la recerca de caramels.
Mentre, preval la nostra: les castanyes i els panellets. La nit de la
“castanyada” aplega a moltes famílies
que celebren en la intimitat de la llar,
aquesta antiga tradició. En una festa
on els nostres pastissers elaboren els
panellets de forma artesanal.
També per aquestes dates té lloc
un acte molt simpàtic com és el de la
constitució d’un nou Consell d’infants
i ja en van 15 des que en el 2003 es
va constituir el primer. Aquest quorum de petits polítics ha estat pensat
per estimular als més joves a prendre
consciència dels assumptes que concerneixen al poble i d’exercitar-se a
pensar idees que puguin aportar millores. El formen alumnes de 5è i 6è
de primària i són escollits en unes
eleccions davant els companys de
classe. El funcionament de la institució, més que solucionar problemes,
els ensenya a saber dialogar, a arribar
a acords i a assolir responsabilitats.
Quinze anys desprès del primer
Consell d’Infants, s’hi ha alternat
291 alumnes, tot i no poder parlar de
grans resultats, a banda dels ensenyaments que hi hagin pogut aprendre, queda un testimoni, una font.
L’Ander Cabré va ser un dels primers
consellers i l’objectiu que van escollir, amb la resta de membres, va ser
poder aconseguir una font. La qual
cosa es va arribar a materialitzar i es

va instal·lar al passeig Marítim a prop
de Terramar on avui encara hi és i en
funcionament. Amb una placa on s’hi
troben els noms dels llavors infants
que, amb la seva iniciativa, la van fer
possible.
Els jardins del Retiro acullen cada
segon cap de setmana de mes un mercat d’articles de segona mà. Imitant
un costum que està molt arrelat a la
Gran Bretanya, on els mercats al carrer, els caps de setmana ofereixen des
de flors, productes de la terra i articles de tota mena. Les promotores de
la iniciativa local són la Jennifer Reed
i la Lisa Takacs que fa vuit anys que
van arribar a Sitges i es van conèixer
en el club de dones emprenedores.
Les dues eren coneixedores i assídues
d’aquests marcats en els seus respectius països de procedència, van pensar que la vila estava necessitada d’un
d’aquests mercats on la gent, mentre
passeja, es troba amb agradables sorpreses. Així va néixer el Blue Subur
Market.
La Colla jove dels Castellers de Sitges tanca la temporada confirmant la
seva condició de colla de 8 . D’aquesta
manera igualen la millor actuació de
la seva història aconseguida el 2009,
descarregant el 4 de 8 i coronant la
torre de 7. Aquesta temporada ha descarregat dos 4 de 8 , set de 5 de 7 i deu
de 4 de 7 amb agulla i ha coronat una
torre de 7 . Un bon palmarès.
El Club dels Carpantes del Casino
Prado viatgen a Bilbao, en un viatge
d’anada i tornada, que malgrat la rapidesa no va ser obstacle per poder fer
una visita força complerta a la capital
i degustar les excel·lències de la seva
cuina.
Per tercer any consecutiu, l’escola
Pia i els Museus de Sitges convoquen
tallers infantils, entre 5 i 12 anys, gratuïts. Aquesta tercera edició està dedicada a la Fundació Stämpfli. Fins
el 2 de juny del 2018, cada començament de mes, hi ha programat un
taller sobre elements, obres i artistes
diferents relacionats amb la Funda-

ció. En els tallers es treballa en reproduccions d’obres senceres o fragments que permet desenvolupar les
capacitats creatives de la mainada i al
mateix temps familiaritzar-los en l’art
en tots els seus vessants.
La Companyia de Titelles la Tija
celebra els seus primers cinc anys
d’existència i per a tal ocasió ofereix
una exposició dels seus muntatges
més significatius a sala de l’Escorxador, que s’alterna amb diferents sessions de titelles i del teatre d’ombres.
La vila acull el festival català- irlandès Creative Connexions, del qual
n’és la directora la Caroline Wyne i un
membre destacat de l’organització el
polifacètic Brandon Jones. Per aquest
motiu els carrers es veuen concorreguts per 250 joves intèrprets irlandesos que junt amb els catalans van protagonitzar unes intenses jornades, en
les quals s’han desenvolupat més d’un
centenar d’activitats, on es combina
música, poesia i l’entusiasme d’un públic molt entregat.
L’actor malagueny, Antoni Banderas, aterra a Sitges per rodar un dels
capítols de la sèrie del National Geographic, Genius, en la qual l’actor encarna el personatge del pintor Pablo
Picasso.
El compatrici David Jou i Andreu
publica a les pàgines de l’Eco un interessant article que fa referència a la
descoberta de la partitura de l’òpera
Schiava i Regina, composta per Maria Lluïsa Casagemas Coll. Sitgetana
per part de mare i germana del pintor i dibuixant Carles Casagemas. La
curiositat es manifesta per ser considerada la primera òpera escrita a la
península per una dona. Quan només
tenia disset anys d’edat. I que va ser
escrita per presentar-la a l’exposició
universal de Chicago, en la qual obté
un guardó. I no tarda gaire en anunciar que el Teatre del Liceu la inclourà en la programació de la següent
temporada, la del 1895. En David
Jou continua aportant detalls de la
casa familiar que es troba a la platja

Sant Sebastià i del germà pintor que
va morir jove a París, amic de Picasso, que havia escrit algun poema al
setmanari. Una de les seves poques
obres que va realitzar es conserven al
Cau Ferrat.
Jan Heuninch, del Club Nàutic de
Sitges, aconsegueix quedar sots campió d’Europa de Patí de Vela, en el
campionat que es va celebrar a la vila.
Amb una participació de més de 100
regatistes.
L’equip femení de TG Triatló aconsegueix la quarta posició en la temporada 2016-17. Una excel·lent posició
que mostra un constant neguit de
superació.
Segons un estudi realitzat a través de la comparació de l’evolució de
l’economia local en totes les vessants,
els experts anuncien que es detecta
que s’ha alentit el creixement de l’economia local, pels efectes de la convulsió política que travessa Catalunya.
Si més no, no es detecta que s’hagi
paralitzat cap dels projectes que estan desenvolupant-se en l’àmbit de la
construcció que havia tornat a donar
senyals de recuperació.
Des de la regidoria d’esports, de
la qual n’és responsable Eduard Terrado, s’anuncien noves i interessants
millores en bona part de les instal·lacions esportives municipals. Una notícia que ha estat ben rebuda per totes
les parts interessades i que beneficia
a tots els usuaris i ofereix la garantia
que les autoritats locals es preocupen
de l’esport sitgetà en totes les disciplines.
Ramon Artigas accepta l’encàrrec
de posar-se davant de la nova Comissió de Carnaval. En aquesta complexa
tasca l’acompanyaran: la Oona Sales,
Marta Artigas, Adaia Matas, Marcel
Sentís i Oriol Borràs. Una comissió
formada per gent jove i per tant amb
noves idees i molta il·lusió, la mateixa, però renovada, que van esmerçar
les comissions que l’han precedit.
Un repte on cal menester molta mà
esquerra per poder acontentar a tot-
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hom. Les ganes hi són i també la joventut que tot ho pot.
La també col·laboradora de l’Eco,
Núria Camps Muntané, és distingida
amb la Ploma d’Or que atorga l’Ajuntament. La psiquiatra sitgetana es
va sentir atreta per les lletres potser
influenciada pel seu marit, el filòleg i
escriptor Xavier Gimeno, el qual també té l’honor d’haver estat guardonat
amb la Ploma d’Or. La seva serà lliurada en el transcurs de la Nit de Premis Sitges.
S’inaugura a can Rocamora l’exposició Logicofobistes: 1936, el Surrealisme com a revolució de l’esperit.
L’exposició aplega unes quaranta
obres d’autors tan diversos com Artur
Carbonell, Magí A. Cassanyes i també
peces de Leandre Cristòfol , Ramon
Marinello, entre altres.
Gran èxit de la XX Nit de Premis
Sitges, celebrada a la renovada sala
del saló del teatre del Prado, que reuneix a un gran nombre de convilatans
que volen acompanyar als seus amics
i veïns que han estat guardonats en
els diferents apartats. Sobresortint,
per la seva solidaritat, el premi Trini-

tat Catasús, concedit ex aequo a dues
bones causes. A les parelles formades
per Alfons Lügstenmann i Charo Sànchez que són el pares d’una nena,
la Candela, afectada pel PKU i que
per recollir fons per la investigació
d’aquesta estranya malaltia organitzen una cursa solidària.
El mateix fan en Xavier Lahoz i
l’Estela Campañá que van perdre el
seu fill Pol a causa d’un càncer i que
també per recaudar fons per a la investigació organitzen la cursa de la
Lluna Plena.
Una nit envoltada d’alegries i emocions, on hi tenen cabuda tots els àmbits de la cultura i l’art. Junt amb els
protagonistes dels guardons solidaris,
reben el seus reconeixements, la Núria Camps, la Ploma d’Or. La família
Gassó a la seva llarga trajectòria darrera el visor de la càmera de retratar.
En Iu Bover Arnal recull el Premi Josep Carbonell i Gener. Així com Paula Sánchez Valverde ( Cant) el premi
del Concurs Mirabent i Magrans i el
mateix amb la modalitat de música de
cambra a Delis Duo. I les Distincions
Especials als 50 anys del Festival del
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Cinema i també al Consell redactor
de la Xermada pels 50 exemplars editats. Premi Pintura Sanvisens a Josep Manel Aznar. Concurs Escultura
Pere Jou a Aaron Pérez.
S’ha convertit en un costum que
durant el transcurs de la gala des de
la regidoria de Cultura es fa una mena
d’inventari, lògicament de tots els encerts aconseguits durant el període de
temps que va d’una edició a l’altra i
es reserva a l’alcalde exposar els projectes de futur que tampoc són pocs.
Aquesta vegada dins d’aquest apartat
s’ha anunciat l’obertura de la Biblioteca que es preveu cap a la primavera.
Una notícia que ha tallat el silenci de
la sala i s’han escoltat adhesions de
satisfacció entre els assistents.
Des que aquesta gala es fa en
aquest format, recordem que abans
tenia lloc conjuntament amb un sopar, a cada edició canvia la presentació. Aquest any ha estat encomanada
a l’actor vilanoví Dafnis Balduf, el
qual se’n ha sortit força bé de la comesa.
Just un cap de setmana després
tornem al casino Prado per celebrar
el 140 aniversari de la seva fundació,
ara sota la presidència de la Carme
Artigas Ojeda. La gala va ser dirigida
pel periodista vinculat a la Vila, en
Jaume Freixes Graells, amb un saló
de teatre ple. Coincideix amb la finalització d’unes obres tan necessàries
com la substitució de la teulada que
es trobava en pèssimes condicions i la
restauració de la façana lateral i de tot
l’interior del saló-teatre. Quan encara no fa l’any que l’entitat junt amb la
seva contrincant, van ser distingides
amb la Creu de Sant Jordi atorgada
pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
En el transcurs de la vetllada es
va anar desgranant les activitats que
s’han desenvolupat al seu redós posant de rellevància l’apartat del teatre
i destacant la presència dels nombrosos artistes de l’espectacle que han
passat per les seves sales. Amb tot hi

vam trobar a faltar més referència a
la tasca que va desenvolupar l’artista
sitgetà Artur Carbonell i sobretot el
mestre de música Manuel Torrrens i
Girona que quasi bé ni els van anomenar. Quan aquest darrer sentia pel
Prado un gran afecte i va aportar una
interessant tasca musical, en tots els
aspectes, que va durar fins a la seva
mort.
La sitgetana Vinyet Noguero Planas aconsegueix quedar el segon lloc,
de la categoria femenina, en la carismàtica cursa Behobia – Sant Sebastià
en la seva 53 edició. Tot un triomf per
a l’atleta sitgetana, atenent que a la
cursa compta amb la participació de
30.000 participants, convertint-se en
la segona més popular de l’Estat espanyol per darrera de la de Sant silvestre de Vallecas.
La UE. Sitges es troba en el tercer
lloc de la taula de classificació que encapçala el Cubelles.
Una empresa dirigida per Jordi
Carreras, després de molt anar al darrere, obté el permís de la Generalitat
per poder disposar d’un viver a dues
milles i mitja mar endins, per criar
ostres, musclos, turbots, llenguados...
El projecte té un cost de 1,5 milions
d’euros. A partir d’ara el promotor
disposa d’un any per poder trobar els
inversors que hi estiguin interessats.
Els quals ja els tenia, però a causa de
la tardança de la resposta de la Generalitat, fa cinc anys que va demanar el
permís, ara en té de buscar uns altres.
El “Black Friday” també s’implanta a la vila i durant el darrer cap de
setmana de novembre, els comerços
locals ofereixen atractius descomptes amb la intenció d’atreure compradors i d’aquesta manera intentar
suavitzar els moments crítics pels
quals travessa el comerç sitgetà que
sempre s’accentua amb el final de la
temprada estiuenca, en la qual els
carrers són plens de turistes i aquesta puntual massificació es aprofitada
pels potencials llogaters de botigues
que queden enlluernats per aquesta

passatgera situació i després, havent
de pagar lloguers alts, es troben que la
gent va desapareixen paulatinament
del carrer i els llargs dies de tardor i
hivern només quedem els de sempre.
Insuficient per haver d’omplir tants
calaixos.
El Forn 9 obté el certificat que
l’acredita entre els 80 millors establiments de pa de tota Espanya. La distinció ha estat atorgada en la primera
Ruta Espanyola del Bon Pa.
L’artista local, Artur Duch, ja té un
lloc a la Plaça dels Artistes. La seva
placa és inaugurada amb els parlaments de la regidora de Cultura, Rosa
Tubau. De la Beli Artigas que en fa la
presentació. Les del propi artista que
explica la seva constant aposta pels
canvis d’expressió que va aportant a
la seva obra. Tanca l’acte el Sr. batlle
Miquel Forns.
Cal destacar que ha estat acompanyat de molts artistes locals i de manera especial per personal que procedeix del camp de la docència. Com el
mateix artista que durant quinze anys
va impartir classes d’arts plàstiques a
l’escola dels Escolapis.
La patinadora sitgetana, Laia
Jiménez Gallardo, del Cub Patinatge
Artístic de Sitges, va aconseguir la
tercera posició de la Copa Catalana
d’Iniciació celebrada a Tremp.
La Junta directiva de la UE Sitges,
en un acte celebrat a l’Hotel Melià,
amb assistència de l’alcalde de Sitges,
Miquel Forns i representants de la
Federació Catalana, nomena a Juan
Cruz Salanueva president d’honor de
l’entitat i també li imposa la insígnia
d’or i brillants, de mans del president
actual, Jordi Martínez. És un merescut reconeixement al Juan del Roy,
per la seva abnegada tasca en favor
del futbol sitgetà, participant de totes les responsabilitats i sobretot l’entitat sempre han pogut comptar amb
la seva col·laboració, traduïda a l’estima que, en tot moment, ha demostrat
a l’equip. 

DESEMBRE
El primer diumenge de desembre és
la data escollida per presentar el projecte de rehabilitació de l’ermita de
Santa Bàrbara , que queda al bell mig
de la nova urbanització que abraça els
terrenys de La Plana i Santa Bàrbara.
L’ermita està tancada des de fa trenta
anys i tant ella com la masia adjacent
ofereixen una decadència de la qual
ara es vol salvar. En quant a l’ermita els promotors sembla que la volen
recuperar per a dedicar-la a un petit
auditori escènic i en quant a la masia,
degut al seu estat, encara és aviat per
decidir que s’hi farà. Amb tot és una
bona notícia que no es vulgui deixar
perdre cap dels dos elements.
En el primer cap de setmana del
Tapa-Tapa de la tardor les expectatives no han punxat. Tot i que en aquesta edició ha baixat el nombre d’establiments participants, de 35 a 20.
El dinar d’exalumnes dels Escolapis també és un clàssic i els participants cada any porten la lliçó ben
apresa, s’ho mengen tot, sense entretenir-se ni a protestar. Influeix, és
clar, que a cal Noi els tracten bé.

L’Ajuntament té previst, pel primer trimestre del 2018, solucionar
els problemes que afecten les escales
mecàniques i els ascensors del pas de
sota la via del tren. Uns problemes
que s’arrosseguen des de fa temps i
que dificulten enormement la mobilització sobretot de la gent gran que
es val d’aquestes mecanitzacions per
poder accedir al centre del poble.
S’invertiran 225.000 euros.
La Junta de compensació del PPU1 s’ha encarregat de portar a terme la
remodelació de la porció de terreny
que quedava entre la rotonda que hi
ha a la sortida de l’autopista amb la
carretera de Ribes. Una obra que ha
permès ajuntar la susdita rotonda
amb la mitgera que arriba fins a la rotonda del Camí dels Capellans. L’espai resultant s’ha cobert amb gespa
artificial que ve sent de més fàcil conservació que la natural i també per
l’estalvi d’aigua que representa.
Tres són els autocars que viatgen a
Brussel·les de la nostra comarca per
assistir a la manifestació. Sense tenir
en compte els que es van desplaçar

pel seu compte en diferents mitjans.
Un any més la Societat Gastronòmica del Retiro celebra el seu tradicional Sopar de Nadal. La cuina i el
servei van anar a càrrec de l’Escola
d’Hostaleria de l’IES Joan Ramon Benaprès que es van ser molt felicitats,
per tots els assistents, pel menú que
els van servir. La decoració de l’entorn
va anar a càrrec de l’Angelina Salesas.
La Història a vegades ens depara
apunts curiosos, ens ho explica l’Antoni Sella en un interessant treball
que publica a les pàgines de l’Eco que
ell dirigeix. Fa referència al treball de
recerca que porta a terme l’enginyer
Sr. Xavier Viñamata Camps que porta
més d’un lustre darrera la pista dels
Llopis de Sitges, amb el quals està
emparentat per via materna. És net
de Frederic Camps Llopis, que era advocat i historiador de Napoleó i a la
vegada era cosí germà del diplomàtic
Manuel Llopis de Casades, el darrer
hereu dels Llopis que quan va morir
va llegar la casa familiar, avui Museu
Romàntic i va deixar a l’Hospital les
vinyes, per tal de conservar la Malva-
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sia de Sitges.
La Mercè Llopis de Casades, germana d’en Manel, va ser l’últim membre de la família que va viure a la casa,
fins i tot quan una part d’aquesta ja
estava oberta com a museu. En Xavier Viñamata que llavors era un nen,
va tenir el privilegi d’anar a passar un
parell d’estius a la casa del Museu Romàntic.
A la curiositat s’hi afegeix un detall
que l’honora, el lliurament que ha fet
d’una aportació econòmica a l’Arxiu
Municipal i altres documents, en record de Bernardí Llopis i Pujol que
havia començat a ordenar l’arxiu de
Sitges.
La carpa transparent de la platja
de La Fragata registra diverses activitats abans de com és costum se celebri el tradicional mercat nadalenc.
La Galeria Àgora 3 la degana de les
galeries sitgetanes, que dirigeix Àngels Andreu, ofereix una col·lectiva de
Nadal de petit formar d’artistes tan
reconeguts com: Garu Sala, Teresa
Llàcer, Yolanda Martín, entre uns altres.
Un dels projectes previstos per a
l’any 2018, són les millores a realitzar en el Camp Municipal d’Aiguadolç. Entre altres: La substitució de
la gespa artificial, la renovació de
l’enllumenat i l’adequació de tanques
i graderies. Les obres es preveuen que
durin uns quatre mesos.
El nedador vilafranquí afiliat al
Club Natació Sitges, Toni Ponce, fa
el rècord del món als 100 m braça,
en el decurs dels mundials de natació
adaptada celebrada a Mèxic. Convertint-se en el primer esportista del
Club que aconsegueix un rècord del
món.
L’institut particular de robòtica
creat per la Fundació Ave Maria, guanya un dels guardons, el segon, del
Premi Europeu de la Societat Civil
que atorga la Comissió Europea. Un

projecte que l’Ave maria va iniciar
l’any 2015 i compta amb la col·laboració de dos enginyers i té convenis
signats amb la Universitat Rovira i
Virgili.
La robòtica es va implantant en les
tasques de bugaderia i en la detenció
de determinats estímuls que permet,
des de la distància, fer un seguiment
de la persona en les activitats ordinàries, d’aquesta manera el pacient guanya autonomia i seguretat.
El lliurament del Premi es va fer a
Brussel·les i va ser recollit pel president de la Fundació Ave Maria, el Sr.
Julio Molinario, a qui acompanyaven
Antoni Reverter i Talino Plana.
Als 83 anys ens deixa en Jofre Vilà,
sitgetà polifacètic que va presidir el
Casino Prado. On va desenvolupar
una part de la seva vessant artística
organitzant aquells impactants Carrusels, amb la participació del jovent
de la vila.
Estudiós del folklore sitgetà, va
deixar escrits diferents treballs que
s’han convertit en un referent per a
tots els qui hi vulguin aprofundir.
Aquesta relació tan estreta amb el
folklore local el va portar a la direcció
local dels anomenats Cors i Danses,
on hi va participar activament, recuperant balls, d’entre la geografia catalana, que estaven pràcticament oblidats. Amb el grup local els presentava
en els concursos nacionals que tenien
lloc a Madrid. On havia aconseguit
guanyar en moltes ocasions. Aquest
privilegi li valia l’oportunitat que el
grup fos el màxim representant quan
calia una delegació que representés
l’Estat més enllà de les fronteres. Això
va permetre poder donar a conèixer el
nostre folklore per tot Europa i fins i
tot va encapçalar la representació a la
Fira Internacional celebrada a Nova
York.
A dalt de l’escenari, en Jofre es
transformava i oferia una classe més

pròpia d’un ballarí professional. No
l’havíem vist mai defallir davant de
les adversitats, al contrari aquestes el
feien créixer i treia la força de la superació, donant un exemple molt alliçonador. Els qui hem tingut la sort de
poder col·laborar amb ell en conservarem sempre un record inoblidable.
A les poques setmanes l’acompanya un altre amic, en Joan Josep Rocha i Serra. Advocat de professió i també un meticulós estudiós de la Festa
Major. Resultat de les seves recerques
en va sortir un llibre que és una eina
de consulta imprescindible per saber
més de la nostra festa.
En Coté també va formar part
d’aquell grup de dansa que viatjàvem
mentre s’establia un intercanvi de detalls de folklore típic de cada indret.
En Rocha era persona igualment de
caràcter molt afable que el va inculcar
a la seva descendència.
Els trobarem molt a faltar a tots
dos.
Comença un nou campionat d’escacs organitzat per l’hotel Sunway
Play Golf, en la seva quart edició i que
aplega 270 jugadors procedents de 49
països. D’ells 119 tenen titulació internacional i 10 són Grans Mestres.
Celebrades les eleccions autonòmiques, el dia 21 de desembre, a Sitges
Ciutadans és el partit més votat amb
4.166 vots, seguit de JxCat amb 3.465,
ERC 3.153, PSC 1.936, Podem 1.010 i
empatats a 538 vots la CUP I PP.
La suma de les forces independentistes aconsegueixen el 44’66% dels
vots per davant dels unionistes que
sumen 44,22%.
Amb un cens de 18.777 persones
han anat a votar 15.053 un 80,17%.
El regidor a l’Ajuntament per Ciutadans i portaveu al Consell Comarcal, Manuel Rodríguez, ha aconseguit
un escó al Parlament.
L’alcalde Miquel Forns aconsegueix aprovar els pressupostos amb
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els vots a favor de la CUP, SGI i PP,
mentre que C’s, PSC i NH ho fan en
contra i ICV s’absté.
El periodista sitgetà, Jordi Barrachina és premiat per un Premi Ondas
que va recollir a Sevilla, pel programa
“Ochéntame otra vez” dedicat als Jocs
Olímpics Barcelona 92. En Jordi és
un bon ambaixador del sitgetanisme
a Madrid,que s’encarrega de vitaminar de tant en tant amb una xatonada al seu equip i a les seves amistats
d’allà, que es rendeixen a tantes excel·
lències.
S’obre una nova exposició de diorames de pessebre als baixos del Palau del rei Moro, com ve ser tradició i
que s’inaugura desprès de la Missa del
Gall. El grup pessebrista local presenta unes composicions que ens transporten a uns ben aconseguits escenaris per on transcórrer l’anunciació i el
naixement. També com ja és tradició
i seguint el costum que van instaurar
els antics alumnes dels escolapis, organitzen el concurs de pessebres.
Completen la mostra de pessebres
els que s’instal·len al jardí del Dr. Robert, al Prado i Retiro, Miramar, a
l’Hospital, al Vinyet, al local social de
les Cases Noves i la cambra de reixa
de casa la Glòria Baqués que va càrrec
del grup pessebrista local i que organitzen els botiguers i veïns del carrer
Jesús.
Com tampoc podia faltar el joc del
Quinto que entre Prado i Retiro tenen reservats 600 quilos de guixes.
Aquesta és una tradició que omple les
dependències de les dues Societats,
només començar el Prado es va adonar que l’espai que hi tenia reservat
se li va quedar curt i per a les pròximes sessions va habilitar la sala del
saló teatre. El quinto és una tradició
molt antiga que no només es manté,
sinó que passa per uns moments molt
bons, tan pel que fa a les persones que
hi van a jugar com els lloros que cada

entitat compte amb un bon planter.
En el cap de setmana de la vigília
de Nadal es celebren els típics torneigs, com la Sitges Christmas Cup,
que aquest any celebra la primera
edició en el camp del Nou Pins Vens,
entre diferents equips formats per a
l’ocasió i que tindrà lloc durant tot el
dia del dissabte. Amb paella inclosa a
l’hora de dinar per agafar forces.
També al municipal d’Aiguadolç es
celebra la sisena edició del Torneig de
Nadal Vila de Sitges. Un torneig femení que aplega diferents categories
i que té un clar caràcter solidari al col·
laborar amb la campanya nadalenca
cap nen sense joguina.
El Suburense tanca l’any sumant
tres punts davant el Rubí i el primer
partit de l’any serà el 7 de gener contra el Vilanova,
Els de la UE Sitges es queden a
quatre punts del liderat i trenca la imbatibilitat del Cubelles, quan encara
els hi queda la segona volta.
Les nedadores i nedadors més petites del Club Natació Sitges arriben a
final d’any demostrant que els entrenaments als quals estan abocats, els
hi comporta la satisfacció d’obtenir
bons resultats en les modalitats que
participen. Aquests èxits els animen
a seguir amb la feina que sobre ells
exerceixen els preparadors/es.
L’Antoni Sella entrevista a l’alcalde Miquel Forns i la primera autoritat local es mostra optimista quant a
les inversions preparades per aquest
proper any, fet que l’avala que a les arques municipals hi ha diners i que ha
pogut aprovar els pressupostos. Un
detall important que dona tranquil·litat en la que es pot dir la recta final
d’aquesta legislatura. Quan l’alcalde
condiciona si es presentà a una altra
reelecció degut al fet excepcional que
s’està vivint.
Quasi a punt de complir-se els dos
anys de la caiguda de la nostra palme-

ra torta, els ribetans també perden un
arbre centenari que era un emblema i
donava nom al carrer. El pi del carrer
del Pi.
Raül Roch guanya la copa de
Nadal en la categoria Màsters B en la
travessia del Port de Barcelona.
Mentre que l’indi Aravindh guanya
el Torneig d’escacs de l’Hotel Sanway
i Lluís Peredo primer qualificat de la
Penya del Prado en el lloc 25è.
Els col·laboradors de l’Eco, com
és tradició per aquestes festes, es
troben al Picnic per a fer el Vermut i
així celebrar el Nadal i per felicitar-se
l’Any Nou que és al girar de la cantonada. La trobada transcórrer en un
ambient de molta cordialitat, amb
la companyia dels més menuts, fills
dels col·laboradores i col·laboradors
que han vist créixer les seves famílies.
Amb tot, aquest any hem trobat a faltar la companyia d’en Francesc Borderia que es troba recuperant-se d’un
ensurt que va patir allà al pont dels
ocells just abans de festes.
Amb la ironia que caracteritza al
nostre director, aquest es va referir
que aquest any la família de l’Eco s’ha
vist afalagada per uns quants reconeixements. Així l’Ignasi Mª: Muntaner
ha estat nomenat Fill Adoptiu de Sitges, En Joan Yll Martínez, JYM, ha
estat designat Cronista Oficial de la
Vila. La periodista Alba López Varas
ha guanyat el premi Eugeni Molero.
La Núria Camps ha rebut la Ploma
d’Or de l’Ajuntament i en Josep Mª.
Matas ha estat distingit amb un guardó lliurat pel Gremi d’Hostaleria.
Per tot plegat arriba a la conclusió
que el setmanari comparteix els honors i satisfaccions de la gent de la
casa.
I així arribem a l‘últim dia de l’any
i tots expectants per veure que ens
depararà el proper. Com s’acostuma
a dir, el dia de la Rifa: que tinguem
salut. 

