Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Joan Garriga i Quadres
1. Denominació de la proposta *
Creació d’un nou element dins el bestiari festiu de Ribes. EL MATXOVELL DE RIBES.
2. Descripció de la proposta *
MATXOVELL DE RIBES
La funció principal és la de complementar la resta de figures de la cercavila: drac, gegants,
cabessuts. Amb la voluntat de possibilitar noves incorporacions a la festa i amb el criteri de no
repetir balls i donar més coherència als ja existents. Tot creant un bloc perfectament definit
d’entremesos populars: DRAC, MATXOVELL, GEGANTS, CABESSUTS.
Una altra vessant a considerar és el caràcter representatiu del poble, participant en la cercavila
popular de la festa major de Ribes i allà on pugui anar. És per aquest motiu que la figura tindrà
el seu propi ball i música. I serà portadora de l’escut municipal.
3. Justificació de la proposta *
Raons històriques i actuals.
En el nostre cas no hi ha cap raó de recuperació, doncs mai va existir en el bestiari ribetà aquest
element, mulassa o semblant. Malgrat tot entenem que és un element prou significatiu dins la
cultura tradicional del país com per voler-lo incloure dins el nostre bestiari local. I malgrat que té
uns orígens com element de foc, pensem que el de disbauxa i gresca també representatius en
ell són més que suficients, tenint en compte que l’element de foc es troba de sobres cobert a les
nostres festes populars pels Dracs i els Diables.
Una altra de les raons cal trobar-les en el fet històric. Ribes ha sofert una transformació
important i ràpida, que l’ha fet passar de ser una comunitat rural i agrària a una metropolitana i
de serveis. És doncs important mantenir i crear elements de cohesió social que ens ajudin a
exemplificar el que hem sigut o som. En aquest Ribes tant diferent de fa ben poc, tant lligat al
treball de la terra, el MATXO, igual que el carro, es convertiren en indispensables per als treballs

_______________________________________________________________________________
Pressupostos participatius (avaluació)

1

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

agrícoles i de la vinya, fins que els anys seixanta començaren a ser substituïts pels tractors.
Nota: s’adjunta documentació.
4. Beneficiaris/Destinataris *
El poble de Ribes.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

viabilitat tècnica
5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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