REPÀS BIOGRÀFIC
FRANCESC RIBAS SANGLAS, EN “QUIQUET”
Francesc Ribas i Sanglas “Quiquet”, va
néixer el dia 1 de desembre de 1916 a Roda
de Ter.
Va ser una persona molt coneguda i
estimada en el món polític i esportiu.
Un referent com a alcalde i sobretot com a
persona.
Durant 12 anys va ser vicepresident del
Consell Comarcal d’Osona, i 32 anys, del
1969 al 2001, ininterrompudament, alcalde
de les Masies de Roda sota les sigles de
Convergència i Unió. Ha estat un dels
alcaldes més antics i de més edat de
Catalunya.
El consistori de les Masies de Roda, el dia 3
d’octubre de 1999, va realitzar-li un merescut
homenatge en motiu de l’acompliment dels
30 anys d’alcalde del municipi, amb la
inauguració d’una plaça que duu el seu nom,
al barri del Vicenç i en la qual hi ha un
monòlit commemoratiu de la seva figura i
trajectòria al servei del municipi.
Quiquet tenia aleshores 82 anys i va presidir
l’homenatge el conseller de Governació, Sr.
Xavier Pomés. Hi van assistir també la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Sra.
Mercè Terradellas; el diputat comarcal a la Diputació de Barcelona, Sr. Josep Palmarola; el diputat
comarcal a la diputació permanent del Parlament de Catalunya, Sr. Enric Castellnou; el president del
Consell Comarcal, Sr. Ramon Vall i un gran nombre d’alcaldes de la comarca.
Hi eren presents també veterans del Barça, i representacions de diverses institucions de la comarca,
així com veïns del municipi i de municipis de la comarca.
Va ser jugador del primer equip del Futbol Club Barcelona les temporades 1939-1940 com a defensa
esquerre. I jugador del Celta de Vigo les temporades del 1940 al 1942, entre altres equips.
Però va estar relacionat amb el Barça durant 7 anys. Tanta era la seva vinculació amb aquest equip
que, com a veterà, va assistir als actes d’homenatge del centenari del Barça al Camp Nou els dies 27
i 28 d’abril de 1999. Sortir de nou a la gespa després de tants anys, Quiquet ho va recordar sempre
més com un dels dies més emocionants de la seva vida, paraules expressades per ell mateix.
En motiu de la seva trajectòria esportiva, l’Ajuntament de les Masies, durant l’estiu del 2008, va
organitzar la primera edició del campionat de futbol, Trofeu Quiquet Ribas, en el qual el mateix
Quiquet va realitzar el xut d’honor.
En Quiquet va finar el divendres 23 de gener de 2009, a l’edat de 92 anys.
El mateix 23 de gener, es va realitzar a l’Ajuntament de les Masies de Roda, a les 19.30 h un Ple
extraordinari de condol per la seva pèrdua.
Les seves restes reposen al cementiri municipal de les Masies de Roda. L’acte d’enterrament va ser
el dissabte 24 de gener de 2009 a les 11.30h a l’església de Sant Miquel de la Guàrdia (barri del
Vicenç) de les Masies de Roda.
Una gran multitud vinguda d’arreu d’Osona i també de fora de la comarca, es va reunir a l’esglèsia
del Vicenç per donar l’últim adeu al nostre estimat alcalde, entre elles personalitats importants del
món polític, cultural i esportiu.

