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Editorial
le estiu i una onada de calor que ens ha aixafat des de fa ja masses dies, com feia
molt de temps que no es donava meteorològicament parlant.

Sort de la revetlla i les Festes Majors que ens han fet sortir si o si a tothom i a totes
hores per gaudir i participar d’allò que tant ens estimem, les nostres Festes Majors d’estiu que
tant a les Roquetes per Sant Joan com a Ribes per Sant Pere ha aplegat a molta gent que ha
gaudit força tant de les tradicionals cercaviles com de concerts i espectacles pirotècnics.

Fotografia Portada

A L’Altaveu mostrem un petit recull de com han estat aquestes celebracions al nostre
municipi.

Redacció

I això no s’ha acabat, perquè entren en escena la Rua Summer i la Festa Major de Puigmoltó
per continuar en un estiu on esperem que tots gaudiu d’unes bones vacances.
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L’entrevista ens presenta a una associació de gent jove, que fa teatre, Millenium, una entitat
presidida per l’Adrián Solà i que des del 2010 ha iniciat el seu camí dalt els escenaris. El Passatge
del Terror, Nemo, More tan Mágic, Ummac La fàbrica del Pare Noel, d’altres espectacles i
algun interessant projecte de futur formen el bagatge assolit per l’associació a dia d’avui.
Si algú es pensava que “fora de joc” només era un tecnicisme futbolero per dir que quan un
jugador…, no , es pot anar més enllà , molt més enllà, fins aplicar-ho on un menys pot sospitar.
Així ho entén la Juani a Això no hi ha qui ho entengui.
I tanquem aquesta editorial, amb l’agraïment especial als que fan possible que les celebracions
al municipi tinguin imatges per a publicar als mitjans, els que veuen la Festa Major d’una
manera diferent i amb la intenció de no perdre’s res, en aquest cas gràcies a en Pepe Cabello
(Les Roquetes) i Xavier Callao (Ribes).
Fins aviat.
Ja fa dies ens va arribar a la redacció, igual que a gairebé tots els mitjans del municipi, la trista
noticia de la mort per asfixia d’una gosseta dins les dependències policials del municipi.
Evidentment i sense entrar en detalls el propietari de la Luka, (així es deia la seva mascota)
en José Antonio Mediavilla, intenta per tots els mitjans a través de tot el que li pugui donar
veu, que això NO TORNI A PASSAR MAI MES.
Les persones, que són moltes, que tenim mascota o senzillament ens agraden els animals no
podem acabar d’entendre que això pugui passar.
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Sant Pere
Fotos: Xavier Callao

Les altes temperatures han estat el que més ha
destacat en les jornades plenes d’actes de Festa
Major, i destacada enguany potser més que mai la
tasca de les persones que han assistit amb l’aigua
als participants de les colles, tant els ruixadors en el
cas de les colles de foc, com els que no permetien
que ningú es deshidratés. Fins hi tot molts comerços
sortien amb ampolles, més de lo habitual.
I és que les ganes, tant de participants com
d’assistents petits i grans, no han estat pas minvades
per aquesta onada de calor, i com sempre el poble
ha estat de gom a gom en la majoria d’actes.
D’inici destacar la feina feta per en Ferran Torrents
i en Josep Maria Sanz “La Premsa 1976-2015 Un
llarg viatge” com a separata del programa de Festa.
La Premsa és un emblemàtic espai, d’àpat, d’art i de
trobades des de fa 40 anys.
La timbalada que va tronar el dia 27, va ser
espectacular, colles d’arreu hi van participar i van fer
frepar d’allò més al públic assistent que van cloure
l’espectacle a les barraques de la plaça Marcer
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Festa
Major

organitzades per la Coordinadora de Barraques de
Ribes i que són punt de trobada a la Festa Major.
Vigília, amb el vermut i la baixada del grallers va
donar pas a la disparada de morterets, una traca
que va fer tremolar tot el municipi i el tradicional
repic de campanes. A continuació cercavila infantil
per continuar a la tarda amb la cercavila de balls
populars i per cloure la tarda una ballada conjunta
de totes les colles de balls de bastons a la plaça de
l’Església.
A la nit el castell de focs d’artifici a càrrec de la
Pirotècnia Igual des del Castell de Ribes ens va
aturar una estona el temps per somiar tot mirant
un cel farcit de llum i color, un moment aquest molt
especial, i tot seguit, cercavila i ball de revetlla.
Dia de Sant Pere, nostre patró, Visca la Festa Major!!!,
es van celebrar els actes programats, tancant la
programació amb concert a la plaça Marcer.
Un cop més la Festa Major de Sant Pere a Ribes
posa en evidencia la implicació de totes les colles i les
entitats participants que edició rere edició fan cada
cop més gran i potent la nostra Festa Major. Festa
Major que per altra banda i d’ençà que se celebra,
mereix revisar de tant en tant la seva organització,
doncs amb els anys la Festa és fa gran amb actes,
amb participació, amb implicació i sobretot amb
ganes de que tots i cadascun dels actes siguin de
màxima afluència.
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Ens ha arribat per part de la Colla Jove de Diables de
Ribes i en paraules seves...
“La Colla Jove dels Diables de Ribes ha encetat un
debat a les xarxes al voltant del model de la Festa
Major després que alguns participants, a títol personal
o en representació de la seva colla, admetessin que
el format del dia de Sant Pere s’ha de replantejar”
Si és així, cal buscar les sinergies necessàries per
assolir entre tots la millor fórmula per tirar endavant
aquesta meravellosa Festa que és de qui la sent i la
gaudeix, així doncs fins la propera queda temps per
escoltar, dialogar, i arribar a la entesa.

L’A
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SANT JOAN 2015,
ALEGRIA…
QUE ÉS
FESTA
MAJOR!
Fotos: Pepe Cabello

C

alor, música, balls i color han
protagonitzat la Festa Major de Sant
Joan a Les Roquetes. Des del tret de
sortida amb la presentació del programa i
la separata el passat divendres 19 de juny
fins a la darrera de les cercaviles del mateix
dimecres 24 de juny.
Tradicions com el pregó, enguany a càrrec
de la historiadora local Mary Muñoz, les
exhibicions dels balls populars i els versots
de la vigília sumats a la traca van fer gaudir
al públic i participants d’una vigília a l’alçada
de les expectatives. Això, després d’un tret
de sortida el dissabte dia 20 de juny, amb
actuació castellera, tabalada , correfoc i
concert.
Uns ingredients de sonoritat, llum i tradició
per a tots els públics, junt amb altres actes de
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les entitats que també han ocupat bona part
del programa de Festa Major. Tradicions que
es consoliden, com les Alegres matinades,
tradicions que van reforçant-se i tradicions
sobradament reforçades i consolidades
com les cercaviles i el Castell de Focs, que
no va faltar i que va fer tremolar cel i terra...
Un any més, doncs, tenim les imatges de
la màgia de la Festa Major. Les imatges
de la primera vegada, del primer ball, de la
primera cercavila en el cas de la canalla i la
imatge de la tradició i de la cultura popular
per a tothom.
Les colles han gaudit com sempre, el públic
expectant i una participació cada vegada
més àmplia i més diversa són els elements
que fan que cada any la festa major de Sant
Joan sigui més gran.

L’A
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Una conversa anb

ADRIÁN SOLÀ,

president de Millenium.

Per: Bàrbara Scuderi

L’Adrián Solà, el fill del Samoa com ens diu ell mateix, és president de Millenium, l’entitat responsable,
entre altres espectacles, del Passatge del Terror que fa anys gaudim al Centre Cívic l’Espai de Les
Rquetes. Amb ell, coneixem l’entitat, una mica del bagatge dels treballs realitzats i una mica de projectes
futurs.
L’Altaveu.-Comencem pel principi. Què és Millenium?
Adriàn Solà.- Millenium és una associació de gent jove
que fem teatre, fem el Passatge del Terror per Halloween,
el Passatge de Nadal i altres espectacles.
L’A.- Quin és el teu paper en l’entitat?
A.S.- De tot! Els guions els preparo amb la Laura del Sol
i després també faig la direcció, de tècnic de llums i de
so de les obres, buscar materials, els pressupostos... una
mica de tot amb la Junta, on hi ha la resta de participants
que són 7.
L’A.- Qui forma part, doncs, de la Junta?
A.S.- La Laura del Sol, com t’he dit, que és la Secretaria
de Millenium; la Sara Escudero, vicepresidenta, Daniel
Pérez, tresorer i com a vocals hi ha la Míriam Garrido, la
Judith Mestre i l’Adrián Puerto.
L’A.- Una entitat jove o hi participen persones de
totes les edats?
A.S.- Som una entitat jove. Jo tinc 24 anys, i la majoria
estem entre els 22 i els 28 anys, si bé hi ha algú de 30 i una
noia de 17 anys també. L’únic que no deixem participar
menors de 16 anys és en el muntatge del Passatge del
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Terror, tot i que una vegada es va fer una excepció perquè
hi sortia una mare actuant. Però per Nadal està més obert.
L’A.- Com va començar aquesta aventura?
A.S.- Tot va començar el 2010. Tenia ganes de fer un
espectacle del Passatge del Terror i parlant amb la Laura
del Sol, que feia teatre, li va encantar la idea i així va néixer
Millenium, fent-se primer a través de Teatreros, l’entitat de
la Laura. I fent els primers passos a l’octubre de 2011.
El Passatge del Terror va ser un èxit, en total van passar
unes 1.300 persones en dos dies!
L’A.- Així un èxit i tota una experiència, oi?
A.S.- Si! Es van haver de solucionar problemes de
logística per la quantitat de persones que van venir a
veure-ho, però va sortir molt bé i la gent molt contenta.
Va agradar perquè era una combinació de màgia, teatre
i ball amb la col·laboració de l’Associació de Ball de Les
Roquetes i així va començar la roda...
L’A.- Qui en forma part de l’entitat a banda de la
Junta, i com ?
A.S.- Al principi ho vam muntar des de Teatreros i amb
les amistats amb els qui es va fer el primer Passatge

Imatge d’un dels moments dels espectacles de Millenium
dels anys anteriors.

Un altre moment, però en aquest cas del Passatge del
Terror ASYLUM de 2013.

del Terror. Després la gent que va voler participar es
va apropar i també per facebook on ens contactaven i
comentàvem com es podia fer.

A.S.- Sí . Vam fer també una col•laboració amb l’Agrupació
de Balls Populars, en la presentació de la separata. Vam
participar en la Rua Summer. Es va crear la web i vam fer el
show dels “Siete Pecados Capitales” un sopar espectacle
en què a partir d’un personatge del terror anàvem creant
històries entre plat i plat i creant jocs interactuant amb el
públic.

L’A.- I quantes persones acostumeu a ser per
espectacle?
A.S.- Som unes 24 o 25 persones, depenent del projecte
també i amb diferents papers i coses a fer.
L’A.- Com funciona, com us organitzeu?
A.S.- Cada projecte té el seu funcionament. Si és el
passatge de Nadal o del Terror o els musicals, es comença
per una organització o una altra. Però va canviant depenent
de què fem i qui ho fem.
L’A.- Quins han estat els principals espectacles?
A.S.- Vam començar amb el Passatge del Terror que
venim fent des de 2011, el mateix any que vam fer un
primer espectacle de Nadal. El 2012 vam col·laborar amb
el 40 aniversari de Festa Major amb una gimcana de
caça-talents i el mateix any vam fer el musical de Nemo,
a més del “More than màgic” un espectacle de màgia
el desembre de 2012. El 2013 vam començar a posar
nom propi a cada espectacle. El del terror de 2013 per
exemple es va dir ASYLUM i el primer passatge de Nadal,
La Fàbrica del Pare Noel, es va dir UMMAE i a més el
Passatge del Terror va sortir de Les Roquetes, doncs el
vam fer a l’Hotel Terramar de Sitges i va anar molt bé.
L’A.- El 2014
deies...

van arribar algunes novetats, em

L’A.- Tornant a l’entitat, fent una radiografia, com és
Millenium per dins? Com funcioneu?
A.S.- Com dèiem abans, per cada projecte comencem fent
una reunió. Allí hi assisteix tothom qui vol i convoquem pel
grup de Facebook. Primer treballem sobre els plànols de
la Sala Sol del Centre Cívic on fem l’espectacle, treballem
l’escenografia i el guió. Aleshores es creen grups de treball
per anar fent. I dos mesos abans comencem la preparació
més forta i convoquem a tothom per reforçar les feines
que comporten els preparatius.
L’A.- En la preparació del Passatge del Terror és
igual?
A.S.- Sí, i després també es reparteixen els personatges
donant les pautes i cadascú ho experimenta a la seva
manera. Fent un escalfament conjunt abans de la posada
en escena. En els primer anys anàvem canviant els papers
dels actors en les diferents funcions, ara es consolida i
cadascú fa el seu en totes les funcions i així es poleix més
cada personatge.
L’A.-Algun espai per la improvisació o tot ben
tancat?
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Alguna subvenció de l’Ajuntament i dels propis membres
de la Junta que avancem diners al nostre risc.
L’A.- Alguns projectes nous?
A.S.- Aquest any repetim el Passatge del Terror i per
Nadal volem fer alguns canvis per acostar-nos més a la
nostra cultura i no tant la cultura del Pare Noel com hem
fet fins ara. A més, treballarem en un nou musical, Frozen,
que ja avançarem per quan podrà presentar-se perquè
encara no hi ha data.
L’A.- Molta activitat... i molt entusiasme...
A.S.- Síiii ... A Les Roquetes hi ha molt talent però ocult.
La gent no s’anima per falta de comunicació. I quan es fan
coses molta gent s’apunta i participa. Entusiasme no falta.
Imatge de la preparació de vestuari, membres de
Millenium i col•laboradores.
A.S.- Sí si... hi ha improvisació, precisament per la
interacció amb el públic. Això permet que hi hagi un guió
amb instruccions però cada representació es nodreix
també del públic que hi ha. Sempre és diferent i es pot
repetir.
L’A.- L’experiència de Nemo va ser una mica diferent,
amb un guió aliè i una història ja coneguda. Com ho
vau viure?
A.S.- Una mica diferent, clar... Primer vam passar la
pel•lícula a un guió escrit i adaptat a l’espai del Centre
Cívic. Va ser tot un repte. Sobretot pel vestuari, convertir
els peixos en persones... Vam fer, com en altres
espectacles la lectura conjunta del guió, després es van
triar els personatge dels actors i finalment començar a
assajar. Van col•laborar moltes persones. Moltes mamás,
persones en la decoració i la llum i el so.

L’A.- Una caixa de cultura i de col•laboracions...
A.S.- Sí és clar! I m’agradaria agrair a tothom. Primer
també als meus pares. Quan no teníem local allí al seu
magatzem guardàvem els materials. I també gràcies
a la Junta per confiar en les meves bogeries. I gràcies
especialment a la gent que col•labora amb nosaltres i al
públic que és essencial. Que vinguin 1.700 persones te da
un subidón...

Així doncs, amb el subidón acomiadem a l’Adrián
Solà amb qui ens vam reunir setmanes enrere i
que ens acomiada amb el compromís d’anarnos posant al dia de les novetats i projectes de
Millenium.

L’A.- Les col•laboracions són diverses aleshores?
A.S.- Sí. Sempre hi ha amistats i gent propera que ens
col•labora. Som una entitat sense ànim de lucre i les
despeses en canvi sempre hi són. Una persona que
sempre ens ha col•laborat per exemple és l’Aleida Puerto
i les nostres famílies, és clar!
L’A.- Com es financen els espectacles?
A.S.- Principalment l’autofinançament és el que fem. Del
que es guanya amb les entrades anem fent inversions per
la pròpia entitat: materials de decoració, de so, de llums...
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Imatge del sopar espectacle ”Siete Pecados Capitales”,
de 2014.

A partir de l’1 de juliol
vine a gaudir de les
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FORA DE JOC

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

Segons diu la teoria “un jugador està en posició de fora de
joc si està més a prop de la línia de meta contrària que la
pilota i el penúltim adversari, tret que es trobi dins del seu
propi camp i que la posició de fora de joc d’un jugador no es
vegi alterada pel moviment posterior dels companys d’equip
o dels adversaris”.
Tot plegat una manera de frenar el possible abús d’una
posició privilegiada. I això en política no passa, al menys
que en un exercici pràctic, a mig camí entre la decepció i la
dignificació, decideixis abandonar l’equip i te’n surtis.
El fora de joc, però, també serveix a l’hora d’analitzar
jugades per reconèixer millor l’estratègia del rival. Veure com
reacciona davant d’atacs inesperats o com és capaç d’atacar
quan en la solitud d’un camp gairebé verge sotmet la seva
capacitat a l’atzar.
No és però qüestió d’atzar sinó de virtuosisme. Un fora de joc
pot ser més o menys subtil segons la capacitat de recorregut
de qui se la juga. En altres paraules, la velocitat. Doncs és
evident que el principal motiu de la certesa del fora de joc,
no és la posició en si mateixa sinó el xiulet que la delata. És
una altra de les similituds.
Aquests dies, ho confesso però, he estat més atenta als
esdeveniments esportius, culturals i folklòrics del meu poble
que no pas a les encaixades i resultats de la vendetta política
dels resultats electorals i enquestes pel 27S o per l’esperada
desfeta d’en Rajoy. Quelcom que per un altre costat arribarà,
hi confio.
L’exercici és ben senzill. Un fora de joc subtil et permet
desenvolupar una perspectiva diferent.
Ens situem a la plaça, gaudim de les cercaviles, les festes i
patim la calor amb la paciència suficient i necessària. I així,
subtilment, el fora de joc esdevé la nostra bombolla de
salvaguarda, el nostre oasi.
La senyora Maria era a la cadira a la porta del pati de casa,
com sempre, mentre canalla i famílies es passejaven pel seu
davant fugint dels carrers principals plens de gom a gom per
gaudir de la festa. En Joan, el seu veí, venia de l’hort d’haver
collit el poc que li quedava per collir en aquets dies. La calor
s’havia apoderat d’ell i la suor dels seus ulls ho deixava ben
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clar, hi ha coses a l’estiu que cal deixar pel vespre. Ella movia
el vano que duia a la mà esquerra d’un costat a l’altra,
amunt i avall, solidaritzant els seus moviments amb un aire
escàs que solidificava l’ambient. Es van creuar les mirades i es
van saludar com acostumaven, amb una lleugera inclinació
del cap, ella avall i a l’esquerra, ell amunt i a la dreta.
Tantes tardes amb la mateixa escena que havien oblidat
que feia més de quaranta anys que es repetia. Els costums
tenen aquesta mena d’efectes. Converteixen en habitual
excepcionalitats. Doncs temps era temps, la Maria i en Joan,
fills de famílies enfrontades de la vila, ni tan sols es podien
saludar... d’aquí els silencis, d’aquí la discreta salutació amb
el cap.
Aquell vespre però, la senyora Maria es va acostar a la porta
del seu veí amb una safata d’arròs a les mans. Des d’aleshores
que davant el pati de la Senyora Maria no hi ha cap cadira i
a la porta del costat n’hi ha sempre dues.
La Juani.
Pd. Així és com gaudir del fora de joc et permet viure altres
moments. Xiulem?

SALUT

ES PRESENTA EL NOU CARTIPÀS DE SANT PERE DE RIBES
• Hi haurà regidories desdoblades entre Ribes, les Roquetes i les urbanitzacions.
El passat dimarts 23 de juny al migdia
es va presentar el nou cartipàs de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per a l’alcaldessa, Abigail Garrido,
“ara comença una nova etapa on
la creació de llocs de treball serà
prioritària. Per això treballarem en 3
línies: l’economia local i l’ocupació,
la igualtat d’oportunitats i la
justícia social, i la participació i la
transparència”. Garrido ha explicat
que tots els regidors han signat
un codi ètic on els compromisos
més ferms són “la proximitat, la
transparència
i
l’honestedat”.
L’alcaldessa s’ha referit també al teixit
associatiu del municipi i ha refermat
el seu compromís “de treballar
des de la proximitat de regidories
desdoblades entre Ribes, les
Roquetes i les urbanitzacions
com són cultura, esports i comerç
local”.
Pel que fa a l’organització municipal,
respondrà
als
següents
reptes.
L’alcaldia, de la mà d’Abigail Garrido,
tindrà les regidories d’Espai Públic i
Governació a més del programa de
Participació i Convivència Ciutadana. Hi
haurà dues comissions que englobaran
diferents regidories. Una Comissió de
Desenvolupament Territorial, Econòmic i
d’Ocupació amb el regidor d’Urbanisme,
Urbanitzacions i Règim Intern, Francisco
Perona; amb el regidor d’Emprenedoria,
Promoció Econòmica i Turisme, Antonio
Martín; i amb la regidora de Treball,
Joventut, Cooperació Internacional
i Esports de Les Roquetes, Noelia
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El nou equip de govern, d’esquerra a dreta, Adrià Solà, Noelia López, Josep
Moya, Abigail Garrido, Francisco Perona, Francisca Carasquilla i Atonio Martín.
López; i una altra Comissió de Servei
a les Persones i Igualtat d’Oportunitats
composta pel regidor de Cultura i
Esports de Ribes i les Urbanitzacions
i de Comerç Local de Ribes, Josep
Moya; per la regidora de Serveis Socials
i Educació, Francisca Carrasquilla, i pel
regidor de Cultura i Comerç Local de les
Roquetes, Adrià Solà.
Quant a les dedicacions, la de
l’alcaldessa serà exclusiva, amb
una retribució neta de 2.325 euros
al mes, així com també el regidor
d’Urbanisme, Urbanitzacions i Règim
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Intern, Francisco Perona, amb una
retribució neta de 2.050 euros al mes.
Les dedicacions parcials seran per al
regidor de Cultura i Esports de Ribes i
les Urbanitzacions i regidor de Comerç
Local de Ribes, Josep Moya, amb una
retribució de 1.160 euros nets al mes, i
per a la regidora Noelia López, que té
la responsabilitat de Treball, Joventut i
Cooperació Internacional i Esports de
Les Roquetes, amb una retribució neta
de 1.130 euros al mes.
Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

VOL QUE NO S’HAGI DE PAGAR PER UTILITZAR
BUTAQUES AMB RECLINACIÓ ALS CAMILS.

NEIX L’AGORA DE
SANT PERE DE RIBES,
UNA PLAÇA DE DEBAT

• El govern municipal s’ha reunit amb el gerent del
Consorci Sanitari del Garraf per cercar una solució.

Ens hem trobat a la plaça per parlar amb Carles Miret, Oriol
Rocamora, Roger Pons i Esther Villa sobre l’Àgora de Sant
Pere de Ribes, una iniciativa que ja és una realitat.

SANT PERE DE RIBES

En paraules d‘en Carles Miret, l’Àgora neix com un centre
de debat ciutadà, basat en el que la gent diu al carrer, com
salvant la distància que hi ha entre política i societat. La base
parteix d’una reflexió ben senzilla, hi ha una àgora política
que és el saló de plens i cal un espai per la gent. I així neix
aquest espai de debat a les xarxes socials que va proposant
temes diferents de debats en què hi pot participar tothom.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, s’ha
reunit amb el gerent del Consorci Sanitari del Garraf,
Josep Lluís Ibáñez, per traslladar-li la queixa d’un grup de
ciutadans que no vol que s’hagi de pagar per fer ús d’una
butaca amb reclinació a l’Hospital Residència Sant Camil
de Sant Pere de Ribes. En aquesta trobada Garrido li
ha lliurat al gerent del consorci les 1.487 signatures que
aquests ciutadans han recollit com a mesura de protesta,
una iniciativa que l’alcaldessa també s’ha fet seva.
El centre hospitalari, que forma part del Consorci Sanitari
del Garraf, disposa des de fa algun temps d’unes butaques
destinades als acompanyants d’una persona que hi estigui
ingressada per les quals s’ha de pagar 5 euros en el
cas que es vulgui utilitzar l’opció de reclinar el respatller.
Aquesta és una mesura que han adoptat només set centres
hospitalaris a tot Catalunya.
Sobre la reunió mantinguda amb el gerent del consorci,
l’alcaldessa ha declarat que “l’objectiu ha estat cercar una
solució per no haver de pagar aquests 5 euros per reclinar
una butaca perquè a l’hospital s’hi va per necessitat i aquesta
no és la mesura més adequada amb les circumstàncies
que estem vivint”. Garrido ha afegit també que “des de la
gerència de l’hospital s’han mostrat receptius a la recerca
d’una solució en la que ara mateix hi estem treballant”.
Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Aquesta iniciativa va néixer ens expliquen, com moltes de
les coses que ens envolten. Una conversa en un bar que
aquest cop no queda en no res, sinó que a l’endemà va tenir
continuïtat i en un no res ja era una realitat: una pàgina de
Facebook en la que tothom lliurement es pot expressar.
L’objectiu és, senyala l’Esther Villa, que la gent parli i parli
amb qui potser no parlaria mai perquè no et coneixes o no
coincideixes.
Per un altre costat, també es van afegint més persones al
grup inicial, entre les que també hi ha la Maria Saldaña,
de manera que es pretén assolir una diversitat en edats,
cultures i tradicions, pensaments i experiències. Així el
grup promotor s’amplia i comparteix les tasques, és a dir, la
gràfica, la selecció del tema a debatre.
Fins avui els debats proposats han estat quatre. En primer
lloc, sobre la realitat de Ribes i Les Roquetes sota el
l’expressió de “Un poble i dos municipis o Dos pobles i un
municipi”. En segon i tercer lloc, sota el títol de Geometria
Variable I i II es va debatre primer sobre els resultats de les
darreres eleccions municipals i segon sobre la constitució
del nou govern local. Finalment el debat ha estat sobre els
models de Festa Major tant a Ribes com a Roquetes.
La valoració és positiva, doncs la participació permet escoltar
veus diverses, com des de les urbanitzacions, que permeten
donar a conèixer una realitat àmplia del municipi.
L’Àgora doncs, una nova plaça de debat local que ens espera
a les xarxes però que promet sortir al carrer de tant en tant a
proposar debats presencials.
L’A
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Sabies
què...
LES MATES-ARBRE SÓN UNA
CURIOSITAT CIENTÍFICA?
Xavier Miret i Mestre

La mata —també coneguda amb el
nom de llentiscle— és un arbust que
creix abundosament a les nostres
muntanyes. Els excursionistes la
coneixem molt bé. Aquest arbust
forma part de la família de les
terebintàcies i el seu nom científic és
Pistacia lentiscus. No acostuma a tenir
més d’un metre d’alçada, però tal
com escrivia el farmacèutic Salvador
Miret i Massó al diari “La Veu de
Catalunya” l’any 1925 “en comptats
llocs, es desenrrotlla de tal manera
que arriba a convertir-se en un fornit
i ben plantat arbre capaç d’arrecerar
a la seva regalada ombra un bon
ramat de cabres”. Aquestes mates
tant corpulents es coneixen amb el
nom de mates-arbre i sembla que
només se’n troben a les illes del mar
Egeu, on llegeixo que són freqüents, i
alguns exemplars notables als termes
municipals de Sant Pere de Ribes i
d’Olivella.

la Generalitat de Catalunya l’any 1991
i es troba al costat d’un xup d’on treu
l’aigua que li ha permès desenvoluparse. És té notícia d’aquesta mata des
de l’any 1870, quan el professor de la
Facultat de Farmàcia doctor Teixidó en
va recollir el màstec, que és la saba
de la planta que surt per les ferides
i s’asseca. Antigament la masia de la
Mata es coneixia com el Corral Nou
fins que la notorietat de la mata va fer
que la gent li canviés el nom.

A la masia de la Mata trobem
l’exemplar més destacable de
llentiscle, dins del tancat de la casa.
Va ser declarat arbre monumental per

Un exemplar impressionant de mata la
trobareu al darrere de la masia de can
Ramon. A la finca es conreen varietats
autòctones com xarel•lo, malvasia o
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Una altra mata-arbre que mereix el
nostre interès és la de can Coll. L’any
1899 el farmacèutic de Ribes Josep
Bertran i Miret la va mesurar i la va
fotografiar. Llavors aquesta mata feia
2,50 m d’alçada de tronc, 3,57 m
de perímetre de tronc i 28,26 m de
circumferència de la copa. Actualment
les mides són inferiors a les de fa cent
anys, segurament perquè les glaçades
l’han anat reduint.
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Al bar social del GER el paviment i
l’arrambadís li donen un marcat caràcter

sumoll i gran part dels vins i caves que
s’elaboren s’embotellen amb un nom
tant suggerent com “Clos lentiscus”,
marca que evidentment fa referència
a la mata que es troba al darrere de
la casa.
A uns 250 m a llevant del corral d’en
Capdet dins del bosc podeu veure
un exemplar molt deteriorat de gran
mata-arbre, al costat d’un xup. Es troba
dins la bosquina d’en Pere Joan i si la
voleu veure us indico les coordenades
del GPS: 397265, 4569521. És una
mata molt vella que va tenir millors
temps i actualment més de la meitat
de les branques ja estan seques.
Altres mates interessants del terme
de Ribes són les del corral d’en Roig,

Magnífic efecte aconseguit amb un paviment hidràulic de
nova fabricació en un espai del Redós que estava obert a l’aire
lliure i que no en tenia.

a la urbanització Vallpineda i la de
can Marcer de la Penya, al costat de
la masia.

En la rehabilitació de l’edifici modernista del Redós s’ha tingut
cura especial en respectar tots els seus elements artístics,
inclosos els paviments hidràulics.

Em falta esmentar les tres matesarbre que conec en el terme municipal
d’Olivella. Són les de can Camps, a 1 Km

a l’est del poble, i les de can Fuster i del
maset d’en Miret, a l’extrem de ponent
del terme, a tocar del d’Olèrdola.

+ INFO: Joan Virella i Bloda. “Apuntes del excursionismo local. Los árboles-mata”, Villanueva y Geltrú, 23-121965, p. 43-44. Salvador Miret. “Una raresa”. La Veu de Catalunya, 15 d’octubre de 1925, p. 3.
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PROGRAMA D’ACTES

FESTA MAJOR DE PUIGMOLTÓ SANT JAUME 2015
DIJOUS 23 de JULIOL
20:00

II CROSS DE SANT JAUME
Inscripcions a la Penya Barcelonista de Ribes i a la 		
botiga Evasion Running de Vilanova i ½ hora abans, a la mateixa
línea de sortida.
Preu de la inscripció : 3 €
A l’arribada es farà la presentació de la V Mitja Marató Rural de
Ribes, organitzada per MMRR.

Cercolets, Cascavells, ...
Recordeu que tots els nens i nenes que vulguin poden portar el
seu Cabeçut i participar a la cercavila.
19:30 ACTUACIO CASTELLERA, amb els Castellers de Les
Roquetes i colla convidada.
22:30 GRAN BALL DE FESTA MAJOR
amb els grups THE KNOCKERS, SLOGAN i DJ PUXMO.

DIUMENGE 26 DE JULIOL

DIVENDRES 24 de JULIOL
20:00 INAUGURACIO de EXPOSICIÓ de pintures de l’Escola de
Pintura XAVIER RENAU de Sant Pere de Ribes.
21:15 PREGÓ DE FESTA MAJOR
22:30 XXXIII CAMPIONAT DE TRUC, Memorial JOSEP PASCUAL
“BEPPO”
Inscripcions a la Floristeria Flors Ribes.

DISSABTE 25 DE JULIOL
13:00 TRACA
13:15 VERMUT POPULAR i MUSICA a càrrec del grup “THE

KNOCKERS”
18:30 CERCAVILA DE BALLS POPULARS
amb Gegants Nisos, Timbalers, Cabeçuts, Bastons, Panderetes,

10:30 MISSA SOLEMNE, a la capella dels Cards en honor a

Sant Jaume.
Oficiada per Mn. FERMÍ MARTÍN FERNÁNDEZ, mossèn de la
Parròquia de Sta. Eulàlia de Les Roquetes i de St. Pere de Sant
Pere de Ribes.
11:30 CONCERT
18:30 JOCS INFANTILS (Trencar l’olla, Curses de sacs, Curses
ciclistes d’obstacles i de lentitud i Curses atlètiques).
20:30 CAMPIONAT DE TRUC
- 2ª eliminatòria -

Del DILLUNS 27 al DIMECRES 29 de JULIOL
22:00 Eliminatòries del Campionat de Truc

Dóna una empenta al teu negoci amb L
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La Cova del Drac
Temps era temps, funcionava la Cova del Drac al carrer de
Tuset de Barcelona. Inaugurada el 1965 al soterrani de la
cafeteria Drug-Drac-Store, las normes de seguretat dels locals
públics van fer que tanqués les portes el desembre del 1991.
Immersos en la negror del franquisme, va representar un oasi
de llibertat perquè només creuar les seves portes s’entrava
en un món de complicitats i símbols.
Allà va covar-se la “Nova cançó” de la mà, entre d’altres, d’en
Josep Maria Espinàs i des dels “Setze jutges” a poetes i pintors
rupturistes, van actuar, recitar i exposar en aquella mítica sala
un munt d’artistes del nostre país.
Als anys vuitanta jo combinava la meva feina de sempre,
la publicitat, amb el teatre i la cançó d’autor i de la mà del
malaguanyat Ricard S. Güell em va arribar l’oportunitat
d’actuar en aquell “Sancta Sanctorum”. Ja ho havia fet
en moltes altres sales i en festes o actes reivindicatius
que organitzaven entitats clandestines o les recentment
legalitzades associacions de veïns, autèntics motors del
moviment social i polític, però la Cova era una altra cosa...
Com no tindria temps d’anar a casa a buscar la guitarra vaig
emportar-me-la, dins de la seva funda dura, a l’agència i vaig
posar-me a treballar amb l’esperança que això em faria passar
els nervis. Segurament no vaig escriure cap text massa brillant
aquell dia ni vaig dissenyar cap anunci impactant, però el cas
és que per fi va arribar l’hora de marxar cap als meus quinze
minuts de glòria, que deia en Warhol.
Em vaig acomiadar dels meus companys, camarades solidaris,
que em van desitjar la millor de les sorts i a peu de carrer
vaig aturar un taxi perquè em conduís, còmodament, cap
al meu destí. Anava bastant bé de temps i cofoi de la meva
tranquil•litat fins que el taxista va parar davant de la Cova i en
el moment de baixar del cotxe i agafar la funda de la guitarra,
aquesta va fer un estrany moviment i vaig notar que el pes del
seu contingut anava a parar a un dels extrems. Em va venir al

cap el rostre d’alguns dels meu estimats companys i la joia
amb què m’acomiadaven i vaig obrir la funda de guitarra. En
comptes del preciós instrument de sis cordes amb què havia
de delectar el públic, l’estoig contenia una sèrie de llibres de
teoria publicitaria i algunes revistes estrangeres (Paris Match,
Stern, Esquire) a les quals n’estàvem subscrits a l’agència.
Com no era cas d’asseure’m a l’escenari i llegir al respectable
alguns articles de les revistes que havia transportat, vaig fer
el camí de tornada a la feina, vaig pujar a buscar la guitarra
i vaig aparèixer a l’escenari de Cova del Drac somrient.
Afortunadament cap dels presents va arribar a llegir en el
fons dels meus ulls la seriosa determinació de convertir-me
en assassí en sèrie d’amics riallers amants de les bromes
pesades. Això no es fa, home!
P: D: Confesso que una vegada vaig buidar la caixa del lot
de Nadal d’un company i la vaig omplir d’ampolles buides...
i que una altra vegada vaig trucar a un altre company perquè
estigués a les set del matí, en punt, preparat perquè li vindrien
a traslladar un piano... i una altra vegada...

