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Editorial

B

ona re-trobada a tothom, després d’un calorós estiu comencem de nou, iniciem un
nou cicle.

Així és setembre, aquell mes on els petits s’han de tornar a domesticar, els adolescents
encara ensumen la flaire de l’amor, el jovent no troba l’hora d’aturar la festa, i els adults, doncs
res, els adults a tirar del carro, i no ens despistem que no està la cosa per badar gaire.
Aquest cop a l’editorial volem publicar un petit text que ens ha fet arribar una bona persona,
sensible a l’entorn i abocada a la vida amb esperit de lluita per tot allò que ens pertany, que hi
tenim dret i que cal preservar.
Fins aviat.
EL MENYSPREU
Algú de vostès, al llarg de la seva vida, l’ha sentit? El menyspreu és una agressió que pot deixar
uns segons, hores i en ocasions una vida paralitzat.
La infravaloració de la feina que fan les dones i per extensió de la mateixa dona, és un valor en
el qual tots i totes estem immersos.
D’exemples en tenim, a dojo, al nostre voltant. Què fa que valorem en 30€/hora que es canviï una
aixeta, es pengi una cortina o es posi un interruptor? I com és que paguem 7€/h per cuidar dels
nostres fills? Ni un treball, ni l’altre el pot fer tothom.
Qui deixa feines remunerades, o s’acull a reduccions de jornada per tenir cura dels menors o els
grans de la família?
Quan fa molt de temps, o mai t’has acostat a netejar els WC; és fàcil caure en el menyspreu
d’aquestes feines i per extensió de qui les fa.
Del menyspreu a la violència hi ha una fina ratlla que alguns no dubten a travessar. El resultat
pot arribar a ser tota una vida d’amenaces, crits i en ocasions morts; generalment de dones i fills.
I el nostre municipi, malauradament, no n’és una excepció.
Hem de saber ser al costat, inequívocament, de dones i fills que viuen la por de tenir un mal
tractador al seu costat.
Hem de saber donar suport social i emocional a la darrera dona, veïna nostra, que gràcies a l’acció
ciutadana i de la posterior actuació de la Policia Local ara és amb nosaltres per a explicar-ho.
Tolerància zero i posicions fortes contra la violència masclista.
Quima Albalate
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Setembre

10/09/15
20,00h

Actes

Marxa de torxes i
concert al Palmeral.
Organitza: GER

11/09/15
09,30h

Bicicletada populara la plaça Marcer.
Organitza: GER

11/09/15 – 10,30h

Ofrena Floral i parlaments a la plaça de la Vila de Ribes.
Cantada de Corals i pilar casteller.
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Ribes

11/09/15 – 11,30h

Organitzen:

Ofrena Floral i parlaments a la plaça interior de
l’Edifici institucional de la Vinya d’en Petaca .
Cantada de Corals i pilar casteller.
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes
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11/09/15 – 11,30h

12/09/15 – 22.30h

Cantada d’ Havaneres i Rom Cremat, al
pati del Centre Parroquial.
Grup Montjuic.
Organitza: Centre Parroquial.

Pujada al Montgrós
i enlairament de la Senyera.
Organitza: GER

13/09/15 – 18:00h

13/09/15 – 21,00h

Actuació Castellera plaça Llobregat.
Organitza: Castellers de Les Roquetes,
Sitges i Carallots.

Concert Gospel ”Bella quirze band”
Organitza: GER

20/09/15 – 18,00h
Fira de Sant Miquel
Organitza:Xulius- CSR

20/09/15 – 08,00h

Mercat de Segona Mà
Organitza: Els petits diabòlics

26/09/15 – 10,00h
Monocicle
Organitza: Xulius – CSR
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Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa de Sant Pere de Ribes

L’Altaveu entrevista a l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes amb la voluntat de donar a conèixer als ciutadans/es, a la persona,
política evidentment pel càrrec que ocupa a dia d’avui i la trajectòria que du al seu darrera, però posant especial interès per tenir
una referència humana. Referència que de vegades per no dir sempre, dóna a entendre el recorregut professional, l’actitud, i el
tarannà de qui, en aquest cas, representa al nostre municipi.
Ens trobem amb l’alcaldessa a Can Puig i ens rep desprès de tenir unes reunions amb diferents ciutadans. Amb senzillesa ens
acull per desplegar un passat personal i compartir-lo, amb orgull de ser qui és i sobretot dels seus orígens. Amb moments de
pura emoció, hem de destacar la seva passió pels seus pares, germanes i avis, i també pel seu marit i la seva filla, pilars de la
seva existència. La política municipal és sens dubte també la seva passió, i s’expressa amb contundència, amb principis ben
assenyalats i amb una perspectiva molt ample i positiva.

L’Altaveu.- Qui és l’Abigail Garrido Tinta?

L’A.- Aviat, però vàreu anar a viure a les Roquetes?

Abigail Garrido.- Vaig néixer el 1961 a Vilanova i la Geltrú al si
d’una família treballadora. El meu pare va venir d’Almeria d’un
poble que es diu Senes, amb 11 anys, l’avi fugia d’un camp de
concentració i va arribar abans. Quan varen poder la dona i els
dos fills van fer cap a la terra que el va acollir, aquí va créixer el
meu pare on es va integrar i va formar la seva pròpia família.
El pare va estudiar català nivell B perquè creia plenament
amb la integració i així ens ho va transmetre, i la meva mare,
catalana, va venir de les Terres de l’Ebre. Els avis materns eren
pescadors a Sant Carles de la Ràpita i és van traslladar al port de
la Barceloneta per la crisi del petroli i finalment varen fer cap al
port de Vilanova on van continuar exercint l’ofici de pescadors
que va continuar amb uns tiets meus.

A.G.- Sí, jo vaig néixer a Vilanova i vaig viure els primers tres
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anys de la meva vida al carrer Carlets, on el meu referent era
mariner, el ranxo a bordo, el remendar de l’àvia, són molt bons
records. Tant dels avis paterns com materns, i dels meus pares,
vaig aprendre els valors de l’esforç , el treball i la responsabilitat.
Rondaven els anys seixanta quan els avis paterns varen comprar
un terreny molt bé de preu al carrer Joan XXIII de les Roquetes
per fer-hi una casa. Allí els pares i aleshores jo ens hi vàrem
traslladar un cop coberta la teulada. Eren temps difícils, l’aigua a
la font, els carrers sense asfaltar, ni enllumenat, i un espai sense
serveis bàsics. Recordo als veïns, uns de Sant Martí Sarroca, els
altres d’Andalusia, però ben avinguts i sobretot solidaris uns
amb els altres. Allí vaig créixer feliç i amb una plena sensació de

llibertat. Puc dir que vaig tenir una infància feliç.

L’A.- De la teva experiència com alumna va néixer la
vocació de mestra?

A.G.- Es podria dir que sí. L’escolarització va aparèixer a la meva
vida als sis anys en una aula on anàvem una colla de totes les
edats, i fins a 8è d’EGB vaig estudiar en garatges convertits
en escoles. Allí vaig tenir la sort de conèixer un professor a 8è
d’EGB, que em va iniciar en el món de la lectura, Hermann
Hesse, concretament Siddharta, va ser un dels meus primers
passos cap a la meva vocació.
L’institut Manuel de Cabanyes de Vilanova, va ser el meu espai
per a la secundària i es pot comprendre la meva grata sorpresa
quan vaig descobrir la biblioteca, quin món! Així vaig confirmar
la meva vocació a transmetre tot el que podia rebre d’aquell
arsenal d’informació. Volia ser mestra.
L’A.- Com vius el municipi aleshores des de les Roquetes i
com a estudiant a Vilanova?

A.G.- Com molta gent. En aquella mateixa època, als meus 14
anys, vaig conèixer Ribes i la seva gent doncs l’autobús que ens
duia a l’institut i que passava primer per Ribes em va donar
l’oportunitat d’establir-hi relació i contacte. És veritat que en
uns inicis plens d’etiquetes, però enriquidor.
Aquí vaig conèixer el municipi amb totes dues dinàmiques, a
comprendre-les i assolir-les, tal com les respecto a dia d’avui.
L’A.- Amb una vocació ja adquirida doncs, com, quan i per
què fas cap a la política?

A.G.- Doncs aquesta vocació em porta a la universitat i a
Barcelona, on inevitablement s’obren a la meva vida unes grans
perspectives.
Sempre m’havia interessat el tema associatiu i m’hi havia mogut
en diferents àmbits, és per a mi una anècdota explicar que en
aquella època fins i tot havia fet de corresponsal a Sant Pere de
Ribes pel diari de Vilanova, rondaven els anys 80. M’inquietava
tot el que passava al municipi governat aleshores per en Xavier
Garriga.

L’Abigail Garrido a primera hora del matí al seu despatx coordinant
l’agenda que fa publica diàriament a la web de l’ajuntament.
Probablement aquesta va ser la llavor de la meva trajectòria tot
i que he de dir que era una vessant absolutament social, no
política.
Després i acompanyant al grup socialista com independent,
doncs em sentia prou identificada i m’interessava el seu
projecte, fins que a l’any 1999 amb unes llistes encapçalades
per en Josep Antoni Blanco se’m demana anar-hi com a nº 3,
encara com a independent.
És a la segona legislatura on per convenciment dels valors
socialistes, fraternitat, igualtat d’oportunitats , solidaritat…, que
no eren diferents als que jo havia après a casa, i tampoc al que
guiaven la meva vida, no només a nivell polític, varen motivar la
meva afiliació al partit.

L’A.- Per què política municipal? És diferent a la resta?
Fins on té importància el partit i fins on la persona en la
política municipal?

A.G.- Sóc una enamorada literalment de la política municipal,
per la proximitat, hi crec plenament.

A.G.- Sí, vaig formar part dels moviments reivindicatius de

Però també crec que s’ha de mantenir una ideologia, uns valors,
per poder tenir una guia sòlida per exercir la política. Són uns
valors jo crec universals, tot i que en sóc conscient que no
sempre es respecten i de vegades no es tenen en compte.

les Roquetes, reclamant totes les mancances que hi havien,
participant en manifestacions, i potser pel que havia patit
jo mateixa la manca d’equipaments bàsics i educatius.

Per això ara quan m’he presentat en aquesta candidatura és
perque crec que puc dur a terme el projecte presentat dins

L’A.- Vas formar part de moviments associatius, doncs?

L’Altaveu nº 106 any 2015

05

de Ribes té una situació geogràfica estratègica, i per un altra
banda tenim un Parc Natural del que formem part, Parc que
per cert tots els governs municipals haguts fins avui han tingut
la voluntat de preservar i hem de reconèixer que s’ha fet molt
bona feina al respecte. Tant l’entorn natural com el patrimoni
històric ens porta a un tipus de turisme potser més esportiu,
més familiar, més sensible amb el medi ambient, sense oblidar
que tenim la platja molt a prop.
També l’hospital comarcal de Sant Camil, ens agradaria que en
l’aspecte sociosanitari al seu voltant fos un eix estratègic que
Sant Pere de Ribes pogués desenvolupar.

Una altra passió de l’Abigail és la muntanya i els esports d’aventura.
Sempre que pot fa rutes de muntanya i practica rafting.
aquests valors. Un cop arribada al càrrec entenc també que sóc
l’alcaldessa no només de les persones que m’han votat, si no
que s’han de tenir en compte les sensibilitats i les necessitats
de tots els ciutadans/es independentment de la seva ideologia.
La política municipal no és un govern partidista, és un govern
de tots i per a tots, així crec que ha de ser i per això treballo,
un principi democràtic. No vull una alcaldia de despatx,
precisament hem engegat un projecte on ens trobem al carrer
amb les persones, ens trobarem cada mes en una plaça perquè
la gent pugui tenir aquest contacte directe i manifestar les seves
inquietuds. Tenim un compromís de proximitat i transparència,
igual que el fet de fer que la meva agenda sigui pública perquè
els veïns i veïnes estiguin al cas de tot el que faig dia a dia.

L’A.- Quines mancances i quins potencials trobes que són
tasca prioritària al nostre municipi?

L’A.- Tenint en compte que el pressupost és l’instrument

fonamental per poder realitzar tots els projectes, com i quan
es presentarà?

A.G.- Hi estem treballant i en breu el presentarem als diferents
grups polítics conjuntament amb les ordenances municipals.
Esperem tenir la col·laboració dels grups polítics per a l’aprovació
dels mateixos per a prioritats en temes com el pla de millora de
l’espai públic, temes socials, ocupació. Sóc positiva, crec en la
voluntat de tots per tirar endavant el municipi.
Des del principi hem parlat amb tots els grups polítics per arribar
a l’entesa de manera que es puguin tirar els projectes endavant.
Estem oberts a les inquietuds i propostes d’altres grups per
consensuar. Hem fet un exercici de coneixement de les seves
propostes electorals per tenir present les seves prioritats i mirar
d’acostar-les. Esperem que prioritzant els punts on coincidim,
hem de treballar per allò que ens uneix i no pel que ens separa,
en benefici de tots.

A.G.- Som el municipi amb la taxa d’atur més alta de tota la
comarca, això és inconcebible, és un tema de màxima prioritat i
ja hi estem treballant al respecte amb diferents línies d’actuació.
El comerç de proximitat necessita també recolzament per part
de l’ajuntament, igual que els emprenedors. La crisi ens ha
colpejat a tots i hem de resoldre els problemes reals de la gent.
Estem treballant en diferents projectes en paral·lel per millorar
l’oferta actual.
Sant Pere de Ribes té un potencial força interessant tant per
emplaçar empreses com per crear nous llocs de treball. L’eix
de la Rambla del Garraf és per mi una molt bona opció, crec
que aquí hi ha projectes estratègics molt interesants . Tenim
una idiosincràsia diferent als municipis més propers, Sant Pere
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L’equip de govern visita les obres de rehabilitació de la Casa de la
Vila acompanyat de tècnics i responsables del projecte.

Promoció vàlida fins el 15 de novembre
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SABEN AQUELL... ?

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

Aquell que diuen que era un bon home…, aquell a
qui li plovien ofertes, aquell que era l’enveja dels seus
companys... o aquell altre a qui potser no ha envejat
mai ningú i de qui ningú parlava... doncs aquell o
aquell altre ara mateix fereix una dona. Probablement
la seva dona o qui ho va ser durant un temps.
Aquest és el primer error. Ningú pot ser de ningú. Les
persones no formem part d’un patrimoni disponible de
pertànyer a ningú altre.
El segon error, d’una sèrie infinita pel què estem vivint,
és la confusió, el caos d’identitat on amor, compromís
i respecte es posen al costat d’obligacions i deures i es
fonen en una mena d’acord contractual on s’exclouen
els drets més fonamentals: la llibertat, la igualtat, el
lliure desenvolupament de la personalitat i el dret a la
vida, ni més ni menys.
Un tercer error és la increïble pervivència d’un model
masclista i mesquí d’una societat que continua posant
valors com la força, l’autoritat i els formalismes per
damunt de la personalitat, la honestedat i els fons de
les coses.
La imatge és una. La realitat una altra. Però no hi ha
ficció en aquesta història. Hi ha dones assassinades que
han estat assetjades a la intimitat de la seva pròpia
cuina o dormitori. Dones valentes que han lluitat en
silenci per la seva dignitat i en el camí no han trobat
aixopluc de ningú. No han trobat sinó la soledat, la
vergonya, la fal•làcia de la culpabilitat, l’angoixa i els
dubtes perquè no és senzill d’explicar... perquè no és
senzill despullar-se davant algú i reconèixer que et vas
equivocar, que vas aclucar els ulls i la resta dels sentits
davant d’un amor roí, miserable i vil.
Quart error: el silenci. Un fals error sovint, perquè
a moltes la denúncia les mata. Perquè un error no
sempre es remeiable quan hi ha un missatge que no
troba receptor; una societat que no escolta sinó és la
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darrera punyalada, el darrer ofec o el darrer tret.
Res és fàcil. Menys desprendre’ns d’allò que un dia ens
ha fet feliç... però la malícia no entén de felicitat i cal
encara avui dia dir-ho ben alt: ningú no pot aturar-te
per no haver-ho previst tot; ningú pot anular- te per
tenir la teva pròpia personalitat o el teu somni; ningú no
pot menysprear-te per tenir una cultura diferent; ningú
pot pegar-te per gelosia, ni fer-te mal per obligar-te a
res. Ho sabem.
Què fàcil reconèixer en les altres vides, oi? Aconsellar a
d’altres... i que et passi entre les teves parets i no saber
reconèixer que no has estat capaç d’aturar-ho.
Saben aquell... ? Doncs és un malparit.
La Juani
Pd. Havent-hi la sang què hi ha... quina mena de
guerra és aquesta?

Kids&Us Sant Pere de Ribes - Cif:46720625N

www.kidsandus.es

Inglés a partir de 1 año
Matrícula abierta
Curso 2015-16

Kids&Us Sant Pere de Ribes
La Torreta 39
08810 Sant Pere de Ribes
spribes@kidsandus.es

KÈNIA

Un viatge de: Míriam Ojeda

Aquest
viatge
a
Kènia no ha estat
el típic viatge per
les principals àrees
del país. Ha estat un viatge un tant
“alternatiu” perquè no hem visitat
zones turístiques com per exemple
Mombasa o la illa de Lamu. He viatjat
amb gent del país i per tant el que
exposa aquest article són més les
vivències personals que no pas una
ruta pels llocs més emblemàtics i
bonics del país.
Kènia és un país molt ric culturalment.
De majoria catòlica hi ha també molts
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musulmans, alguns hindús i petites
religions tribals. Si alguna cosa ens
ha quedat clara en aquest viatge ha
estat que a Kènia, la tribu nativa és el
principal punt de referència dels seus
ciutadans. Cada tribu té el seu origen i
la seva llengua. El nostre viatge el vam
compartir amb massai, lúos i kikuyos.
Però hi ha més de setanta tribus
repartides pel país.
La més coneguda és la massai,
segurament perquè són els que s’han
mantingut al marge de les influències
occidentals. Poble guerrer que viu
del pasturatge, és molt típic veure’ls
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al voltant dels seus assentaments
anomenats bomes, uns cercles de
cabanes fetes de branques i rodejades
de palissades per a encerclar el ramat.
Una informació important és la
relacionada amb la gastronomia.
Molta gent té por de viatjar a Kenia pel
menjar. Nosaltres vam menjar la gran
majoria de dies arròs, patates i sobretot
ugali, que consisteix en una pilota de
blat cuit que es menja amb les mans.
Per nosaltres un plat insípid però que
torna bojos als keniates. Normalment
va acompanyat de verdures i el dia que
estan de sort, d’algun tipus de carn. La

es poden agafar si viatges amb gent
d’allà, perquè no hi ha cap parada
senyalitzada.
Un cop al centre de Nairobi el que ens
n’adonem és que allà no funcionen amb
estrès. Tot és lent i funciona a un ritme
molt més tranquil. Qualsevol gestió
pot suposar un dia sencer. El primer el
vam gastar per treure diners d’un banc,
llogar un cotxe i contractar el safari (
que sempre surten de Nairobi).

Un dels nens pujant els arbres com si res.

influència asiàtica es veu en plats com
les samoses, empanades farcides de
verdura o carn, o les chapati, truita de
farina i que serveix per acompanyar
els plats. L’esmorzar estrella del país
és el chai amb les mandazi, una mena
de dolç fet amb molta farina. Molt
gustós i calòric.

Després ja vam emprendre viatge cap
al nord. La conducció és terrorífica i
recórrer 400 km suposen unes set hores
al volant. Un cop a la casa del nostre amic
de Kènia comença el veritable viatge.
Sense llum, ni gas ni aigua potable, als
segons ens n’adonarem de la duresa de
les condicions de vida. Anem a buscar
aigua al riu. Els nens i nenes agafen les
garrafes amb el cap i les porten com si
res, i en canvi a nosaltres se’n vessa a

terra la meitat del contingut, mentre
ells ens miren i se’ls hi escapa una
tímida rialla sota el nas.
La nostra arribada és viscuda com una
festa. Molts dels nens/es del poblat no
han vist mai una persona blanca i els
més petits ploren desconsoladament
fins que s’habituen..
Els nens juguen sense cap mirada
supervisora. Cauen, ploren i s’aixequen
sols. Pugen als arbres i juguen a futbol
amb pilotes creades per ells mateixos
amb bosses de plàstic i cordills.
A la tarda, hem anat a fer un passeig
pels voltants i hem arribat a una escola.
Tots els nens i nenes s’han tornat bojos
al veure’ns. I quan hem començat a
jugar amb ells a futbol han quedat
al•lucinats. Tant que ens organitzen un
partit de futbol amb noies de l’escola.
La seva forma física és al·lucinant. Una

Tornant a la ruta.. el nostre viatge va
començar a Nairobi, capital del país, i
ciutat caòtica, com la gran majoria de
capitals africanes. Potser els que no
hi estan acostumats els impacta una
mica però trobar-li el punt al caos,
al dinamisme de la ciutat, al tràfic, a
la gent amunt i avall, a les cues.. té
el seu què. Veig un cert ordre en el
caos que no he vist en altres ciutats
africanes, i per això no m’impacta tant
com m’havien dit.
El primer que fem és agafar un matatu,
que són els autobusos d’allà. Amb
música tecno a un volum altíssim,
no hi ha cap ni una agulla. Només
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trasllats i conèixer a família i visitar
escoles fem la primera visita turística.
Anem a Kisumu a veure el llac Victoria.

Moment màgic del dia. Tothom aplegat a la
cuina fent mandazi a la llum del QUINQUÉ...
( no sé com es diu)

fortalesa física desproporcionada per
l’edat que tenen.. i a sobre juguen
descalces.
A l’arribar la nit al poblat me n’adono
de la magnificència del cel. Estem
a Chabakany, un petit poblet rural.
M’havien parlat de la immensitat del
cel i la llum de la lluna. Però s’ha de
veure per ser conscient de la llum de
les estrelles, la lluna, que sembla que
puguis tocar-la, i el color del cel.

Kisumu és la tercera ciutat del país
després de Nairobi i Mombasa, i per
tant és una ciutat amb molt de tràfic,
botigues i restaurants però la gran
atracció de la ciutat és el llac Victòria.
L’ideal és agafar una de les barques que
hi ha a la vora del riu i fer un passeig
pel llac. Des del llac es poden veure
diversos animals i aus però la màxima
troballa és veure hipopòtams. No hi ha
garantia però és fàcil que en un moment
o altre te’ls trobis. Després dels passeig
i admirar la grandiloqüència del llac,
l’ideal és menjar en un dels restaurants
a la vora d’aquest. No espereu grans
luxes però el menjar és acceptable i les
vistes molts maques.

Nen de cinc anys revifant la flama del foc
per a poder bullir aigua per fer el chai

Una de les altres visites que vàrem
fer especialment turístiques fou el
Kakamega Forest. El 1985 va rebre la
condició de reserva nacional i s’eleva
1500 metres sobre el nivell del mar. És
imprescindible agafar un guia que et faci
una visita guiada pels diferents itineraris.
El guia et podrà portar al punt més alt i

Allà hi ha poca cosa a fer. Però ja
anàvem conscienciats. Anàvem a
veure la família del nostre amic i
a veure com vivia la gent. La seva
quotidianitat. L’única cosa que era
obligatòria era l’estada al safari de
tres dies.
Després de Chabakany anem a visitar
un altre poble rural. Dormim deu
persones en vint metres quadrats. I el
cotxe llogat que tenia molt bona pinta
però que ha resultat ser un desastre,
ens ha donat més d’un ensurt. Ha
caigut el para-fang, s’ha bloquejat
l’alarma, s’ha punxat una roda..
Després de quatre dies de calma i
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Moment quotidià en una escola d’interns en que les nenes s’arreglen els cabells les unes a
les altres.
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Esquerra: Una de les coses que més els hi agrada és veure’s a les fotografies, i a la mínima que poden es posen per a que els hi facis i els hi
ensenyis. Centre: Un nen jugant al camp amb una joguina creada per ell. Dreta: Nens preparats per anar a l’escola del poble.

de camí ensenyar-te la flora i la fauna del
lloc. Molt conegut per la diversitat d’aus
que s’hi troben. Hi ha documentades 380
espècies registrades de plantes. En quant
a la fauna podem trobar gran diversitat
de micos, antílops, porcs salvatges entre
altres.
Tot i que l’article sembla simple pels
pocs llocs visitats, s’ha de dir que
l’experiència del viscut va molt més
enllà de contemplar una gran obra
patrimonial. La gràcia d’aquest tipus

14

de viatge és mirar als ulls de la gent
i veure que hi ha món més enllà del
nostre. I que val la pena contemplar-lo
i admirar-lo perquè segurament el seu
món està ple de mancances però hi ha
amor en cada gest que fan.
El somriure d’un nen o nena, la voluntat
de fer-nos el camí fàcil, la generositat
de la seva gent, l’hospitalitat de les
famílies, la natura en estat pur, el cel,
la falta de comoditats.. fan d’aquest un
viatge al més profund del nostre cor.
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Imatge d’un senyor treballant el cereal per
moldre’l i fer ugali.

SALUT

Cuina d’estiu

Espatlla de porc al forn
Ingredients :
1 espatlla de porc
Mig litre de brou de verdures
200 ml. de vi blanc
Pebre negre
Oli d’oliva verge extra
120 gr. de mantega
6 carxofes

PREPARACIÓ:
S’ha de netejar perfectament l’espatlla de porc i no deixar impureses. Amb la meitat de la mantega untarem una
safata gran on hi posarem l’espatlla.
A fi de poder coure bé la cuixa al forn haurem de preescalfar el forn a 200ºC per tal de tenir-lo a punt quan
comencem a coure.
Untarem l’espatlla amb l’altra meitat de mantega i la salpebrarem.
A la safata del forn hi posarem el vi blanc, el brou de verdures, una mica d’oli i tot seguit l’espatlla.
Posarem al forn com a mínim a 180ºC (els primers 15 o 20 minuts a 200ºC) encara que dependrà del tamany
de l’espatlla. Es pot calcular 50 minuts per cada quilo de carn.
Per comprovar si està ben cuita cal punxar-la per la part central i comprovar si surt líquid de color rosat o blanc.
Si surt blanc és que està cuita i si surt rosat ens indicarà que l’hem de deixar coure més.
Courem les carxofes i les servirem com a guarniment, sempre que sigui temps de carxofes és clar.

BON PROFIT!
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Sabies
què...
ELS PRIMERS PINTORS DE SITGES
PINTAREN QUADRES A RIBES?
Xavier Miret i Mestre

La blanca vila de Sitges, vora el blau
mar, amb un cel lluminós, envoltada
d’uns acolorits camps i vinyes
va afavorir l’esperit creatiu dels
artistes que amb pinzells i pintures
traslladaren a les teles la bellesa del
paisatge i les escenes costumistes
locals. Entre pintors atrets pel mar,
el cel i la llum mediterrània, foranis
passavolants o que hi feren estada,
i alguns nadius de la vila amb prou
formació, voluntat i disponibilitat
per a dedicar-se a l’art de la pintura
va néixer i conformar-se el grup
anomenat de l’escola luminista de
Sitges. De la seva obra en trobem
magnífiques mostres als recentment
reoberts museus de Sitges i fins
i tot al Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), però molta part
està en domicilis particulars i resta
desconeguda del públic en general.
Molts d’aquests pintors van pintar
des del Baluard de Sitges, des del
passeig de la Ribera, però n’hi
hagué que s’arribaren fins a la Creu:
qui no s’hauria quedat encaterinat
contemplant
aquell
paisatge!.
Artistes de primera línia com Ramon
Cases, Santiago Rusiñol i Joan Roig
i Soler van pintar famoses teles
des d’allà. Hi hagué alguns pintors,
però, que van veure des de la Creu,
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guaitant l’esplanada que s’estén terra
endins fins als peus del Montgròs,
una gran extensió de vinyes amb
masies, veïnats i algun conjunt
arquitectònic que sospitaven que els
aportarien espais que els inspirarien
per a crear nous quadres. D’altres
en les seves passejades sortirien des
de Sitges i tot passant pel Clot dels
Frares, on després s’hi construiria
l’Autòdrom, s’arribaven fins a Cal
Baró o fins a Puigmoltó. Joaquim
de Miró i Argenter en 1882 i 1885,
Joan Roig i Soler en 1885, i Antoni
Almirall en 1890 se sap que havien
vingut a fer fotografies del paisatge
que envolta el poble, del C/ del Pi, o
de processons, un dels temes que a
alguns d’ells també els agradava de
recollir als seus quadres. Així quan
de Ribes no n’havia sortit encara cap
pintor ja els dels voltants s’havien
fixat en alguns dels seus indrets.
Joaquim de Miró i Argenter
(1849-1914) pintà el quadre “Riera
de Ribes” que mostra en un primer
terme uns pins i la pedregosa riera
de Ribes per on transita un traginer
acompanyat d’un ase carregat fins al
capdamunt, a mig terme el castell,
l’Església Vella i la rectoria Vella, en
darrer terme el Pont de la Palanca
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Riera de Ribes, de Joaquim de Miró i
Argenter. Quadre ambientat a Ribes i
que és un magnific exemple de l’estil de
l’Escola Luminista de Sitges.

tal i com estava abans que en 1890
es construís el pont de ferro, i com a
fons un ampli cel amb l’estic típic de
l’escola luminista. Destaca el fet que és
una composició que altera la situació
real dels elements paisatgístics i
arquitectònics, els quals són útils a
l’artista per a situar-hi una escena
rural. Aquestes modificacions de la
realitat són molt usuals de l’època.
L’artista no feia necessàriament
el retrat d’un paisatge sinó una
composició artística amb elements
que ubicava imaginàriament segons
la seva voluntat. Aquest quadre com
el següent que referenciem estan
en mans de particulars i d’un i altre
només n’hem pogut aconseguir una
imatge en blanc i negre. D’Arcadi Mas
i Fontdevila (1852-1934) destaca una
escena de verema amb l’església
Vella al fons (1904). No és pas l’únic
quadre ambientat al nostre poble. Si
més no hi ha dos quadres pintats al

Escena de verema amb l’Església Vella
al fons, d’Arcadi Mas i Fontdevila (vers
1904).

El Clot dels Frares (1913), de Joaquim
Sunyer de Miró. Aquest és un dels
diversos bells quadres que aquest pintor
va realitzar en aquest indret.

pastel que representen el carrer del
Calvari. Un amb una dona i gallines al
mig del carrer i l’altre amb un ase amb
les sàrries, oques i dues dones. Joan
Batlle i Amell (1855-1927) pintà el
pont de Can Panxample, quadre que
el seu propietari molt amablement
ens mostrà i permeté fotografiar.

a les escoles una formació cultural i
unes bases de formació artística que
permetien que la gent valorés l’art
i fins i tot gosés iniciar al camí per
a crear obres. La societat ribetana
era però d’un gruix demogràfic molt
minso i les capes socials que rebien
més formació eren molt limitades,
d’aquí que els artistes locals són més
escassos i tardans.

Joaquim Sunyer de Miró
(1874-1956) pertany ja a una altra
generació i corrent artístic i és potser
el més reconegut. Va pintar en 1913
el quadre “El Clot dels Frares” situant
el cavallet a la Serra de Can Bruguera.
Al quadre la Riera de Ribes escollí
el pont de la palanca com a punt de
vista: s’hi veu can Puig, els àlbers i en
darrer terme l’ermita de sant Pau i la
muntanya del Jugadors retallant-se
sobre el cel de fons. En 1930 pintà el
quadre “Els pins del Clot” en aquesta
ocasió a més de la masia del Clot dels
Frares ja hi apareix discretament la
pista de l’autòdrom.
Al llarg del s. XIX s’inicià el camí
de generalització de l’ensenyament,
de la superació de l’aprenentatge de
només llegir i escriure i de les quatre
operacions matemàtiques bàsiques.
Mica en mica cada cop més es donava

Les visites dels artistes de
la veïna Sitges van fer que Ribes
fos l’objectiu d’algunes de les
seves obres. Bo és que si més no
en coneguem l’existència. Ha estat
mercès als estudis que han fet Isabel
Coll i Mirabent i David Jou i Mirabent
que hem pogut saber d’alguns dels
quadres més antics amb vistes de
Ribes, i alguna dada de la presència
d’aquests pintors a la nostra població
l’hem trobada a les recerques sobre
fotografies antigues de Ribes de
Josep Miret i Mestre.

Riera de Ribes (1913). Quadre de
Joaquim Sunyer de Miró amb Can Puig,
Sant Pau i la muntanya del Jugadors al
fons.

Un dels dos quadres coneguts d’escena
rural d’Arcadi Mas i Fontdevila amb les
cases del Carrer del Calvari com a fons.

Joan Batlle i Amell des del davant
mateix de la desapareguda masia de
Can Panxample pintà la riera, el pont i la
serra de Can Bruguera.
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FONT PLAÇA MARCER

lÍnies del temps

Font urbana situada en un extrem de
la plaça Marcer, al nucli de Ribes.
Està constituïda per una bassa ovalada
d’obra al centre de la qual hi ha fixat un
pilar amb mènsules decoratives, que
sosté una pica circular motllurada. La
pica està rematada per un gerro amb
quatre brolladors en forma de cara.
L’aigua que desborda de la pica cau a
la bassa inferior.
Text: Patrimoni cultural
Dibuixos: montserossell.wordpress.com

Font de la Plaça Marcer

A finals del segle XIX es va construir la plaça coneguda com a plaça dels arbres, en correspondència amb el nou impuls
urbanístic de l’època de l’alcalde Joan Giralt i Robert. A principis del segle XX, la plaça s’anomena plaça Marcer fent
referència al propietari Francesc Marcer que va finançar l’església Nova. Al llarg del temps a la plaça s’han ubicat entitats
culturals com el Casino o el Parroquial. En l’actualitat és un del centre neuràlgic del poble. Cal destacar junt amb la font
les cases d’indianos que es troben a la plaça.

EN VENDA
190.OOO€

TEL. 655 960 320
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.. -. -.. . .-. . -. -.. . -. -.-. .. .A molts dels que ja tenim una edat ens ha tocat fer papers
ben galdosos. Al menys a mi.
Quan estava descobrint la feina que m’agradava, els
estudis que voldria fer, la novia que voldria tenir, la vocació
musical i un munt de coses més, em va arribar una carta
comunicant-me que havia de fer la mili. Cony! M’havia de
presentar al “Gobierno militar” on em prendrien mides,
em farien una revisió i em donarien la roba.
Faig un punt i part per recordar l’anècdota que explicava
en Martí Galindo, home de teatre que es va fer famós
al programa “Crónicas marcianas” i que segurament
recordareu per la seva gran simpatia i petita alçada.
També ell va rebre la carta de la mili quan va tenir l’edat i,
de la mà de la seva mare, es va presentar a Capitania. La
mare d’en Galindo és va dirigir a l’oficial per preguntar-li
què li volien al seu fill.
- Señora, hemos llamado a su hijo para tallarlo-, li va fer
saber el militar.
La dona, esverada, li va etzibar.
- ¡No me lo talle más! ¡Qué no ve que ya es muy pequeño!
Doncs bé, com jo no era tan menut com l’amic Martí, tot i
al·legar astigmatisme i hipermetropia, vaig beure oli.
I allà em teniu als pocs dies, amb cara de beneit, palplantat
a l’estació de França, amb el farcell militar a l’espatlla
i un paper a la mà on em donaven l’enhorabona pel
meu ingrés a l’exercit i, literalment, em deien: “Soldado,
comprendemos tu alegría pero no grites”.
De cridar no en tenia masses ganes, però de córrer...
Van ser un munt de mesos perduts d’on només vaig treure
un parell de bons amics i una especialització. No sé per
quins set sous, van descobrir en mi una habilitat especial
pel... Morse, aquella manera arcaica de comunicar-se amb
punts i ratlles o amb senyals lluminoses. Ep, no us penseu

que en aquella època no hi havia telèfons ni emissores
de ràdio amb les quals podies transmetre. El cas és que
encara es mantenia viu un sistema que anys després va
quedar obsolet del tot.
Recordo algunes coses divertides de la meva experiència
de fer el soldat, les coses dolentes he preferit esborrarles, però la veritat és que no hi penso mai. Vaig ser obligat
a servir una pàtria que no és la meva i no hi vaig treure
res, excepte els amics, com ja he dit, i el Morse que vaig
oblidar molt aviat.
Ha estat, arreglant caixes al despatx, que he trobat unes
velles llibretes d’exercicis que m’han fet recordar aquella
etapa de la meva vida. Vés que no em posi a estudiar
Morse una altra vegada. Si un dia em perdés explorant
la selva de Jamaica o, siguem realistes, caçant bolets pel
massís del Garraf, tal vegada, amb una llanterna o fregant
unes pedres podria demanar auxili. ...---... ...---... Ai!
P.D. Ah, perdoneu! El títol de dalt de tot vol dir allò que
penso demanar el dia 27. Independència.

