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Editorial
questa edició arriba farcida d’activitats per al mes de novembre. Activitats
que ens permeten gaudir i participar de la riquesa que ens envolta, que
no és poca.

Amb les valoracions de la Festa Cívica de l’espai públic i el medi ambient i la 2ª
Ceptronada del Garraf es fa evident que el municipi és viu i que les iniciatives que es
duen a terme tenen una bona resposta per part dels veïns i veïnes.
Així doncs donem pas a “Biblioteques amb DO”, una iniciativa que se celebra des de
l’any 2013 i a la qual s’hi incorpora Sant Pere de Ribes enguany. Durant tot el mes de
novembre es durà a terme un programa complet a la biblioteca Manuel de Pedrolo de
Ribes i a la Josep Pla de Les Roquetes “amb l’objectiu de promoure i difondre la relació
entre el món del vi i el de la cultura i potenciar el paper de les biblioteques públiques com
a espai dinamitzador de propostes de l’àmbit cultural, però també d’aquelles vinculades
amb la societat i el territori en què es troben”, segons ha afirmat el regidor de Cultura i
Comerç Local de Ribes, Josep Moya.
I per una altra banda els dies 7 i 8 de novembre el Mercat del cava i la tapa a la plaça
Llobregat on petits i mitjans productors de cava i vi locals del Garraf i de comarques
veïnes com el Penedès i l’Anoia, així com també representants del sector gastronòmic
de Les Roquetes, tindran l’oportunitat de poder exposar, donar a provar i vendre el
seu producte sense intermediaris, afavorint així una relació directa amb el consumidor.
Comenta l’alcaldessa en roda de premsa que un dels atractius d’aquest esdeveniment
és que “es poden conèixer els productes que són de proximitat, tant pel que fa a la
degustació de tapes com amb el cava”.
És important per un municipi com el nostre anar consolidant esdeveniments per
promoure i dinamitzar aquesta riquesa que comentàvem a l’inici, la participació del
públic i la coordinació entre associacions, entitats i institucions no pot ser una altra
cosa que positiva per a la prosperitat d’un poble.
Anunciem també en aquest número la Fira de Ribes al desembre. Està oberta la
inscripció per a expositors fins el 20 de novembre. Animeu-vos a participar, és una bona
oportunitat per demostrar un cop més que a Ribes ... el bo i millor.
Fins aviat.
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II Edició
de La Ceptronada del Garraf
El passat dissabte dia 24 d’octubre a Les Roquetes es va celebrar
la segona edició de la Ceptronada del Garraf. Tot va començar amb
una setmana plena d’activitats per al municipi, amb la visita de les
tres escoles de Les Roquetes, fen la mostra del tradicional Ball de
Diables als nens de 6è de Primària, per a que es motivin a sortir en
la Festa Major i així anar fent la pedrera des de ben petits i així que
entenguin tot el que fan els Diables a la Festa Major de Les Roquetes,
ja sigui amb el ball parlat tradicional amb els versos satírics, les
figures representatives del Ball. Tot seguit se’ls hi va encomanar la
realització dels dibuixos pertinents dels Diabòlics representant el ball.
Durant tota la setmana es va fer una exposició a la Vinya d’en Petaca
de les vestimentes de les colles participants a la Ceptronada.
El dimecres dia 21 es va realitzar una conferència a càrrec de la mà
del mestre artesà en construccions de tabals, el Sr. Xixo Luthier, on
diferents representants de colles, entre d’altres, Ribes, sant Llorenç,
Torredembarra i Les Roquetes, etc. van gaudir de la conferència que
el mestre va realitzar, i que es va ensenyar a fer un tabal des de zero
i totes les seves peculiaritats. Tot just acabar es va fer una Tabalada
amb les colles visitants.
El dissabte 24 d’octubre la Ceptronada va començar amb la Tabalada
pels carrers més cèntrics de Les Roquetes i en acabar es va celebrar
la 2a edició de la Ceptronada amb un volum de públic mirantla i gaudint de l’espectacle del Foc amb les figures dels Llucifer i
Diablesses en l’estat més pur. Les colles participants en l’edició de
2015 han sigut, Diables de Ribes-Colla Jove, Ball de Diables de
Caldes de Montbui, Ball de Diables del Terrazel i la colla amfitriona el
Ball de Diables Els Diabòlics, el volum total de carretilles en aquesta
edició va ser d’unes 700 carretilles i aquest any es va introduir la
Carretillada Diabòlica amb l’intens espectacle de foc amb una durada
de 10 minuts sense parar de sortir diferents tipus de pirotècnia.
Des del Ball de Diables Els Diabòlics agraeixen a tots els participants
i gent que va venir a veure-ho i demostrar que l’entitat promou la
cultura a Les Roquetes, que costa molt, però mica en mica la gent es
va interessant pels Balls de Diables.
Adrià Ramirez
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• L’acte va celebrar-se el passat diume
La plaça Llobregat de les Roquetes va acollir diumenge
passat la festa cívica de l’espai públic i del medi ambient.
Aquesta iniciativa, que ha comptat amb la participació de
150 persones, tenia com a objectiu implicar la ciutadania
en el civisme i en la cura dels espais públics.
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Durant el temps que ha durat la festa, entre les 10 i les
13h, els veïns i veïnes han pogut col•laborar ajudant
a replantar els parterres existents en aquest indret
del municipi i conèixer de primera mà moltes altres
propostes que s’han dut a terme amb la col•laboració de
la Mancomunitat Penedès-Garraf, com per exemple la
barraqueta de cal tres erres (una carpa exposició sobre
prevenció de residus), la mostra “Sos Planeta” o diversos
tallers infantils.
Aquesta activitat ha coincidit amb la recent rehabilitació
de la plaça Llobregat on s’hi ha canviat el mobiliari urbà,
les lluminàries, la font i s’ha substituït un parterre en mal
estat.
Departament de premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

LA FIRA TORNA A RIBES!!!
Els comerciants de Fem Ribes s’estan preparant per sortir de nou
al carrer i oferir-vos les millors oportunitats de compra el cap de
setmana del 12 i 13 de desembre.
Parades, jocs, música, sortejos i teca!. Tot ho trobaràs a la Fira!
Les inscripcions d’expositors estan obertes fins el dia 20 de novembre.
Podeu descarregar-vos el formulari del codi QR
o bé enviar un correu a femribes@gmail.com i
us el farem arribar.

FEM FIRA, FEM RIBES!!!
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IC I DEL MEDI AMBIENT OMPLE LA PLAÇA LLOBREGAT

enge 25 d’octubre i va comptar amb l’assistència de 150 persones.
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Gràcies!

Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es
Fa un moment he llegit una anècdota que ha
escrit una companya a la qual explicava que,
fa uns dies, va anar a dinar a un restaurant
i, en acabar, va deixar una nota d’agraïment
a la cambrera que l’havia atès. Quinze dies
després, va tornar al mateix restaurant
i aquesta mateixa cambrera, només en
veure-la entrar per la porta, la va saludar
efusivament. En veure-ho, l’amo va anar a
saludar-la donant per fet que es coneixien des
de feia temps.
Aquesta anècdota m’ha fet reflexionar sobre
com, molt sovint, oblidem la importància que
un simple gest, una senzilla paraula, pot
significar en la vida de les persones.
La gratitud és una emoció positiva, un
sentiment de reconeixement cap a alguna cosa
que se’ns ha atorgat. En massa ocasions, no
valorem el que tenim i donem per fet que les
coses o les persones hi són per a nosaltres,
sense adonar-nos de com som d’afortunats
per viure on vivim, tenir la família que tenim o
poder gaudir d’un plat a taula.
I, no obstant això, ser agraïts té una gran
quantitat d’efectes beneficiosos.
- Ens fa sentir bé i tenir pensaments positius.
Està comprovat que les persones agraïdes
són més feliços i se senten més satisfetes
amb la seva vida.
- Augmenta la teva autoestima. Si ets més
positiva, et sents millor amb tu mateixa, i això
fa que et valoris més i millor.

- Si tens una alta autoestima, ets capaç
de veure les coses amb més optimisme,
repercutint de forma decisiva en el que et
proposis.
- Augmenta la integració social. Quan
donem les gràcies a algú, encara que no el
coneguem, s’estableix una mena de vincle
afectiu i de reconeixement mutu.
- Ens ajuda a dormir millor. Dedicar uns minuts
al final del dia a recordar tot lo bo que ens ha
passat i donar les gràcies per això, fa que el
cervell descansi de l’estrès i no es vegi afectat
per les preocupacions diàries.
- Atrau bondats a la nostra vida. Ser agraïts
demostra que reconeixem els valors dels
altres i, tard o d’hora, quan menys ho esperem,
redundarà en nosaltres de forma positiva.
La gratitud, com gairebé tot, també s’aprèn.
Pots integrar-la al teu repertori emocional
d’una manera molt senzilla. Però vés amb
compte! De la mateixa forma que pots crear
l’hàbit d’agrair, també pots acostumar-te a
allò pel que ser agraïda. Per això, és molt
important ser conscient en tot moment de tot
lo bo que hi ha a la teva vida.

I no oblidis donar les gràcies pel que tens.
Recorda el que deia Epicur: ”No facis malbé
el que tens desitjant el que no tens; recorda
que, allò que tens ara, va ser una vegada una
cosa que només desitjaves ”.
Aquí tens algunes frases sobre la gratitud:
”Demostrar gratitud amb moderació, és un
signe de mediocritat”. Roberto Benigni
”L’amor rebutja la por i la gratitud venç l’orgull”.
Louisa May Alcott
”Donar cada dia el 100% del que facis. No
escatimis l’esforç, passió, amor, elogis, perdó
o gratitud que puguis donar avui ”. Camilo
Cruz
”La gratitud, com certes flors, no es dóna en
l’altura i millor reverdeix a la bona terra dels
humils”. José Martí
”Tot el nostre descontent per allò que no tenim
procedeix de la nostra manca de gratitud pel
que tenim”. Daniel Defoe

- Escriu cada dia 5 coses per les quals estiguis
agraïda. Qualsevol petit gest val. I si ho fas
abans d’anar a dormir, farà que descansis
molt millor.
- Agraeix qualsevol gest d’algú cap a tu. Si ho
acompanyes d’un somriure, millor que millor.

Dóna una empenta al teu negoci amb...

Tel. 93 896 41 75
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- Escriu una carta, almenys una vegada al
mes, a algú que tingui un significat a la teva
vida i agraeix-li que en formi part.
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UNA CONVERSA AMB

JORDI EROLES

Per Bàrbara Scuderi

Ribes i ja estant a TV3 em van convidar a fer la presentació
de la Gala per la Festa dels 10 anys. Era el 14 de juny
de 1997 i allí vaig conèixer l’Esther, la meva dona, que
era amb qui havia de fer la presentació. El 13 de juny de
1998 ens casàvem i des d’aleshores vivim a Ribes. I des
d’aleshores Ribes és el meu poble, és diferent dir d’on ets,
al final et sents d’allí on vius, gaudeixes, passeges, vas a
comprar i tens la teva vida.
Jordi Eroles i Asensio és periodista, una de les cares
més reconegudes actualment del 324, que cada dia ens
ofereix les bones i les necessàries notícies i, a més a
més, el podem veure per Ribes bé a les portes de l’escola
dels seus fills o bé fent de corredor de muntanya entre
d’altres, perquè gaudeix de Ribes en tots els sentits des
de 1998.
L’Altaveu.- Vilanoví per naixement i ribetà per
elecció, oi?
Jordi Eroles.- Vilanoví per la família, tot i que vaig néixer a
Barcelona, sóc vilanoví perquè la meva família érem d’allí.
Allí va arribar el meu pare de Tàrrega de jove i es va casar
amb la meva mare. Tots dos comparsers, per cert. I ribetà
ho sóc des de que em vaig casar amb la meva dona, una
ribetana i els meus tres fills són ribetans.
L’A.- Una bonica història, si em permets, una història
d’amor en tota regla?
J. Eroles.- (riu) No sé si cal explicar-ho però va ser una
història molt maca sí. Jo havia col•laborat i participat a TV
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L’A.- Així primer va ser el periodisme i després l’amor.
Quan comences a participar a TV Ribes?
J. Eroles.- Del 87 al 92 vaig estudiar Ciències de la
Informació, que es deia abans, i junt amb un company
de la facultat, en Manel Ruiz, vam començar fent un
informatiu setmanal a Ràdio Ribes i després a TV Ribes
amb en Toni, l’Àlvar, el Picas i en Ramon Ibàñez; a la tele
vam començar fent una mica de tot, càmeres, redactors,
locució i presentació. Ens ho fèiem tot nosaltres.
L’A.- Una bona escola les televisions i ràdios locals?
J. Eroles.- Doncs sí. Abans eren una escola, no es buscava
tanta professionalització com avui. Ara s’ha perdut potser
aquesta vessant i hi manca aquest esperit. Hi ha gent molt
preparada però hi ha menys escola.
L’A.- Hi ha professions que per vocació es debat entre
si “es neix o es fa”, quin és el teu cas?
J. Eroles.- En el meu cas es fa. Jo havia estudiat ciències a
l’institut. Abans de la facultat estava entre l’arquitectura
o les belles arts, que sempre m’ha agradat dibuixar. I tot
i que les ciències de la informació em ballaven pel cap,

de Madrid i ara fa 10 anys que estic al 324 de presentador.
Ara sempre dic que el plató del 324 és com casa meva.

Amb alumnes de l’escola La Riera al plató del 324.
potser el que em va decantar va ser que al 87 feia quatre
anys que havia nascut TV3 i la televisió sempre m’ha
agradat. TV3 va néixer com una televisió moderna, amb
un llenguatge modern i això em va atraure.
L’A.- Els teus desitjos complerts doncs. De la Facultat
a TV3?
J. Eroles.- Quasi. Vaig fer també de corresponsal pel diari
AVUI però si que vaig començar a TV3 amb una beca per
informatius de sis mesos, de les que aleshores es pagaven
i era una feina, no com ara, que les beques són crèdits
de la universitat... Feia edició i redacció del TN Vespre,
resums i l’avanç informatiu, i content, era i és un mitjà
potent i sobretot seriós. D’allí però vaig passar al projecte
de naixement de Catalunya Informació a Catalunya Ràdio
fins que vaig fer les oposicions al 95/96.
L’A.- Societat, política... has tocat moltes tecles en
aquests més de 20 anys?
J. Eroles.- (riu) I esports! Vaig estar cobrint esports i
recordo que la primera vegada de corresponsal va ser
en un campionat de bàsquet a Vilanova precisament.
Vaig estar tan nerviós que en la primera connexió, via
telefònica, enlloc de contestar vaig penjar el telèfon! Així
que sí que he cobert diferents àmbits, fins i tot com a
cronista parlamentari en el darrer mandat de Pujol i amb
el tripartit. També he estat a les delegacions del País Basc i

L’A.- Entre els tòpics de preguntar a un periodista,
estan la millor i la pitjor de les notícies que has donat.
Deixant enrere la pitjor, doncs de notícies dolentes ja
en tenim una bona dosi... quina seria la millor que has
donat?
J. Eroles.- No sé si la millor, però amb la notícia que em
vaig emocionar, va ser quan es va aprovar l’Estatut, amb la
imatge de Maragall i Mas sortint havent tancat un acord.
Jo estava al Parlament treballant i amb febre i ho recordo
amb emotivitat. No és potser la notícia que m’agradaria,
preferiria una constitució catalana a l’estatut, però en
aquell moment va ser emocionant viure-ho en directe.
L’A.- Així la notícia que t’agradaria donar ja l’has
insinuat.
J. Eroles.-Sí, no m’amago. Sóc independentista així que la
notícia que m’agradaria donar és la proclamació oficial de
la Independència, sigui com es doni, sempre pacíficament,
és clar!
L’A.- Existeix la neutralitat? Hauria d’existir ? És una
quimera o és un absurd?

Jordi Eroles participant a la Cursa Cross de Sant Pau.
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Geltrú hi havia participat de jove. I quan estava a la colla
anàvem a diferents Festes Majors convidats i sempre en
gaudia molt i m’agrada, m’agrada.
L’A.- Sabem que t’agrada també gaudir de la natura i
que córrer pels voltants de Ribes és per a tu una pràctica
habitual. Què té Ribes per tu?
J. Eroles.- Ribes és un poble. Un poble en tots els sentits, no
sé si m’explico. Això m’agrada. M’agrada la tranquil•litat,
els voltants de les vinyes, el Parc del Garraf, els Colls, el
Montgròs. És un entorn privilegiat i estic súper a gust!
M’agrada sortir a córrer, saludar a tothom, malgrat sóc
tímid, el respecte a la intimitat i la proximitat amb la gent
al mateix temps. Ho té tot.
Fotografia realitzada pel seu amic Niku (Legends) al
Passeig del Born en la Diada de l’Onze de Setembre
durant una retransmissió
J. Eroles.- (... mmm). No existeix. Sempre hi ha uns
interessos, que són els objectius, un llibre d’estil en un
mitjà concret, i per suposat una ideologia. El que hi ha
d’haver és pluralitat. I més en un mitjà públic. I TV3 per
exemple és un cas de pluralitat... Però la neutralitat és
gairebé impossible. No es pot ser neutral amb les imatges
dels refugiats o d’un polític que nega l’holocaust per
exemple. De vegades, tot i no voler-ho algun “déu n’hi
do” se t’escapa. A mi se m’ha escapat més d’un cop.
Arribat aquest punt de la nostra conversa, confesso que
les lliçons de periodisme i d’ètica no van ser poques, i
que tot i que el context em demanava a crits preguntar
per si sabem alguna cosa més sobre el nou govern que
ha de configurar-se, em vaig aturar un moment i vaig
recuperar la conversa amb el veí Jordi Eroles, amb el
Jordi Eroles que té entre les seves aficions el dibuix i que
ens va regalar temps enrere una portada del programa
de Festa Major.
L’A.- De jove comparser vilanoví als cabeçuts de
Ribes... t’entusiasma la cultura popular?
J. Eroles.- (riu) Va ser una experiència molt gran, tot i que
per feina només hi vaig poder participar un Sant Pau i un
Sant Pere. Entusiasme sempre. També amb el Drac de la
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L’A.- Ets el que surt a la tele?
J. Eroles.- Si que sóc el que surt per la tele, però sóc jo.
Així ens vam acomiadar, saludant a diverses persones
que passaven pel nostre costat mentre acabàvem una
conversa, de gairebé dues hores, en la que no hi van
estar absents les retallades, un nou projecte pel 324 en
què aviat veurem en Jordi Eroles els vespres de set
a nou en directe
i
evidentment
una
muntanya de records
amb i sense fotografies,
com per exemple les
seves retransmissions
per TV Ribes de Festa
Major i de Carnaval,
ell sempre fent
d’allò que és: en
Jordi Eroles, per
la pantalla o pel
carrer, a peu o
en
bicicleta,
amb
una
notícia entre
les mans o
un dibuix al
cap. Molta
sort pel nou
projecte i moltes gràcies
per compartir-ho amb nosaltres.

FILANT PRIM

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

Quan la tieta Rosa tenia vuit anys va començar a treballar
amb la seva mare en un taller del carrer Princesa, a la
Ciutat Comtal. Ella evidentment no va veure mai un ral
per la seva feina, però recordava sempre que mai no li va
mancar un plat a taula.
Era la tieta de la meva veïna, no pas la meva, així que
detalls gaire clars tampoc puc traslladar excepte que dels
8 als 16 anys el seu paisatge varen ser els murs d’un antic
magatzem i la seva activitat sempre la mateixa, només
amb una interrupció durant la guerra i de tant en tant,
doncs hi ha realitats que ni tan sols la guerra pertorba,
ans al contrari, s’accentuen. Més hores de taller per menys
teca, deia.
Ella però volia estudiar. Volia aprendre amb el cap allò
que aprenia amb les mans. Volia aprendre per viatjar
amb la imaginació tot el que no podia viatjar amb el cos.
Volia aprendre i com l’escola no era pas al seu abast, per
motius que mai va explicar, no es va aturar fins a topar
amb el que ella anomenava “la meva universitat”.
Era la Biblioteca. Un univers. Un mosaic perfectament
ordenat de coneixement i imaginació. Una gimcana per
satisfer les seves inquietuds. Primer va ser anar descobrint
les diferents seccions, i dins de les seccions les referències i
de cada referència un gènere, un autor, un títol.
Un cop desxifrat el jeroglífic va arribar el millor dels
moments. Podria escollir entre un viatge per la geografia
de l’Àfrica, un passeig per la Divina Comèdia, una aventura
pel Quixot, un misteri per la geometria , la màgia dels
colors amb els volums d’art del Renaixement... tot un món
infinit a les seves mans, literalment. De mica en mica, però
literalment a les seves mans.
Mai va confessar si havia aprés a llegir sola o bé algú l’havia
guiat en la seva autodidacta formació universitària,
però el cert és que va acabar els seus dies com a lectora i
coordinadora del primer club de lectura de la Biblioteca
del seu nou barri, ara ja lluny del carrer Princesa i de la
Ciutat Comtal, en un petit poble de l’interior de Tarragona.
Sigui com sigui, ella sempre deia que tot va ser gràcies a la
mare. “Filant prim, aprens a equilibrar els colors, a ordenar

les agulles, a fer un ús adequat de cada instrument. Filant
prim, tot plegat, del teler en surten les peces que seran
vestits després. Així, així s’aprèn. “
Certament, que en els detalls hi trobem l’essència
segurament és la millor de les lliçons. Avui, que la
immediatesa enfosqueix la raó, que la velocitat amaga
les intencions i que tot sovint es confon el missatge amb
una imatge.. . M’agradaria tenir per a mi un univers com
el mosaic de la Biblioteca de la tieta Rosa i un taller...
per filar prim allà on la superficialitat de les coses no ens
permet només veure- les i només potser ,ja quan és massa
tard, les arribem a conèixer.
La Juani
Pd. Omplim les biblioteques?
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Cuina de tardor

Espatlla de xai al forn amb bolets
INGREDIENTS :
Una espatlla de xai (tallada en 4 trossos)
2 patates
1 pebrot
2 cebes
Llenegues i rovellons (o al gust)
Oli
Sal, pebre negre, pebre vermell (de la Vera)
Farigola, romaní i llorer
Mel i sèsam

PREPARACIÓ :
Primer de tot tallarem la cuixa de be en 4 trossos i els salpebrarem amb sal, pebre negre, pebre vermell
(de la Vera, opcional) i oli. Un cop ho tinguem ho posarem al forn (prèviament escalfat) afegint-t’hi una
mica de farigola, romaní i una fulla de llorer. A uns 180º durant ½ hora i tapat per sobre amb una mica
de paper d’alumini.
Mentrestant tallarem a trossos un parell de patates, mig pebrot vermell i una bona ceba.
Passada la mitja hora afegirem les patates, el pebrot i la ceba i treure’m el paper d’alumini. Ho deixarem
coure durant 1/2 hora més.
A continuació hi posarem els bolets ben nets (llenegues i rovellons o d’altres segons els gustos de
cadascú) durant 1/4 d’hora. (Anirem vigilant que no es fessin massa).
Per finalitzar aquest plat pintarem amb mel (i sense por) els trossos de xai i els hi posarem una mica de
sèsam per sobre, li dóna un gust deliciós.
SALUT I BON PROFIT

14

L’Altaveu nº 108 any 2015

SALUT
L’Altaveu nº 108 any 2015

15

ENTITATS I AJUNTAMENT CREEN LA TAULA DE COMERÇ A SANT PERE DE RIBES

• Serà un espai de col·laboració pel diàleg i el consens per un comerç de qualitat.
S’ha constituït a Sant Pere de Ribes la Taula de comerç local,
un punt de trobada dels diferents agents públics i privats
vinculats al comerç de Sant Pere de Ribes. Fem Ribes, UCER,
DO Ribes i l’Ajuntament han donat el tret de sortida per a la
creació d’aquesta plataforma de debat, consens i diàleg per fer
del comerç local un comerç unit, reforçar la seva presència al
territori i crear una identitat conjunta. Està previst que s’hi sumi
també la nova entitat OCI Ribes representativa del sector de la
restauració així com el Mercat Municipal la Sínia.
El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i entitats locals han fixat diverses pautes
de treball amb la finalitat d’anar cap a un comerç proper i de
qualitat. Alguns dels objectius són la coordinació del calendari
d’activitats que s’organitzen al municipi, que hi hagi un espai per
debatre temes, que s’obtingui un consens sobre les accions o
sumar sinergies, a l’hora que sigui una oportunitat per convidar
experts o institucions com la Diputació de Barcelona, l’ADEPG o
la Cambra de Comerç, entre d’altres.
Entre els temes tractats ja en aquesta primera trobada
inaugural, que va tenir lloc el passat 9 d’octubre, es va parlar
de la Campanya de Nadal com a acció més propera i potent
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amb la que l’Ajuntament ofereix assumir el disseny d’una
imatge conjunta per a tot el municipi per aconseguir un major
impacte al territori, i donar a conèixer tot el que es fa per Nadal
i Reis, com ara ludoteques, actuacions o sorteigs, entre altres.
D’altra banda, aquest any s’ha aconseguit una millora de la
il•luminació nadalenca per la Campanya 2015/2016, tant per la
renovació dels models antics (hi haurà una llum més visible i
més moderna) com pel reforç de diferents punts tant de Ribes
com les Roquetes.
Departament de premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

ES CONSOLIDA AL GARRAF UN GRUP
D’ESTUDIS SUBTERRANIS
El Grup d’Estudis Subterranis del Garraf neix a principis
de l’any 2014, en coincidir a Ribes, gent del mateix poble
i de municipis dels voltants (Sitges, Vilanova, Vilafranca,
Cunit), que compartíem la mateixa inquietud: l’exploració
del món subterrani.
Membres de la Secció d’exploracions subterrànies
del Ger es trobaren amb persones vingudes del Grup
d’Espeleologia de Badalona, de l’ Espeleo Club de
Sabadell, i de l’A.E.Talaia, i decidiren fundar aquesta nova
entitat a Ribes, per tal d’explorar bàsicament el Massís
del Garraf i els seus voltants, no deixant de banda altres
zones de Catalunya (Pirineus, Ports de Beseit).

Una altra vessant
de la nostra activitat
és la divulgació de la nostra activitat, i és per això que
organitzem cursos d’iniciació a l’Espeleologia, excursions
a coves del Garraf, xerrades a casals d’estiu, xerrades
a escoles, i periòdicament publiquem treballs de caire
científic, donat que tenim membres que ho són alhora de
l’Associació Catalana de Biospeleogia (entitat amb seu al
Museu de Ciències Naturals de Barcelona).
L’any 2013 vàrem participar en una expedició espeleològica
al Marroc, concretament a la serralada de l’ Atlas, amb la
descoberta d’una nova espècie d’artròpode.
Un objectiu que tenim com a prioritari és l’elaboració del
Catàleg Espeleològic de Sant Pere de Ribes, que serà
una eina de coneixement tant pel poble en general com
per a l’Ajuntament, en engrandir el patrimoni territorial i
cultural del municipi amb la catalogació topogràfica de
coves i avencs, i catalogant també la fauna que hi viu, fins
ara no prou ben estudiada.
Per als qui vulgueu endinsar-vos en aquest meravellós
i desconegut món, podeu contactar amb nosaltres a
gesgarraf@gmail.com.
Grup d’Estudis Subterranis del Garraf

L’activitat del grup és l’espeleologia, un esport-ciència que
sota l’empara de la Federació Catalana d’Espeleologia
agrupa a més de 4.000 federats a tota Catalunya.
L’espeleologia és una disciplina complexa, amb moltes
branques (exploració de noves coves i avencs, estudi de la
fauna subterrània, topografia, estudis climàtics, geologia,
etc.) i difícilment podreu fer-vos una idea del que arriba a
representar si no us endinseu per sota del món superficial
conegut. És realment com anar a un altre planeta.
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Sabies
què...
UNA MUNTANYA PROP DE RIBES
ES DIU ELS JUGADORS?
Josep Miret i Mestre

Si pugeu dalt d’un terrat amb bona
vista o millor si mireu des d’un lloc
elevat com el Palou en direcció nord
veureu una muntanya imponent
que els ribetans coneixem amb el
nom dels Jugadors. Quan jo era petit
vaig preguntar d’on venia aquest
nom i em van explicar una curiosa
història que va passar fa uns noranta
anys. Eren els anys de la dictadura
de Miguel Primo de Rivera i no feia
molt que s’havia fundat la Societat
d’Agricultors Obrers, més coneguda
com “el Local”.
El diumenge 20 de març de 1927
un grup de pagesos, entre ells en
Francisco Pascual de la masia de
Montgròs, jugaven al burro al Local.
Aquella tarda en Francisco va guanyar
molts diners. Cap a la una de la nit
va tornar a casa seva i en ser al camí
entre la Serra i Montgròs algú amagat
a la soca del garrofer d’en Gos de
Falda li va donar un cop al cap amb
un destraló i li va prendre els diners.
El pobre Francisco es va haver de
refugiar en una masia veïna fins
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que va passar el perill i el va poder
visitar un metge. Va estar uns dies
greu perquè tenia “una ferida que
ha penetrat fins al cervell”. El jutge
va ordenar la detenció d’un dels
jugadors com a presumpte homicida,
però el van deixar en llibertat per
manca de proves.
L’endemà tot el poble n’anava ple.
La notícia va ser recollida per alguns
diaris com “La Vanguardia” (29 de
març de 1927, p. 19) i també en
parla, de primera mà, el dietari de
Pere Miret i Cerdà. A conseqüència
d’aquests fets l’alcalde Josep Cuadras
i Cuadras va prohibir el joc a tot el
terme municipal. Però atenció que
alguns jugadors no van respectar
la prohibició i van continuar jugant
d’amagat en una barraca de pedra a
la part alta dels Jugadors. La barraca
encara es conserva enmig del bosc
malgrat que ja fa bastants anys que es
va esfondrar la volta, tal com podeu
veure en una de les fotografies que
acompanyen el present treball.
Us recomano una excursió per la
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Fita del cim dels Jugadors. Al costat de
la foto posa “GRAELL”, a l’altra banda diu
“CARBONELL”.

muntanya dels Jugadors, apta per a
qualsevol persona que dugui aigua,
barret, bon calçat i no li facin por
les pujades ni les pedres. Podem
sortir de la Costeta (prop de l’antic
escorxador) i seguir una drecera
que passa pel costat de la riera de
Begues fins al fondo d’en Torreta,
on el camí s’enfila fins arribar al
coll de Glaieta (coordenades del
GPS: 397639, 4570277). Al coll de
Glaieta la drecera empalma amb
un altre camí que puja del fondo
de les Carboneres, però nosaltres
girem a l’esquerra en direcció a la
part alta dels Jugadors. Uns quatrecents metres més endavant trobem
un trencall a l’esquerra que hem
de seguir (397279, 4570209). Un
tros més endavant hem de sortir

Els Jugadors des del darrere de can Giralt
del Palou. Al centre de la fotografia el
coll de Glaieta i el fondo d’en Torreta.

La barraca dels Jugadors, on anaven a
jugar a cartes alguns ribetans per burlar
la prohibició de l’alcalde.

Pou d’en Miret, prop del camí que baixa
cap al Racó, sense brocal. Compte no
prengueu mal.

del caminet i ficar-nos dins del bosc
de pins per trobar la barraca dels
Jugadors (397163, 4570000). Quan hi
arribeu, penseu en aquells avis que
passaven les tardes dels diumenges
jugant a cartes.

serveix de partió entre les propietats
de can Giralt i de can Miret de les
Planes (o ca la Poforta) (397182,
4570183). Els propietaris antics eren
els Graell i els Carbonell, tal com
podeu veure a la fita.

Retornem al camí per on veníem i
tornem al punt del camí on hem tirat
a l’esquerra, però ara seguim recte i
un tros més endavant ens acostarem
al punt més elevat dels Jugadors. Si
sortim del camí, en el punt més alt
trobarem una fita molt antiga que

Tornem a girar per l’esquerra a la
següent bifurcació del camí (397055,
4570297). Comencem a baixar pel
fondo d’en Miret. Just abans que
el camí iniciï una forta baixada en
direcció al Racó hi ha el pou d’en
Miret, un pou abandonat que ara no

té ni aigua ni brocal (396984,4570210).
Baixem cap als Socots, agafem una
drecereta que passa pel costat de la
barraca d’en Mariquíndol (396415,
4570088) i seguim, ara sense camí, fins
les ruïnes del mas d’en Faura, una masia
arruïnada que es va abandonar fa més
de cent anys (396621, 4569900). Un
dia m’agradaria parlar extensament
d’aquesta masia, ja que poca gent la
coneix, però ara ja m’allargo massa. Com
pugueu, perquè no hi ha camí, baixeu a
la riera i per can Tomeu i el corral d’en
Capdet podeu tornar a Ribes.

Com cada any a la
tardor…

SI TE 60 ANYS O MÉS

Inici : 19 OCTUBRE
SI ACUT A CENTRES PER A
GENT GRAN O RESIDEIX
EN UNA INSTITUCIÓ

SI ESTÀ EMBARASSADA

SI CUIDA O ESTÀ EN CONTACTE
AMB PERSONES DELS
COL·LECTIUS ESMENTATS

SI PATEIX MALALTIES
CRÒNIQUES QUE LA
GRIP POT AGREUJAR

PODEU DEMANAR DIA I HORA DE VISITA AL
VOSTRE CENTRE , DEMANAR CITA PER TELÈFON
O BÉ PER INTERNET http://canalsalut.gencat.cat
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dissabte 7 de novembre
12.00 h- Tabalada del ball de diables Els Diabòlics
12.30 h- Visita dels representats municipals
12.30 h- Taller infantil Temps de verema. Mancomunitat Penedès- Garraf
13.30 h- Actuació hip-hop. Fusion Dance
13.45 h- Actuació de gym-jazz. Gymnàstica 52
17:00 h- Mostra de balls moderns. Asssociació de Gym Jazz Garraf
17.30 h- Actuació infantil ball flamenc. Casa Andalucia
18.00 h- Meaka dantza taldekoa d'Irún
19.00 h- Taller de Vinicultura. Celler Puig Batet
20.30 h- Exhibició de dansa. Ass. Cultural Contratiempo

Visita la Carpa Interactiva d'Entitats i més !
ADDAIA CELLER
BODEGUES PINORD
BODEGUES TORRE DEL VEGUER

Diumenge 8 de novembre
De 10 h a 14 h- Trobada de Plaques de Cava. Comissió de Festes les Roquetes
11.45 h- Colla Dansaires de les Roquetes
13.00 h- Meaka dantza taldekoa d'Irún

CAVA GAVARRÓ
CAVES MASET DEL LLEÓ
CELLER CA L'ARTIGAS- CASTELL DEL PALOU
CELLER CAN PUJOL
LA TRONERA CERVESERIA ARTESANAL

17.30 h- Exhibició de sevillanes i zumba. Siente el Ritmo
18.00 h- Actuació Falcons de Vilanova
18.30 h- Taller infantil Fang i vinya. Escola Artífex d’arts i oﬁcis antics de Canyelles
19.00 h- Taller Descobreix els secrets del cava. Mestres-Vins de cava
21.00 h- Cloenda a càrrec de Kaboa Batucada

MESTRES-VINS DE CAVA
PUIG BATET VINYES I VINS DEL GARRAF
BAR CAFETERIA YAYA
CAFETERIA CENTRE CÍVIC- PLANETARI
CAN PERE DE LA PLANA
EL RACÓ DEL TUMI
FORN DE L'ERA RUPIT
LA CUINA- PAELLES I FIDEUÀS
RESTAURANT ÒRDAGO
PIP-OP CRISPETES ECOLÒGIQUES

www.santperederibes.cat

MASIA
EN VENDA
290.OOO€

TEL. 655 960 320

20

L’Altaveu nº 108 any 2015

·

Cara de saber-ne
Hi ha gent que fa cara de saber d’allò que està parlant. No
em digueu per què, ni em pregunteu si realment en saben.
No ho sé. Però el que està molt clar és la importància de
tenir, i si més no de fer, cara de saber-ne.
Fa temps que el gènere de la tertúlia s’ha imposat a la
ràdio i a la televisió. Hores i hores de controvèrsies, més
o menys aferrissades, per tot arreu que han fet què, com
a conseqüència, la figura del tertulià s’estengui com una
fuita de gas que omple totes les cadenes i emissores. Gent
que sap de tot i opina de tot. Política, futbol, societat,
economia, gastronomia... tant és. Jo, en el cas de la
televisió, és clar, em fixo sobretot en els experts que fan
cara de saber-ne. Aquest no cal que s’emboliquin en grans
disquisicions. Ho tenen més fàcil. Un petit comentari i amb
la cara paguen. Són uns afortunats que potser no tenen
tants coneixements com altres companys de tertúlia però
que saben treure partit a la seva habilitat. Per altre costat,
quina desgràcia dominar amb solvència una qüestió i no
fer-ne la cara.
Quan el meu fill volia treure’s el carnet de conduir, insistia,
amb una perseverança que ja la voldria per si el mateix
Guardiola, en què el deixis conduir el meu cotxe per fer
pràctiques. M’hi vaig negar tot el que vaig poder però va
arribar un moment que havia de decidir entre el filicidi
o la classe magistral (això de filicidi no tinc molt clar que
vulgui dir assassinat d’un fill, igual que suïcidi no crec que
vulgui dir assassinat d’un suïs). Bé, el cas és què, com en
aquells temps vivíem en una urbanització, un dia, reduïda
la muralla de la meva resistència a un grapat de runa, ens
vam dirigir a uns dels carrer més amagats i poc transitats
a fi d’impartir la classes de conducció.
Tot va ser asseure’s el pilot novell al volant i sortir amb
primera per recorre els primers deu metres, quan per
l’altra punta del carrer apareix un cotxe de la Policia Local

fent la ronda. El meu fill que encara no havia fet els divuit
anys va empal·lidir i em va preguntar. -Què faig?
Jo, què segurament estava més blanc que ell perquè
comprenia que era el més culpable dels dos, vaig dir-li.
-Fes cara de saber-ne!
I els dos cotxes es van creuar sense cap incident i fins i
tot m’atreviria a dir que els guàrdies deurien ponderar la
prudència del conductor del cotxe que acabava de passar
per dur una velocitat tan moderada tot i ser un carrer
ample i solitari.
Aquell dia vam aprendre, pare i fill, dues lliçons. Que
no s’han de cometre incorreccions... i la utilitat que té,
moltes vegades, fer cara de saber-ne.
P. D. El meu fill ho va fer molt bé, però a mi em costa
bastant més. Per molt que practiqui aquest difícil art, per la
manera què, a vegades, em miren els meus interlocutors,
em penso que no acabo de tenir-lo dominat. A veure,
potser aixecant una cella...

