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L’Altaveu és un mitjà 
plural i no comparteix 

sempre l’opinió dels seus 
col·laboradors

uin goig de Festa Major, Sant Pau ha brillat amb tot el seu esplendor 
gràcies a la participació de tots el que l’han fet possible. Un cop més 
donem crèdit a la importància de les tradicions al nostre municipi i a la 
insuperable estimació a la festa de tots els ribetans. Comencem a preparar 
Sant Pere que el juny ja és aquí!!!

També a les Roquetes estan de preparatius per Santa Eulàlia, oferim la programació i 
desitgem una Bona Festa Major als roquetencs. I serà L’Altaveu de març que ens mostrarà 
com ha anat a través del reportatge fotogràfic, tant de Santa Eulàlia com de Carnaval.

Carnaval, tant a Ribes com a  les Roquetes apunta maneres, tothom hi és convidat. Que 
corri la rauxa i el divertiment, que els carrers s’omplin de disfresses, de carrosses i de 
creativitat. Vigileu les criatures!!!

Aquest mes tenim una entrevista de cine amb en Gonzalo González, un jove i prometedor 
director de cinema del municipi. Ens parla de la seva vocació des de sempre… El meu 
pati era com un escenari d’una pel•lícula de Hollywood... 

Sabies que... aquesta edició per en Xavier Miret i Mestre ens desvetlla que en el terme 
municipal actual no hi havia sol un castell. Així doncs el Castell de Sota Ribes no és l’únic 
que teníem al municipi?

Fins el 29 de febrer podem gaudir a La Premsa de l’exposició/homenatge anomenada 
“Ventalls”  de l’artista Xus Duran. En Xus a qui tenim en gran estima, meravellós artista 
i millor persona sempre va lluitar per que la seva obra fos compartida per tots nosaltres. 
Gràcies Xus!

La Juani, que ha estat donant un vol per no sabem ben bé on, torna amb la certesa de 
que “el nostre no és l’únic món”, bé per ella, tot i que és una de les poques  que potser ja 
ho sabia, es veu en cor de fer-nos-ho saber, potser va sent el moment de despertar-nos.

Tanquem aquesta editorial amb el record de l’Antonio Rubio que ens va deixar fa uns 
mesos i a qui les colles de foc de Ribes i en especial  la seva estimada colla els Dimonis 
de Ribes van dedicar un homenatge en record a la seva persona. Sempre hi haurà una 
encesa en el teu honor Antonio.

Fins aviat!

E d i t o r i a l

Q

L’Altaveu nº 110  any 2016                                       01

SABIES QUÈ...
...Tres Castells,
i no pas un
Pàg/ 18 i 19 

SANT PAU 2016
Festa Major 

Pàg/ 2, 3 i 4

UNA CONVERSA DE CINE
Gonzalo González

           Pàg/ 10 i 11

LA JUANI
Més enllà,
hi ha vides més enllà.
Pàg/ 17

ROSQUELLADES
Munyir el personal

Pàg/ 21 

CARNAVAL ’16
GER i XULIUS

Pàg/ 6 i 7 

...i més

Sumar i

NOU TELÈFON

93 023 40 68



02                                     L’Altaveu nº 110  any 2016

Les tradicions esclaten quan arriba Sant Pau i es nota als 
carrers. A mesura que avancen els dies la munió d’actes i 
celebracions programades omple les nostres agendes. 

Des de la presentació del Programa i la Separata, dedicada 
enguany al músic Manel Rius i realitzada Esteve Molero, així 
com l’actuació de Sardanes del mateix dia 16 de gener a la 
Plaça Maria Mercè Marçal, fins al darrer ball del dilluns 25, tot 
ha seguit, minuciosament, el que mana la tradició. Una tradició 
que varia i creix. Una tradició que evoluciona i al mateix temps 
es manté fidel. 

El Pregó, a càrrec d’en Joan Pascual Olivella en “Peli” no va 
deixar dubtes de la implicació dels nostres conciutadans en la 
vida de la nostra vila. El Correfoc, sempre lleial al seu caràcter 
del seny i la rauxa, va deixar l’empremta de l’olor de la pólvora, 
que és senyal inequívoc de que la festa ja és als carrers. 

Mesos abans, panderetes, timbalers, bastoners, gitanes, 
geganters i totes les colles ja han anat preparant-se per la 
Festa. És la Festa Major, la festa d’hivern, la festa petita i més 
gran. 

L’anada infantil a Sant Pau del diumenge anterior és una 
constatació de que tenim festa per sempre! La canalla 
entusiasmada i implicada enfila cap a Sant Pau cada any fent 
més pinya i en major quantitat. 

SANT PAU, FESTA I TRADICIÓ 
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SANT PAU, FESTA I TRADICIÓ La Traca, espectacular. És la veu de tot un poble que clama: 
Comença la Festa! I entre mòbils i càmeres ja és eterna, 
reproduint-se per les xarxes socials, per les cases i un eco 
que la fa reconeguda més enllà del nostre propi poble.

Balls infantils i adults fan de les cercaviles el paisatge 
predilecte de l’hivern. Colors i llums, més enllà dels núvols, 
són els protagonistes de les fotografies: diables i diablesses, 
timbalers i timbaleres, el Drac traient els Tres Caps, els Gegants 
i els Cabeçuts amb les seves danses. Gitanes, Panderetes, 
Panderos , Cercolets, Cascavells, Cintes, Bastoners i les 
nostres bestioles, el Drac Petit i el Drac de Ribes. És sempre 
molt més del què sembla. 

Les imatges, de les que tenim un recull, són la mostra més 
fidedigna de la tradició i la festa, una festivitat que inclou concerts 
com el Trakasound , el Ball de Vigília i el Concert de Sant Pau.
I, a més a més, cal recordar totes aquelles activitats que 
entitats i comerços de restauració organitzen per aquests 
dies. Una setmana intensa. Una setmana de treva, en la 
que oblidem exàmens o compromisos, dificultats o detalls 
del dia a dia, per sortir als carrers, viure la festa, compartir-
la i deixar una empremta que pot ser eterna: la fotografia 
de la nostra festa!

L’Altaveu

Fotos: Xavier Callao
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Dimecres 27 de gener
15:30 h.
Sessió del Club de Lectura
Conduït per Eulàlia Ribó. Ànima mesquina, de Sílvia Romero 
a la Biblioteca Josep Pla.
Ho organitza: Servei de Cultura, Esports i Joventut
20:00 h.
Presentació de la separata “Història dels gegants de les Roquetes”
a càrrec de Isaac Pérez i del programa de festes
A la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla.
Coordina l’acte: Associació de Festes.
Hi col•labora: Servei de Cultura, Esports i Joventut

Dijous 28 de gener
18:00 h.
Hora del conte a càrrec de Mon Mas a la Biblioteca Josep Pla
Per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Ho organitza: Servei de Cultura, Esports i Joventut

Dissabte 30 de gener
17:00 h
Gran Ball de Mantons Infantil
Amb DJ Darío al Centre Cívic l’Espai. Entrada 1€ (inclou refresc)
Coordina l’acte: Associació de Festes i
AMPA Santa Eulàlia, Roquetes i Mediterrània.

23:30 h
Gran Ball de Mantons amb l’Orquestra Pasarela al
Centre Cívic l’Espai
Es prega americana per a ells i mantó per a elles.
Coordina l’acte: Associació de Festes.

Dijous 4 de febrer
18:00 h
Merengada Popular
A l’esplanada del Centre Cívic l’Espai.
Coordina l’acte: Associació de Festes i Pastisseria Roquetes.

Divendres 5 de febrer
19:00 h
Arrivo del Rei Carnestoltes i comitiva carnavalesca
Sortida de la plaça Llobregat, i finalitza a l’envelat.
Coordina l’acte: Associació de Festes
00:00 h
Ball de l’Arrivo a l’envelat amb DJ J. Vito
Coordina l’acte: Associació de Festes

Dissabte 6 de febrer
17:00 h
Ball de Carnaval Infantil
amb animació i DJ J. Vito a l’Envelat.
Coordina l’acte: Associació de Festes i AMPA Ceip Mediterrània

Diumenge 7 de febrer
17:00 h
Festa de la Gent Gran a l’envelat
Ho organitza: Servei de Cultura, Esports i Joventut

Dimecres 10 de febrer
18:00 h
Enterrament de la sardina
Sortida del local de l’Associació de Festes a la UA1, finalitza plaça 
Llobregat.
Coordina l’acte: Associació de Festes

Dijous 11 de febrer
19:30 h
Cercavila de vigília de Festa Major
Sortida rambla de Rafael Alberti, i final a la plaça Llobregat amb encesa 
final amb pilar casteller.
Coordinen l’acte: Les colles de foc de les Roquetes i els Castellers de 
lesRoquetes.
Hi col•laboren: Agrupació de Balls Populars
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Divendres 12 de febrer: Santa Eulàlia
08:00 h
Matinades Tronades
Sortida a la plaça del Llobregat i arribada a l
plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Dragona de les Roquetes
09:45 h
Concentració dels Balls Populars
A la plaça de la Vinya d’en Petaca.
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
10:00 h
Cercavila anada a ofici
Sortida des de la plaça de la Vinya d’en Petaca i final a l’església de 
Santa Eulàlia.
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
11:00 h
Ofrena Floral a la patrona per part de les entitats i solemne missa 
concelebrada de Festa Major
A l’església de les Roquetes. Ho organitza: Parròquia Sta. Eulàlia.
Seguidament Concert Coral de les Roquetes.
Ho organitza: Casal de les Roquetes. Els Castellers de les Roquetes 
faran un pilar dins l’església en fer la seva ofrena
12:00 h
Cercavila sortida d’ofici
Sortida de la porta del pati de l’església de Santa Eulàlia, fins
a la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
Hi col•laboren: Ball de Diables de les Roquetes, Dragona de les 
Roquetes, El Duc de les Roquetes, Castellers de les Roquetes, Ball de 
Diables, Els Diabòlics i Petits Diabòlics
En finalitzar
Traca de Festa Major de Pirotècnia Igual
Coordina l’acte: Associació de Festes
17:00 h
Ball de Santa Eulàlia al Casal d’Avis de les Roquetes
Inclou berenar. Preu 1€
Ho organitza: Casal de les Roquetes
18:00 h
Animació infantil amb Xip-Xap
al Centre Cívic l’Espai.
Coordina l’acte: Associació de Festes

13 de febrer
23:00 h
Ball de Festa Major amb l’orquestra Marinada
al Centre Cívic l’Espai.
Coordina l’acte: Associació de Festes

14 de febrer
08:00 h
Matinades
Agrupació de Balls Populars de les Roquetes. De plaça Llobregat
a la plaça de la Vinya d’en Petaca
11:00 h
Cercavila de Festa Major
Sortida plaça Ramon Mir, fins a la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
Col•laboren: Castellers de les Roquetes
A continuació,
Exhibició dels Balls Populars com a acte final, mentre els castellers 
aixequen un pilar, tots els balls blancs ballen alhora i es fa una encesa 
conjunta de les colles de foc
A la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
Hi col•labora: Castellers de les Roquetes

17 de febrer
17:30 h
Laboratori de lectures portàtil: autors i il•lustradors catalans. a la 
Biblioteca Josep Pla
Per a nens i nenes de 4 a 10 anys.
Ho organitza: Servei de Cultura, Esports i Joventut

18 de gener
18:00 h
Hora del conte a càrrec de Sandra Rossi a la
Biblioteca Josep Pla
Per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Ho organitza: Servei de Cultura, Esports i Joventut

27 de febrer
23:00 h
Jumorrwland 2016. Sessions de DJ’s locals
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Ball de Diables els Diabòlics
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Per Bàrbara Scuderi

Quan va començar la teva passió pel cinema ?

Fa molts anys que m’agrada el cinema i que m’hi 
he volgut dedicar. Amb 10 anys sortia al pati de 
casa, llavor vivia al carrer del Pi,  i em posava a 
representar personatges tot sol. Acostumava a 
agafar un còmic o una petita història que m’havia 
inventat  i els representava. La meitat eren policies 
que investigaven un assassinat. El meu pati era com 
un escenari d’una pel•lícula de Hollywood, però tot 
estava al meu cap. Els meus pares deurien pensar 
que estava com un llum!

No vaig trigar en agafar una càmera i començar a 
enregistrar-ho tot. 

També tens una passió per la fotografia que 
d’alguna manera es percep molt en els teus 
treballs. 

Si. De fet fotografia i cinema van molt lligats. Al 
principi només agafava la meva càmera i anava 
fent un tomb i fotografiant per arreu. I fa dos anys, 
d’alguna manera, vaig decidir que fos el meu ofici, un 
cop acabats els estudis de cinema i de fotografia, ja 

vaig començar a donar-me a conèixer com a fotògraf 
i m’agrada. 

Ara estàs completament dins del  nou projecte. 
Explica’ns… 

Es tracta de Mar Muerto, un curtmetratge de film noir 
també, però que en el fons és una història d’amor, en 
una ciutat on els negocis bruts poden més que la 
passió. Serà també en blanc i negre i també l’equip 
serà molt semblant al del primer treball. Com Tom 
Reilly, el guionista i company de Ribes també. De 
seguida que vaig llegir el guió me’n vaig enamorar i 
de seguida vaig tenir les localitzacions.

Una història d’amor en blanc i negre, doncs?

Si, tracta de dos amants que es tornen a trobar en 
un moment molt impactant de les seves vides. La 
temàtica negra no és el més rellevant. Tot i que és un 
gènere pel que tinc molta passió perquè em serveix 
i serveix per a retratar la societat en essència, 
una societat cínica i corrupta. I el blanc i negre és 
imprescindible. Forma part de la història del cinema. 
I sempre m’ha influenciat, amb títols com Rebeca, 

Gonzalo González Undurraga nascut a Ribes s’especialitza en 
direcció, guió i producció amb 19 anys a partir de la formació 
a l’ escola de cinema de Vilanova i la Geltrú, Claqueta i Acció. 

Ha dirigit un videoclip amb “Santos y Rebeldes” i també va 
presentar el seu primer curtmetratge “Cama rota“ protagonitzat 
per l’actor Tony Corvillo i Patricia Defran, i  dos ribetans: Roger 
Pons i Txus Guiu com a extres.

Actualment està treballant en el seu segon projecte:  “Mar muerto” , un curtmetratge també de cinema 
negre, de clars i obscurs en el rerefons d’una història d’amor. 

UNA CONVERSA DE CINE
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The third man o Gilda, que han format part de la 
meva vida. Però bé... això no vol dir que algun dia no 
em llenci a realitzar un projecte en color!

Les localitzacions sempre al Garraf i sembla que 
en Mar Muerto part de la història té lloc en un port 
de pescadors, no gaire lluny d’aquí oi?

Representa que el protagonista, que de fet ens explica 
tota la seva experiència en veu off, és un enterrador 
de la màfia. Podríem pensar que és d’una funerària, 
però ell treballa per la màfia i  enterra les víctimes al 
mar. El personatge té la seva pròpia embarcació al 
port de pescadors, i  hem aconseguit un lloc perfecte,  
amb una estètica perfecta. I no hi ha dubte tampoc 
de que un port de pescadors contribueix a reforçar 
l’estètica del cinema negre. 

Actualment esteu en la fase de la recerca de 
finançament. Tot un repte, no?

Sí. Tirar endavant un projecte no és gens fàcil. Però  
aquí estem. Cada dia buscant la manera d’aconseguir-
ho: associacions, productores, institucions... és un 
repte però no deixa de ser divertit.
Hem fet un teaser fins i tot com a presentació  i és 
tota una experiència, però no és complicat.

En quina fase doncs esteu actualment? 

Actualment en una lluita constant. El projecte està 
tot apunt: guió, localitzacions, actors... la lluita 
pel finançament. Tot i que ja podem dir que tirem 
endavant, és la lluita de sempre de la cultura i les 
arts.  Tal com ho veiem, a l’abril començaríem el 
rodatge. 

Una imatge d’en Gonzalo amb l’actriu Celia Cordero  
i en Gonzalo González pare (Salo) en un moment 
del rodatge.

Una instantània durant la gravació del teaser de 
”Mar muerto”.

Escena del curt “Cama rota” amb Tony Corvillo i Patricia 
Defran, i  dos ribetans: Roger Pons i Txus Guiu.
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Una 
b o n a 

quantitat d’amics 
i admiradors de l’obra 

de Xus Duran van assistir el 
passat 14 de gener a la inauguració de 

l’exposició  homenatge a aquest artista ribetà, 
titulada Ventalls, que va tenir lloc al popular cau d’art, 
La Premsa, de Sant Pere de Ribes.

L’artista vilanoví, Joan Nadal ,va ser l’encarregat de 
presentar l’exposició. Va recordar que tot i que en 
aquesta ocasió només es pot veure una part del seu 
treball, concretament els seus Ventalls, Duran es 
podia considerar un artista “en extinció”, d’aquells que 
eren capaços de treballar molt bé totes les tècniques, 
contràriament al que passa  avui dia on  és molt més 
habitual especialitzar-se en alguna en concret. També 
el va recordar de manera molt afectuosa ressaltant 
les seves virtuts com a persona. Recordem que Xus 
Duran ens va deixar el juliol del 2013. 

Les obres exposades permeten apreciar el  gran treball 
de Xus. Les pintures, adaptades al format de ventall, 
mostren un treball minuciós, amb gran riquesa de 
detalls, imaginatius però rigorosament documentats. 

Com a curiositat podem dir que les frases en àrab que 

apareixen en algunes de les pintures o els jeroglífics 
es poden llegir (qui en sàpiga!). Per això, que vulgui 
apreciar bé tots els detalls de cada obra necessitarà 
temps per gaudir-ne.

L’exposició Ventalls es podrà veure fins al dia 29 de 
febrer a La Premsa, coincidint amb una de les festes 
més estimades pels ribetans, Sant Pau.

Anna Vidal

Inaugurada a La Premsa 
l’exposició homenatge al 
desaparegut artista Xus Duran
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Des d’el passat dimecres 20 de gener la Creu Roja 
ja disposa oficialment d’un local a Sant Pere de Ribes, 
concretament al carrer d’Antoni Gaudí de les Roquetes, 
a l’hotel d’entitats (sobre del Centre Cívic l’Espai). Les 
instal•lacions s’han inaugurat amb la presència del 
president de la Creu Roja de Barcelona, Josep Quitet, i de 
l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido. 

Es tracta de dos espais contigus d’uns 60 m2 que 
l’Ajuntament ha cedit a aquesta organització no 
governamental, i que els servirà per desenvolupar la seva 
tasca en l’àmbit de l’acció d’acció social i comunitària al 
municipi, com la gestió del voluntariat, els serveis d’atenció 
a la infància o el programa d’aliments per la solidaritat, 
entre d’altres. 

En els últims temps, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
i la Creu Roja han mantingut una col•laboració estreta 
molt positiva i treballen plegats per dur a terme activitats 
socials en els seus respectius camps d’actuació amb 
l’objectiu comú de ser més eficaç i eficient en l’atenció 
a diferents sectors de població de Sant Pere de Ribes. 
És per això que amb aquesta finalitat l’any passat es va 
signar un conveni de col•laboració entre tots dos.

La Creu Roja compta amb prop d’una quarantena 
de voluntaris i voluntàries al municipi que ajuden a 
desenvolupar diverses actuacions en l’àmbit de l’acció 

EL MUNICIPI JA TÉ LOCAL PROPI DE LA CREU ROJA
Està ubicat a l’hotel d’entitats, al carrer d’Antoni Gaudí de les Roquetes.

social i comunitària i fins ara no tenia seu a Sant Pere de 
Ribes. Segons el president de l’organisme a la província 
de Barcelona, Josep Quitet, “l’objectiu de la Creu Roja 
era tenir un local a tots els pobles de més de 20.000 
habitants(...) i finalment a Sant Pere de Ribes l’hem 
assolit”. Quitet ha explicat que portaven tres anys anant-
t’hi al darrera i es feia estrany que amb més de 31.000 
habitants no tinguessin presència física en aquesta 
localitat.

Per part del govern local, la regidora de Serveis Socials, 
Paqui Carrasquilla, ha manifestat que estan “molt contents 
i satisfets de disposar d’aquest equipament que fa anys 
que esperàvem”. L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha celebrat 
que es tracti d’un nou equipament “destinat a les persones 
i sobretot a ajudar als col•lectius més vulnerables”.

L’acte posterior a la inauguració que es va fer a la sala sol 
del centre cívic, presentat per Laura González, va comptar 
amb la participació de la Casa de Andalucia del Garraf, 
el grup de grallers de les Roquetes i Kaboa Batukada. 
També hi van assistir la presidenta de la Creu Roja de 
Sitges, Lidia Lanuza; la regidora de Serveis Socials, Paqui 
Carrasquilla, així com diversos representants polítics i 
institucionals i voluntaris de l’organisme.

Departament de premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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Ja hem acomiadat l’any 2015. 
I comencem un de nou ple de 
possibilitats. Quins somnis tens per 
complir aquest 2016?

Estic segura que entre els teus desitjos 
has apuntat algun somni que t’agradaria 
poder realitzar. A que si? Potser és fer 
un viatge o canviar de feina, trobar 
l’amor o, simplement, aixecar-te cada 
dia amb il•lusions renovades.

Sigui quin sigui el teu somni, et convido 
a que posis en pràctica un truc i facis 
el teu ”Mapa del Tresor”. Amb aquest 
mapa, el teu somni estarà cada dia 
més a prop. T’ho garanteixo.

Agafa una cartolina d’un color que 
t’agradi. Al centre posa alguna cosa 
que et representi: la teva foto o el teu 
nom, un dibuix, un símbol, ... i voreja’l 
amb un cercle.

Al voltant veu posant totes aquelles 
coses que t’agradaria aconseguir: una 
nova feina, una casa, un viatge, un 

canvi d’estil de vida,... Aquell somni 
que tens potser de fa temps i que no 
aconsegueixes materialitzar. Pot ser 
és un desig a llarg termini: alguns dels 
teus somnis potser necessiten passar 
per petites etapes abans de realitzar-
se. Pots dibuixar-los, pintar-los, 
retallar fotos de revistes, escriure’ls 
amb lletres cridaneres o posar símbols 
que tinguin significat per a tu.

Un cop hagis confeccionat el teu 
Mapa del Tresor, posa-ho en algun 
lloc especial que et sigui fàcilment 
accessible i que puguis veure’l cada 
dia. Si tens clar el que vols aconseguir 

i a on vols arribar, seràs capaç de 
descobrir la forma de fer-ho. La teva 
ment treballarà per saber quins passos 
has de donar per arribar a fer realitat 
allò que per a tu és important a la 
teva vida. Escriure o dibuixar els teus 
objectius o els teus desitjos, fa que la 
teva ment s’enfoqui .

Creu-me: no és màgia. És neurociència!
Al llarg del temps, pots anar afegint 
coses o potser, canviant d’altres. 
L’important és que posis focus en allò 
que, de debò, vols aconseguir. I que 
siguin somnis assolibles, és clar! Això 
és fonamental. Si vols casar-te amb en 
George Clooney, no t’asseguro que ho 
aconsegueixis ;-)

El teu somni, objectiu o desig  ha 
de ser SMART: (S) Específic (M) 
Mesurable (A) Assolible (R) Realista i 
(T) Temporalitzable (que es pugui fer 
realitat en el temps).
Si segueixes aquests passos, 
t’adonaràs que, aconseguir el teu 
somni està cada dia més a prop.

El Mapa del Tresor
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

A Ribes seguim d’enhorabona amb els èxits esportius que ens brinda el Gimnàs Sport Ribes.

En aquesta ocasió  el seu mestre l’Andreu López Gallardo s’ha proclamat Campió de 
Catalunya i Campió d’Espanya de Hapkido. 

L’Andreu compagina prou bé la seva absoluta dedicació als alumnes del Gimnàs, els que 
ens tenen ja acostumats a destacar en els campionats on participen, amb els seus durs  
entrenaments per mirar d’assolir noves fites per continuar formant i consolidant la seva 
carrera esportiva.

La propera serà a finals d’aquest any i el repte, el Campionat d’Europa. Així doncs, mantindrem 
l’atenció a la progressió per continuar celebrant triomfs.

Bona feina!!!

L’Andreu López Gallardo s’ha proclamat Campió de Catalunya i Campió d’Espanya de Hapkido 
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

L’ARRÒS DEL GUERRER
www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:
Arròs salvatge

Taronja
Espàrrecs de marge

Carbassó
Albergínia
Carbassa

Ou
Llima

Oli
Sal

Pebre negre
Romaní

Preparació:
Posarem a bullir un litre d’aigua amb la pell de la taronja. Quan comenci a bullir hi tirarem 120 gr. d’arròs salvatge i un pessic de sal.

Mentre es cou l’arròs prepararem un ou poché. Per això,  posarem un cassó amb aigua al foc i mentre s’escalfa, agafarem un got, 
posarem una mica de paper film i l’enfonsarem una mica pel centre, suficient perquè hi puguis posar l’ou en el seu interior. Primer 
hi posarem un rajolí d’oli d’oliva, després l’ou i una mica de sal, pebre i romaní. Tancarem el paper film deixant a dintre l’ou sense 
aire o el mínim possible i el posarem a l’aigua bullint durant 5 minuts.

Ara tallarem en juliana un tros de carbassa, 2 espàrrecs de marge, 2 rodanxes d’albergínia i 3 rodanxes de carbassó. Ho saltejarem 
a foc fort amb una mica d’oli i una mica de sal durant 1 minut.

Quan l’arròs estigui a punt, l’escorrerem i li afegirem les verdures.

Servirem l’arròs amb l’ou poché a sobre i ratllarem una mica de llima per tal de donar un toc cítric.

CONSELL: Sincronitza bé els temps. Sabent que l’ou poché estarà llest en 5 minuts i que les verdures ho estaran en 1 minut, calcula 
quan triga l’arròs (cada marca té el seu temps de cocció) i posa l’ou 5 minuts abans i salteja després les verdures.

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero
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De la Festa Major al Carnaval... Tot s’hi val. Això deuen 
pensar, portes endins, entre els murs dels edificis que, 
segons diuen, amaguen... i sobre tot amaguen, l’esperit 
de la democràcia, l’ànima de la sobirania dels pobles, 
aquelles persones que sovintegen les portades dels 
principals mitjans de comunicació internacionals. Dic 
principals, perquè sort que existeixen la resta de mitjans... 
els petits, els singularment menys seguits però potser més 
compromesos en transmetre la informació sense filtres, 
sense lligams. 

En Pere  (i confesso que el nom és fals, doncs no voldria 
comprometre el testimoni), fa pocs dies va tornar a la 
vida. Literalment. Un accident dies abans de Nadal 
l’havia deixat a les portes de la innocent llum blanca, però 
un miracle de la naturalesa humana el va despertar del 
coma i avui  ja és a casa. 

En Pere va ser, en la seva joventut, assessor polític d’un 
partit amb força i de govern. Consolidat, vaja, al que va 
arribar casualment, arrel del pare d’un company de la 
Facultat de Dret, amb qui sovintejava per anar a veure a 
la seva germana, ara la seva esposa. 

Anys després, el partit el va proposar com assessor 
del parlament europeu. Tota una experiència. Allí va 
aprendre idiomes, diplomàcia i l’art dels negocis sobre 
els drets humans.  De fet, una passió inaudita per la 
justícia i la pau el va dur a ser nomenat representant per 
a la Comissió d’Observació dels Drets Humans a l’Àfrica 
Subsahariana. Tota una experiència de la que a banda 
d’extreure la màxima conclusió de que la pobresa no té 
límits i la misèria és indesitjable, va descobrir que era un 
negoci. Per ell. Perquè d’ençà dels primers viatges, va 
obrir una oficina d’importació i exportació de productes 
artesanals, obtinguts a base de cabres i ovelles i venuts al 
preu dels productes elitistes propis de col•leccionistes, és a 
dir de qui col•lecciona propietats, per petites que siguin, 
perquè no en necessita.

La fortuna  li permetia passar llargues setmanes a l’Àfrica, 
a vegades sol, a vegades amb tota la família, l’esposa i  
els cinc fills: dues noies i tres nois que van créixer sota una 
particular percepció de les desigualtats basada només, 

només en la diferència. Com si la diferència per ella mateixa 
justifiqués la discriminació, l’abús, l’ús indiscriminat de la 
força i tantes altres polítiques  afavoridores de la imparitat 
social. 

Avui, un dels fills, el mitjà, és el representant d’una formació 
política que vol demostrar que els drets i les oportunitats  
no poden sinó ser iguals. I no sempre la força és la millor 
resposta. Avui, que lluita en la clandestinitat en un país 
del sud del Sàhara del que es va fer ciutadà en el cinquè 
dels viatges familiars, prefereix romandre en la lluita que 
tornar a casa i donar-se per vençut. 

El fill va aprendre molt del seu pare. Va aprendre a no ser 
exactament com el pare. Avui,  potser sigui ell qui  faci de 
mestre, quan pugui tornar i si no és massa tard. 

La Juani. 

PD. El nostre, no és l’únic món. 

   AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI
MÉS ENLLÀ, HI HA VIDES MÉS ENLLÀ. 
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Sabies
què...
al nostre actual  terme municipal 
hi havia tres castells i no pas un?

Així és. El castell de Sota-ribes amb la seva 
notable i mil·lenària torre no és pas l’únic 
que tenim.  En el seu extens antic territori 
se n’hi construïren d’altres, el de la Geltrú, 
el de Sitges i el de Miralpeix. Els territoris 
de tots tres castells van quedar segregats 
progressivament del terme del castell 
Ribes, fortalesa que ara  coneixem amb 
el nom del veïnat de Sota-ribes. Però ara 
no parlarem d’aquests castells que ara són 
en municipis veïns sinó dels tres que hi va 
haver dins de l’actual terme municipal. El 
feudalisme va causar la fragmentació de 
l’antic terme senyorial del castell de Ribes, 
però fins i tot en el territori que li va quedar 
també va comportar un sistema de nivells 
superposats de senyories en que el senyor 
més eminent –el bisbe de Barcelona- tenia 
per sota els membres d’un llinatge feudal 
que havia pres per nom Ribes, és a dir el 
del principal o primer castell dels diversos 
que van tenir infeudats al país. El llinatge 
dels Ribes al seu torn tenia per sota altre 
llinatge feudal amb el nom també de 
Ribes.

La fragmentació i superposició de 
senyories van provocar disputes i fins i 
tot conflictes de violència i lluites entre 
els diferents senyors pel repartiment de 

les rendes que es cobraven als vassalls. 
Els documents del s. XIII i XIV ens parlen 
de combats armats entre els membres 
dels dos llinatges dels Ribes, amb la 
participació de vassalls d’uns i altres. 

Bernat Guillem de Ribes del llinatge dels 
Ribes que ocupava un escalafó inferior 
al terme, optà per edificar en 1316 una 
casa fortificada o castell a la muntanyeta 
situada damunt de la masia de Cal Baró 
de la Cabreta, vora l’Autòdrom, Aquesta 
fortificació va ser finalment arrasada en 
1391 per a impedir que fos reutilitzada i 
que tornés a generar problemes. Les seves 
restes superficials visible són escasses.

Però el que volem destacar és l’altre 
castell que hi hagué al terme, anomenat 
el Castellot, del qual se’n conserven 
restes i que és força desconegut. Només 
un escàs nombre persones que tenien 
una relació estreta amb les muntanyes 
del terme i algun excursionista que hi 
entrava en contacte coneixia l’existència 
del Castellot, amagat com està al cim 
d’una muntanya boscosa. Val a dir que 
personalment en vem tenir les primeres 
referències sòlides a mitjan anys 70 
mercès al plànol fins ara inèdit que 

Xavier Miret i Mestre

acompanya aquest escrit. El vem poder 
consultar entre els documents que havia 
recopilat Cristòfol Mestre i Artigues (que 
té un institut d’ensenyament que porta 
el seu nom a Vilafranca del Penedès). No 
se’ns ha de fer estrany que un enginyer 
agrícola, científic, director de l’Estació 
Enològica de Vilafranca, fos un amant de 
la història i la cultura de Ribes, de fet una 
cosa va lligada amb l’altra.  El document 
que hi vem veure era un dibuix original fet 
a mà i a tinta de la planta del castell, signat 
per Malgà, és a dir Mn. Andreu Malgà, que 
va ser rector de la parròquia (1909-1919) 
historiador, botànic i autor d’un plànol del 
terme. La troballa de la planta del castell 
era tota una evidència certa i no pas un 
dubtós rumor de la seva existència, a partir 
d’aquí vem preguntar als coneixedors de 
les muntanyes i a iniciar la recerca pel 
territori fins a trobar-lo. 

 Val a dir que ens va impactar trobar 
les notables restes de l’anomenat 
popularment Castellot: que ocupa una 
superfície de 600 metres quadrats, 
envoltada per un vall i forts desnivells, 
està format gruixuts murs de tàpìa sobre 
una base de pedres que en algun punt 
es conserven fins a més de tres metres 

Plànol fins ara inèdit del Castellot fet per Mn. Malgà a 
principis del s. XX, quan les muntanyes no tenien vegetació 
per causa del pasturatge dels ramats.
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d’alçada i mostrant espitlleres. Està situat 
justament al capdamunt del cim que hi 
ha entre la font d’en Zidro i la masia del 
Racó en un indret amb una magnífica 
vista sobre les planes del terme. L’accés 
més còmode es fa a partir d’un corriolet 
que s’enfila muntanyes amunt que 
s’inicia vora mateix de l’ermita de sant 
Pau. Quan encara cal fer estudis a fons 
arqueològics, documentals i sobre el 
sistema de construcció malgrat que els 
murs de tàpia com els del Castellot són 
molt més freqüent al País Valencià i a 
zones de reconquesta tardana que havien 
estat ocupats pels àrabs el qui aquí escriu 
ara com ara creu que el castellot deu 
correspondre’s amb el castell nou que 
esmenten documents de finals del s. XIII, 
construït pel llinatge inferior dels Ribes 
quan enmig d’una guerra va quedar mig 
destruït el de Sota-ribes.
Parlem dels antics castells de Ribes 
no només per conèixer una mica més 
el nostre patrimoni,  o per la lloable 
intenció de disposar de nous objectius 

per a fer passejades pel terme, que 
també. Parlar-ne ve a tomb ja que avui 
dia més que mai entenem que conèixer 
el passat permet saber com actuar en el 
present i cap al futur. L’arqueologia i els 
castells ens fan evident el passat de la 
nostra societat i la seva evolució. Hi ha 
qui odia l’arqueologia i la història perquè 
ens fa evident que hi havia societats 
organitzades de formes diferents de la 
nostra actual i que cap llibre, dogma ni 
ideologia pot encarcarar-la ni impedir-
ne l’evolució. Hi ha qui vol destruir les 
evidències d’un passat diferent o d’un fet 
històric negatiu del qual n’és hereu. Hi 
ha qui pensa que destruint el passat pot 
evitar la realitat. Palmira a Síria i el mercat 
del Born a Barcelona són els objectius 
odiats per aquells a qui ofenen les 
veritats de la història. Avui més que mai 
tenir present la història i les restes de les 
societats que ens ha precedit refermen 
la idea que l’evolució és imparable i 
que només s’avança positivament amb 
societats amb capacitat d’esforç i que 

tinguin com a base l’ensenyament de 
la ciència i de la raó, amb ús assenyat 
dels avenços tecnològics, amb lliure 
circulació d’informació i debat d’idees, 
en democràcia i que cerquin l’aplicació 
de valors de justícia social. 

 (Agraïm a la família Mestre Raventós de Can Geló que ens hagi permès reproduir la planta inèdita del Castellot)

Per a més informació vegeu: Programa de Festa Major de Ribes del juny de 1981./ Els Castells Catalans vol. III. Dalmau Editor 
1971. / Olèrdulae nº 19-20 p. 16-17.

Els murs de tàpia del Castellot estan molt exposats a l’erosió i als 
efectes destructius que li han causat la vegetació i els incendis.  
(fotog. de 1982 de Josep Miret i Mestre).

El mur més ben conservat del Castellot tal i com es podia veure 
en 1982, quan un incendi n’havia fet desaparèixer la vegetació. 
(fotog. Josep Miret i Mestre).

Plànol de la planta del Castellot que 
vem poder realitzar Xavier i Josep Miret 
i Mestre en 1982, quan un incendi havia 
arrasat la vegetació de l’indret i eren força 
visibles superficialment els seus murs.
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Més de 130 anys al vostre servei, i tan frescos! 
Can Torreta recupera l’essència amb un estil més modern alhora que segueix fidel a la seva filosofia de sempre! 

A més de la imatge, també hi ha hagut altres canvis. La nova generació entra amb força i es nodreix de l’experiència 
dels qui han aixecat i han fet créixer l’empresa. Tots junts formem un gran equip i seguirem treballant per a tots vosaltres. 

Després de molts esforços us presentem la campanya de la que estem més orgullosos, donat el seu caire solidari. 

LA COMPRA SOLIDÀRIA 

Ara, cada vegada que fas les teves compres a Can Torreta amb la teva 
targeta de client, hi ha algú que et dóna les gràcies, perquè pots destinar 
un percentatge de la teva compra a recolzar l’equip esportiu, entitat cultural 
o associació local que decideixis a l’hora de fer-te el carnet. Amb un total 
màxim de 3.000€ per entitat i/o projecte. 

El cor de la campanya és donar suport a les entitats de Sant Pere de 
Ribes, gràcies a la confiança dels nostres clients. Els projectes que hi 
participen són sense ànim de lucre i amb un fi social, cultural i/o esportiu.
Participa amb el Programa Solidari Can Torreta 2016 amb el que donaràs 
suport al nostre teixit associatiu. Can Torreta i els seus clients recolzen la 
cultura, l’esport i projectes socials. 

A més, aquest carnet també comporta beneficis i descomptes a les teves 
compres, i les de la teva família, a qualsevol dels supermercats Can 
Torreta. 

Demana el teu carnet solidari i seguim fent poble!

* La campanya entrarà en funcionament el dia 1 de Febrer de 2016. 

Són les caps de la Colla Adulta de Cercolets i tenen 14 anys. Les 
més joves . I tot plegat va sorgir per no deixar desaparèixer de 
la cercavila adulta el ball de cercolets. Una bona notícia, doncs, 
que la implicació de la joventut permeti mantenir els balls. I un 
agraïment que cal que fem extensiu a la resta de caps de colla, 
evidentment, la seva tasca és imprescindible.

Com va néixer la vostra participació?
Nosaltres havíem passat de la colla infantil a l’adulta perquè es 
necessitava gent. Però un any en voler començar a assajar la colla 
ja s’havia desfet. Quedàvem només nosaltres i a menys de dos 
mesos de Festa Major ens vam quedar sense poder participar! Va 
ser sortir al carrer el dia de Festa Major i mirar-nos i vam decidir 
refer la colla. Aquell dia ja vam aconseguir 5 persones.

QuinS van ser els primers passos?
Primer vam reunir les balladores i localitzar els materials i 
tot el necessari per la colla. Vam haver de buscar ajuda pels 
vestits, demanant també per diferents botigues pressupostos, 
comparant... i sobretot molta feina a l’hora de restaurar i fer els 
Cercolets . Ens va costar força per trobar els materials necessaris 
i ens van ajudar, persones que havien estat a la colla a poder fer 
els nous. 

El finançament també deuria ser un repte?
Això es va fer amb part de la comissió i l’ajuntament per alguna 
part dels materials i aportacions de les balladores també, però 
sobretot vam posar el nostre temps. Molta feina. 

Canvia la perspectiva de ser balladores a ser caps de colla?
Si! Molt! Canvia molt. Des de fora no sembla tant complicat, però 

LAIA VIVES I PAULA IZQUIERDO,
        LES JOVES CAPS DE COLLA DEL CERCOLETS.

cal coordinació amb la resta de balls, organitzar la pròpia colla, 
mantenir i seguir el ritme de la cercavila, que per nosaltres no és 
tan fàcil doncs som un ball aturat i cal moure’s per les colles que 
van davant i darrera. Cal molta coordinació perquè vagi bé.

Sent les més joves com us heu sentit?
Bé! Clar que la primera reunió de la Comissió de Balls ens vam 
sentir una mica... no sé... més joves, clar! Però molt bé. 
Avui, quantes sou a la colla?
Som les mateixes 10 que el primer dia, i aquest anys és la segona 
vegada que sortim. Som cinc blaves i cinc vermelles. Justet però 
anem endavant! 

Moltes gràcies!
A vosaltres! 

Bàrbara Scuderi
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Heu tingut mai la sensació de que tothom està pendent de 
vosaltres? A mi m’ha passat més d’una vegada i segur que 
només era una falsa percepció meva perquè, en general, la 
gent acostuma a anar a la seva, però no deixa de ser un fet 
inquietant.

Un dia viatjava en metro i, tot i no ser una hora punta, el vagó 
anava gairebé ple. Vaig aixecar el cap del llibre que estava 
llegint per tal de confirmar que aquella era la meva parada i 
vaig veure un xicot que demanava almoina i que avançava en 
la meva direcció, sense obtenir el més mínim èxit en la seves 
peticions. Vaig decidir col·laborar amb el pidolaire i, a l’hora 
que m’aixecava per anar cap a la porta de sortida, vaig introduir 
la mà a la butxaca en busca de monedes. Dissortadament 
només en duia un parell que sumaven vint cèntims i, amb tota 
la bona voluntat, li vaig oferir al noi. El receptor de l’òbol va 
observar la minsa quantitat que descansava al palmell de la 
seva mà, em va mirar fixament i va exclamar un rotund ¡Te vas 
a arruinar! que va retrunyir per tot el vagó.

En aquell moment el metro s’havia aturat i es van obrir les 
portes. Vaig quedar tan parat que no vaig reaccionar a temps 
per contestar a l’imprecador, i vaig abandonar el vagó sentint 
les sagetes de menyspreu dels viatgers. “Guaita, quin paio més 
miserable”, deurien pensar. Pobre de mi.

I allà vaig quedar, parat a l’andana i mastegant la resposta que 
es mereixia el brivall. Un comboi de metro té capacitat per a 
unes 900 persones, encara que només hi viatgessin dos terços, 
si tothom li hagués donat el que jo, hagués fet uns 120 €. No 
està malament increpar a l’únic que ha fet el gest.

Penso en aquesta anècdota molt sovint perquè molt sovint veig 
gent que demana, per a ells mateixos o per a causes solidàries. 
Estem envoltats de peticions d’ajut, per a la Marató, per a les 
ONG i per a tot un munt de causes solidàries. I cooperem, i 

  Munyir el personal 

ho fem a pler perquè sabem que el nostre granet de sorra és 
important. Molt important. Però, compte! En el fons són els 
governs els que ens han penjat la llufa, passant a la societat civil 
la responsabilitat d’atendre els més necessitats. De sempre, la 
gent ha estat bondadosa i disposada a ajudar, i ho continuarà 
fent, però no estaria de més que els polítics anessin un pas 
per endavant i destinessin els recursos necessaris per allò que 
realment és important.  

P. D. I és que la qüestió és munyir el personal. Hi havia un 
temps que les companyies de serveis passaven a cobrar per les 
cases. L’aigua, el llum, el gas, la mútua... Fins que a un espavilat 
se li va ocórrer, per la nostra comoditat, és clar, que tot allò 
ho podríem pagar pel banc. Van fotre al carrer els pobres 
cobradors i es van estalviar el seu sou, sense que l’usuari se’n 
beneficiés. Rodó! 
La llàstima és que ara no podem donar les estrenes a aquells 
soferts cobradors.




