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Editorial

A

bril em sona a mi d’anar acompanyat de la inevitable frase,
“aguas mil”, tot i que en els últims anys crec recordar que ja no
coincideixen gaire les frases fetes envers a les estacions del any
i la climatologia amb la realitat. Hem passat un hivern força sec
i poc fred i som en una primavera que a tancar d’aquesta edició puja i baixa
la temperatura del termòmetre segons el dia. Bé, cal gaudir de les flors i els
paisatges que tot i els canvis la natura ens ofereix encara que en aquesta època
sigui amb un antihistamínic a la butxaca per si de cas.
Sant Jordi com sempre ens porta una agenda d’activitats força atapeïda, que a
més de la celebració de la diada, genera de forma paral•lela altres activitats de
diferents associacions i entitats a més de Cultura i Joventut de l’Ajuntament.
La rosa és l’element principal de la festa, junt amb el llibre. Sant Pere de Ribes i els
seus autors, ens ofereix la possibilitat de conèixer les obres que des del municipi
s’obren a lectors d’arreu. Quatre perfils literaris d’autors locals que trobarem per
Sant Jordi signant exemplars a “Les biblioteques a la Plaça”. Podem presumir de
literatura.
A més aquest any coincideix la inauguració de la 4ª Edició del Festival Internacional
d’Arts de Carrer Eco Social, Fes + Chapeau, enguany del 23 d’abril fins l’1 de
maig. No us ho perdeu!. És un esdeveniment amb molta força que cada cop
més es consolida al nostre municipi.
També podem gaudir de la Mostra de Teatre Ribes 2016 Primavera, organitzat pel
Centre Parroquial i que ens ofereix programació del 3 al 24 d’abril amb diferents
obres molt interessants.
Un mes doncs farcit d’activitats al carrer que de ben segur tots volem gaudir a
ser possible amb el màxim respecte per part d’aquest clima esbojarrat que ens
acompanya, i que per un cop estaria bé que no fes cas a la dita abans esmentada.
Fins aviat!
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2016
P RO G R A M AC I Ó

Dijous 14 d’abril
19 hores
Presentació del llibre Gloria y miseria en Roma, d’Israel
Grases Gallego
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
Dissabte 16 d’abril
12 hores
Hora del conte en anglès amb Kids& Us
Farmyard
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
19 hores
Xerrada: El què, qui, com de la col•lecció “Fotògrafs antics
de Ribes “a càrrec de Sílvia Boquer i Martí.
Sala Gran
Ho organitza: Els Xulius-Centre Social Ribetà

19 hores
Concert d’Orquestra
Nau Pere Vall i Soler
Ho organitza: GER
Dilluns 18 d’abril
19 hores
Presentació del llibre:
Cadena perpetua,de SabihaBissbiss
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

foto: Xavier Callao

Dimarts 12 d’abril
17.30 hores
Club de lectura Megalectors
Per a nens i nenes de 8 a 11 anys
Inscripció prèvia. Places limitades.
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dimecres 20 d’abril
17.30 hores
Laboratori portàtil de lectura: Papallones a la panxa,
dedicat a l’enamorament.
Per a infants de 4 a 9 anys acompanyats per un adult.
Inscripció prèvia. Places limitades
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
18.30 hores
Conferència a càrrec de José Maria Alvarez
Faraons i cineastes: l’Antic Egipte en el cinema
Dins el cicle Històries del cinema clàssic
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

19.30 hores
Concert Blue Bananas, Jazz fusió.
Nau Pere Vall i Soler
Ho organitza: GER

Dijous 21 d’abril
18 hores
Hora del conte: El lletraferit, a càrrec de Sandra Rossi.
Per a infants a partir de 3 anys acompanyats per adults
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Diumenge 17 d’abril
8 hores
Quarta Etapa Ribes-Montserrat-Collbató-Monestir de
Montserrat
Sortida: plaça de l’Església.
Ho organitza: Els Xulius-Centre Social Ribetà

Divendres 22 d’abril
19 hores
Presentació del llibre 100 coses que has de saber de
l’òpera, de David Puertas i Jaume Radigales
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

02

L’Altaveu nº 112 any 2016

Dissabte 23 d’abril.
Dia de Sant Jordi
LES BIBLIOTEQUES SURTEN AL CARRER
Parades de la Biblioteca Josep Pla, entitats i comerços,
a la plaça Llobregat de 10 a 13 hores, amb les activitats
següents:
D’11 a 12 hores: Tallers de manualitats, a càrrec del
personal de la biblioteca
A les 12 hores: Sorteig i entrega de la panera literària
d’entre les butlletes recollides en cada préstec del mes
d’abril.
A les 12.05 hores: Espectacle d’animació i circ infantil.
Un sant Jordi de nassos, a càrrec d’Alehop produccions
Per a tots els públics
A les 13 hores
Lliurament dels Premis del VI Certamen literari i de dibuix
Sant Jordi-Ucer 2016
Plaça Llobregat de les Roquetes
Ho organitza: UCER
Parades de la Biblioteca Manuel de Pedrolo, entitats
i comerços, a la plaça Maria Mercè Marçal de 10 a 13
hores, amb les activitats següents:
de 10 a 14 hores
Fira d’Artesans D.O Ribes
Carretera dels Cards
Ho organitza: Artesans D.O. Ribes
D’11 a 12 hores Tallers de manualitats, Taller de titelles
de Sant Jordi i Taller de punts de llibre, a la parada de la
biblioteca

fotos: GONFLOR

11h Matalaranya: Parada de llibres, tallers per a infants i
joves i edició de la revista infantil i juvenil, a càrrec del Ger
A les 12 hores Espectacle de pallassos i animació, amb
el grup ¾ de 15
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dissabte 23 d’abril
10 a 14 hores
Viu Sant Jordi al Mercat La Sínia
Mercat la Sínia
Ho organitza: Mercat Municipal La Sínia
18 hores
Vine a jugar amb la Dragona
Plaça Llobregat
Ho organitza: Dragona de les Roquetes
22 hores
Monocicle amb UAL.LA. Guanyadors del 1r Concurs
Festivalet del Monocicle
Sala Gran
Ho organitza: Els Xulius-Centre Social Ribetà
23 hores
Geranis Party, músiques del s.XX per ballar, per compartir
la solidaritat.
Nau Pere Vall i Soler
Preu entrada a benefici de Junts en acció.
Ho organitza : GER
Del 23 d’abril a l’1 de maig, a partir de les 11 hores
Festival d’Arts Escèniques i de Carrer FESPLUSCHAPEAU
Bosc d’en Plaça de Ribes i c. dels Almogàvers i c. de Sant
Jordi de les Roquetes i altres espais del poble.
Ho organitza: Endorfina
Diumenge 24 d’abril
11 hores
Diada castellera de Sant Jordi
A la plaça Llobregat
Organitza: Castellers de les Roquetes
12 hores
Presentació-piscolabis del IX Concurs de Fotografia
Jaume Gómez i del I Concurs de Microrelats per a
l’estoneta del cafè...
Can Salvador Miret
Ho organitza: Fem Ribes. Hi col•labora: Servei de Local
Català
Dimecres 27 d’abril
17.30 a 19 hores
Club de lectura, conduït per Eulàlia Ribó
Inscripció prèvia
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Sant Pere de Ribes
Sabates Dona T.34/43 i Home T. 38/50
CCIÓ
E
Fabricació Nacional (Pitillos, Piesanto…)
L
·
COL
Especialitat peu delicat
A
V
NO
Amples especials - Plantilles extraíbles
SABATES NÚVIA
NOVETAT Sabates al teu gust.
Escull i combina COLOR, MODEL i TALÒ.
Entrega en 15 dies (Fabricació ELDA, Alicante)
NO OBLIDEU VISITAR LA NOSTRA BOTIGA OUTLET(c/ Nou, 19)
c/ Nou, 17
villahelena16@hotmail.com - Tel/679 496 247
L’Altaveu nº 112 any 2016
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Dijous 28 d’abril
18 hores
Hora del conte: Contes de la lluna sota les estrelles, a
càrrec de Moi Aznar.
Per a infants a partir de 3 anys acompanyats per adults
Biblioteca Josep Pla
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dissabte 30 d’abril
12 hores
Contes a la sala infantil amb laSandra Rossi
Les disfresses “encontades”
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

18.30 hores
Club del cinema a càrrec de José Maria Álvarez
Comentarem la pel•lículaSenderos de gloria, d’Stanley
Kubrick
Inscripció prèvia. Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

18 hores
XV Diada Bastonera de les Roquetes
Cercavila pels carrers de les Roquetes amb arribada a
la Vinya d’en Petaca i exhibició de les colles participants.
Ho organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes

Divendres 29 d’abril
18 hores
Tardes literàries a càrrec de la Sílvia Romero
Júlia M., de Sílvia Romero
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Diumenge 8 de maig
Teatre
L’inspector, de Nikolai Gogol
A càrrec de la Companyia de teatre Ger
A la Nau Pere Vall i Soler del Ger

Promociona el teu negoci amb...
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ÈXIT EN LA CONFERÈNCIA D’ANA MARIA LAJUSTICIA
ORGANITZADA PER LIVE!
El Teatre del Centre Parroquial de Ribes va ser
l’escenari escollit per l’entitat LIVE! Hoy Empiezo
una nueva vida per la conferència que va oferir en
el Dia de la Dona, el passat 8 de març, Ana María
Lajusticia, química i divulgadora de les virtuts
saludables del col•lagen i el magnesi.
Ple de gom a gom, Ana María Lajusticia va
entusiasmar a tothom, presentant-se com una
dona que als seus 91 anys ha aprés que la química
pot complementar la medicina tradicional, oferint
complements com els esmentats que millores, sens
dubte la salut.

activitats que organitza l’entitat en suport de les
persones que han superat un càncer de mama i per
les quals la vida que continua pot ser diferent i també
millor. De fet, a través de la seva pàgina web i de les
seves activitats, l’entitat dóna suport legal, suport per
la inserció laboral i un servei de suport psicològic,
activitats i serveis que són possibles gràcies a les
col•laboracions i participacions de socis, sòcies,
voluntaris i voluntàries de l’entitat en les seves
diverses seus locals.
Ana María Lajusticia ens va oferir una entrevista
per L’ALTAVEU que podreu trobar en el proper

El públic, atent i predisposat a rebre tota una lliçó,
va escoltar la conferenciant i les lloances no van ser
pas poques en acabar, doncs entre les persones
assistents, sens dubte Ana Maria Lajusticia hi té
moltes persones seguidores i d’altres que a partir
d’ara ho seran.

número del mes de maig. Agraïm la col·laboració
de l’entitat LIVE!, la seva presidenta, Cristina Porta i
tota l’organització per haver compartit amb nosaltres
aquesta experiència.

L’Altaveu
L’acte, organitzat per LIVE! Sant Pere de Ribes i
patrocinat per CAN TORRETA, ha estat una de les
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(web: http://livehoyempiezounanuevavida.com)

Per Bàrbara Scuderi

PERFILS LITERARIS
LOCALS

Per Sant Jordi ens agrada presumir de literatura.
Per anar fent boca hem parlat amb dos autors i
dues autores locals que en aquests dies, o des de
fa ben poc, han publicat els seus darrers treballs.
Perfilarem la ceguera, la crisi, l’adolescència i l’òpera
de la mà de Marta Estrada, Juan Carlos Borrego,
Olga B. Boada i David Puertas respectivament.
Autors i autores, a més a més, que estaran, junt
amb d’altres, al carrer durant el dia de Sant Jordi
al nostre municipi en el marc de les Biblioteques a
la plaça per apropar-se a nosaltres amb la seva
obra, per poder compartir opinions, adquirir els
seus treballs i signar-nos un exemplar per aquelles
persones que som més fidels seguidores.
La literatura ens porta a espais i experiències que
poden ser ben properes i al mateix temps, d’altres
que, per curiositat o bé per sensibilitat, ens atrauen
per desconegudes.
Les històries d’aquests perfils literaris són plenes
de personatges i de paisatges entre la realitat,
la ficció i la història. Tres novel•les i una obra de
divulgació sobre l’òpera que poden ja estar a les
nostres mans i que poden esdevenir el marc ideal
per passar una diada de Sant Jordi entre veïns i
veïnes, llibres i roses. L’amor, si té forma... és una
forma de dir t’estimo, ja sigui en paraules, amb
flors o amb els petits detalls de cada dia.
Com diria aquell... els perfils literaris locals que
presentem... “ni són tots els que estan ni estan
tots els que són”, però puc assegurar que és un
bon tastet... llegiu, llegiu i en parlem!

L’Altaveu nº 112 any 2016
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PERFILS LITERARIS: DAVID PUERTAS
“100 COSES QUE HAS DE SABER DE L’ÒPERA”

David Puertas (Barcelona, 1969) professor, músic i
escriptor ens ha regalat sempre obres on conjuga la
seva creativitat amb la música i les lletres.
En aquesta ocasió l’obra ha estat escrita a quatre
mans, junt amb el seu amic Jaume Radigales, amb qui
ens confessa que des dels quinze anys tenien pendent
fer-ne una de grossa malgrat no és la primera vegada
que treballen junts.
L’obra, “100 coses que has de saber de l’òpera”
(Cossetània Edicions) fa un passeig pels compositors,
intèrprets, els arguments, els títols, els teatres o el
públic d’una tria d’òperes que segons el mateix David
Puertas “va ser fàcil fins arribar a setanta i un cop
passades les cent podrien haver estat dues-centes”.
Les anècdotes i els reculls d’investigacions que
composen el llibre i que pretenen en primer lloc, com
aconsellen els autors, que sobretot escoltem òpera,
van més enllà de traslladar coneixements i opinions.
No és un relat ni una apologia, són cent apunts que
amb el propòsit d’aproximar-nos o donar-nos a
conèixer alguns dels amagatalls de la lírica musical
més popular i al mateix temps menys sostinguda,
ens desvetllen els com, qui, quan i quasi perquè de
determinades obres, estrenes, reestrenes, veus i
teatres.
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El Gran Teatre del Liceu, La Fenice, les dives... els
divos, quan costa una entrada i Pavarotti versus
Domingo, són alguns dels apartats... algunes de les
cent coses que hem de saber de l’òpera no per ser-ne
expertes, sinó perquè dels orígens del bel canto... fins
avui... hi ha una història que hauríem de conèixer.
Així, entre el caràcter i un llenguatge divulgatiu, el
llibre s’acosta tant a qui simplement ens emociona una
Callas com a qui en vol saber més de la seva passió o
qui no en sap res. La vitalitat amb que s’expressen els
autors, els temes escollits i el tarannà de proximitat
contribueixen al fet de que estiguem davant d’una
obra d’aquelles que per gaudir-ne es mereix un espai
en les nostres biblioteques particulars.

PERFILS LITERARIS: MARTA ESTRADA
“YO TE CUIDARÉ”

Marta Estrada (Esplugues de Llobregat, 1967) és veïna
de Ribes, on fa uns anys treballa en l’ONCE després
d’haver-se format en Pedagogia i Treball Social. La
seva primera novel•la “Un refugio para Clara” (Ed.
Destino, 2013) va ser tot un èxit. Ara ha presentat el
darrer treball, “Yo te cuidaré” (ed. megustaescribir)
que ja es pot sol•licitar en totes les llibreries i que
la portarà de gira per Barcelona, Alacant, Madrid,
Bilbao... entre d’altres capitals de la península.
La nova novel•la no tracta de la seva ceguesa, sinó de
la ceguesa. El protagonista per començar és un home
“m’agrada jugar amb els gèneres i provar noves
maneres d’escriure” ens diu Estrada. Evidentment
però, tot i no identificar-se en la història, l’autora ens
trasllada la seva experiència trencant els mites de la
ceguesa i tractant les vivències amb naturalitat. Però
la història és una altra, no pas la seva.

L’autora ens confessa també que, si bé en aquest
cas és més compartir el que ella mateixa ha après,
escriure ensenya i la novel•la tampoc és una lliçó
sinó un exercici que ens mostra amb desimboltura la
vida des d’una perspectiva diferent. El paisatge ens
serà conegut, doncs la història es succeeix entre Sant
Pere de Ribes i Sitges i la munió de personatge amb
històries que es creuen i apareixen i desapareixen,
són com la vida mateixa: un anar i venir de persones
que de forma directa o indirecta acaben tenint un
paper en les nostres vides.

Un fil conductor basat en les pors porta al protagonista
a viure episodis de superació i de temors. És un
thriller psicològic en que el motor és una fòbia del
protagonista. I no desvetllarem aquí el final... doncs el
suspens és un ingredient més de la novel•la.

Estrada està satisfeta amb el resultat... i mentre
les primeres opinions ens xiuxiuegen que l’obra
està agradant, ens convidem a llegir-la i compartir
amb l’autora una bona estona de la mà dels seus
personatges i de les seves vivències.

L’Altaveu nº 112 any 2016
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PERFILS LITERARIS: JUAN CARLOS BORREGO
“EL SOSTRE DE L’OMBRA”

Juan Carlos Borrego (Vilanova i la Geltrú 1967) tampoc
precisa gaires presentacions entre nosaltres. Des dels
treballs del Grup d’Investigadors de Les Roquetes del
Garraf, els llibres sobre excursionisme i després de
l’èxit de les seves dues anteriors novel·les “Cafè amb
Sal” i “Brut Nature”, ha publicat només fa tres mesos
“El sostre de l’ombra” (Pagès Editors), una novel·la
ambientada en una Islàndia, que en paraules del
propi Borrego, podria ambientar-se a Les Roquetes.
La novel·la ens trasllada a les fredes terres del nord
en plena crisi. L’estafa bancària, la manca de feina i
els “ets i uts” per la supervivència d’una societat que
ha vist truncat el somni capitalista són alguns dels
elements d’un relat on el suspens i els personatges es
van succeint fins a fer-nos reflexionar. El canvi climàtic
és el paisatge que acull aquest relat, entre la ficció i la
realitat, doncs la proximitat dels temes que es tracten,
les experiències que es narren, es confonen, el més
bon sentit, amb la imatge d’un paisatge que, al
menys la majoria, no coneixem i unes històries potser
mai contades que podrien ser el resum de qualsevulla
conversa de sobretaula a les nostres llars, per les
nostres pròpies vivències.
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Per Borrego, aquesta és la novel·la de Sant Jordi:
“No sóc un Reverte que publica cada mes” expressa
mentre comentem com va rebent els comentaris que
li van arribant. I n’està satisfet. Una novel•la és, en
paraules seves “ una paranoia d’autor”, em senyala
quan li pregunto sobre la seva obra, en tant que mirall
de la societat actual i la sensació de no avançar.
La resposta és un “no, però de tant en tant si”, doncs
si bé els vicis de la societat costen de fer-se canviar,
el cas precisament d’Islàndia permet dir que sí, que la
resta no, però Islàndia sembla que se’n surt.
Fins aquí aquest perfil... un tastet d’una novel•la
amable i al mateix temps entremaliada... que ens
trasllada a un paisatge desconegut i en canvi ens fa
trobar gairebé... gairebé, com a casa.

PERFILS LITERARIS: OLGA B. BOADA
“DHALIA -16 PÉTALOS EN LA RED”

Olga B. Boada (Igualada, 1979) és periodista i
escriptora. La seva aventura literària va començar
com els temps moderns, a través de la xarxa, amb
la publicació digital de Cartes al més enllà (2011).
Enguany amb “Dhalia-16,Pétalos en la Red” l’autora
ribetana ha fet un pas endavant amb la publicació
impresa de l’obra actualitzada i adaptada “no
traduïda” senyala Boada.
La història de Dhalia-16 és la història d’una adolescent
en un escenari castigat per les “etiquetes socials”. Les
relacions de la jove amb la mare, les amistats, les
pors dels primers amors i les gosadies de l’anonimat
a les xarxes socials són, junt amb l’assetjament i
la quotidianitat en un institut, els ingredients d’una
novel·la decididament juvenil i al mateix temps oberta
a tothom, doncs al cap i a la fi... l’adolescència és una
experiència individual però també col•lectiva, que es
nodreix del què ens ha passat però també d’aquella
història de l’amic d’una amiga, amiga d’una companya
que és germana d’un altre amic... per exemple, oi?

Boada continua, com des del primer dia, participant
en col·loquis i xerrades en instituts, portant Dhalia als
debats i com a lectura obligatòria en diversos centres.
Una Dhalia que ja té més de 8.000 seguidors a twitter,
un canal propi de you tube i que gràcies a internet
ha arribat al públic més enllà de l’Atlàntic, en terres
d’Amèrica del Sud i Central, amb motiu de diferents
ressenyes en publicacions digitals literàries.
Com senyala Boada, la novel·la avança entre el públic
“a poc a poc i amb bona lletra” i així és. Sovintegen
crítiques cada vegada més satisfactòries sobre una
novel·la que porta a lectors i lectores no només a
viure l’experiència de la seva protagonista i dels
personatges que l’acompanyen, sinó a sentir com
a propis i percebre com a experiència personal, els
sentiments i les emocions que es desprenen de la
novel·la gràcies a un llenguatge realista, vital , proper,
modern i acurat en el seu context.
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Tens vocació emprenedora?
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es
De vegades tenir clara la teva vocació no és fàcil. No tens
consciència de les teves habilitats innates ni de tot allò
que pots fer. Si alguna cosa fas bé o millor que bé, per a
tu és senzill i penses que és ”normal” quan, en realitat, allò
pot portar-te a la realització d’un somni: poder fer el que
més t’agrada tots els dies de la teva vida.
El perfil de l’emprenedor amb vocació és clar: tenir una
idea i posar-la en marxa. Pot sortir
bé, regular o meravellosament
bé. Aquí es posen en pràctica,
no només tenir un bon producte
i unes adequades tècniques de
màrqueting, sinó també les teves
habilitats personals i una bona dosi
d’intel•ligència emocional. Perquè
no n’hi ha prou amb tenir una idea i
una estupenda estratègia comercial
i de màrqueting, si no li sumem
unes bones habilitats comunicatives
i de gestió emocional com la constància, la proactivitat,
l’optimisme, l’extraversió, la paciència i l’autogestió ...
entre d’altres.
Si la teva vocació és emprendre, et suggereixo que tinguis
en compte aquests punts:
1. Forma’t bé. La teva idea pot ser brillant però si no tens
una bona formació sobre el negoci que vols emprendre i
com fer-ho, les teves possibilitats d’èxit es poden veure
disminuïdes.

4. Tingues paciència. Els resultats no acostumen a ser
immediats. Cal tenir una gran dosi de paciència i ser
constant.
5. Persevera. No et rendeixis a la primera de canvi. A
l’autora de la saga de Harry Potter, la van rebutjar fins a
12 vegades fins que, afortunadament, un editor amb un
gran ull clínic va acceptar la seva publicació.
6.
Comunica.
Assisteix
a
esdeveniments de networking.
Digues a tothom a què et dediques.
7. Premia’t. Si has tingut un bon dia
o has aconseguit algun objectiu que
t’havies plantejat, per petit que sigui,
fes-te un premi. T’ajudarà a motivarte i mantenir alta la teva autoestima.
8. No et fustiguis. Si alguna cosa
no surt com l’havies previst, no et culpis. És important
mantenir alts els nivells de tolerància a la frustració. Res
de ”hagués hagut de”, ”hauria de”. Si avui no ha pogut ser,
demà serà millor.
9. Mai perdis el somriure. Somriure manté alts els teus
nivells d’endorfines (l’hormona de la felicitat), rebaixa
l’estrès i neutralitza les emocions negatives, com la ira o
la por. El somriure és la teva millor carta de presentació.

2. Investiga. Fes un petit estudi de mercat sobre els teus
competidors i els teus aliats complementaris. I, sobretot i
principalment, sobre el teu client i les seves necessitats.

10. Gaudeix. És el més important. Si ets emprenedor o
emprenedora, és perquè has posat en marxa aquesta
meravellosa idea que has tingut perseguint els teus
somnis. Has fet de la teva vocació, la teva professió. Així
que, gaudeix-lo al màxim.

3. Sigues proactiu. Ningú vindrà a buscar-te a casa teva.
Si tens un producte fantàstic però ningú el coneix, no
tindràs oportunitat al mercat. Si tens dubtes sobre què fer
en algun tema, pensa: I per què no? , Què puc perdre?

I, sobretot, no perdis mai de vista el teu objectiu. Visualitza’l
i enfoca’t en ell. Però no t’obsessionis. També cal saber
divertir-se pel camí que recorres i assaborir cada pas que
dónes cap a la meta.
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CAMPIONS, CAMPIONS, CAMPIONS I CAMPIONS.
L’Associació Junts en Acció de Sant Pere de Ribes
assoleix fantàstics resultats i gratificant experiència
per als participants al Campionat Territorial de Natació
Special Olympics d’Igualada.
Quatre són les medalles que es varen adjudicar en
el Campionat Territorial de Natació Special Olympics,
celebrat el passat diumenge 13 de març a Igualada.
Els participants van fer honor al bon nivell assolit
per l’esforç i dedicació del dia a dia. Esforç que va
correspondre amb uns excel•lents resultats.
Marina Povedano: Medalla d’or a 25 m crol., Gemma Fontanals: Medalla de plata 25 m sense estil ni flotació.
Mariona Tintó: Ha quedat 4a en 25 m crol i sense estil ni flotació, Pol Fontanals: Medalla d’or a 25 m braça i Medalla
d’or a 25 m sense flotació ni estil.
A tots ells, Pol, Marina, Gemma, Mariona, enhorabona!!!

L’Altaveu nº 112 any 2016
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El menú del GUERRER

Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES
www.elmenudelguerrero.com

R ATAT O U I L L E

Ingredients:

Entra aqui per
veure el video

1 pebrot vermell
1 pebrot verd
1 pebrot groc
All
1 ceba
Mig quilo tomàquet triturat
2 carbassons
2 albergínies
4 o 5 tomàquets pera
Oli d’oliva
Llorer
Sal i pebre negre
Herbes provençals
Vinagre balsàmic

Preparació:
Renta, talla i embolica en paper d’alumini el pebrot vermell, el verd i el groc i posa’ls al forn durant 1 hora a 200º. Passat aquest temps els treus
del forn i els deixes que es refredin.
Talles l’all i la ceba i els poses en una paella. Quan la ceba comenci a estar transparent afegeixes ½ kg de tomàquet triturat, una fulla de llorer,
sal, pebre i herbes provençals. Deixa-ho coure a foc mig durant uns 15 minuts per tal de fer un sofregit.
Pela i trosseja els pebrots i els afegeixes al sofregit i ho deixes 5 minuts més. Una vegada estigui llest el sofregit, el tritures amb el túrmix i ho
poses en una safata de vidre apta per al forn.
Posa el forn a escalfar a 180º. Talla a rodanxes 2 carbassons, 2 albergínies, i 4 o 5 tomàquets pera (intenta que les rodanxes siguin totes del
mateix gruix).
A la safata que has preparat abans hi poses les rodanxes de cantó i en fila alternant els vegetals, fins a omplir la safata.
Fes una vinagreta amb oli d’oliva, vinagre balsàmic, sal i herbes provençals i rega els vegetals.
Tapa la safata amb paper d’alumini i posa-la al forn durant 2 hores. Una vegada hagin passat les dues hores treu el paper d’alumini i deixa-ho
30 minuts més.
S’emplata fent un munt en el centre del plat.

Bon profit!!!

El menu del guerrero
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EL NUVI

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

La mida no és important. Tanmateix el nuvi està sempre
a l’alçada. La seva fortuna abraça. Abraça i es nodreix
d’honestedat i virtuts quasi amagades sota un cap nu.
La seva fortuna són les seves pureses, els seus silencis i els
discursos improvisats davant tota injustícia. La mirada
del nuvi és la certesa que posa fi a qualsevol dubte. Ell
no té anells a les mans sinó el símbol d’un somni. De
vegades somia despert, de vegades el somni és nocturn.
Suposem que el nuvi és el primer. El segueixen els
convidats i tothom que va arribant. L’entusiasme i les
emocions sobrepassen els límits d’allò imaginable. Ell, a
l’altre extrem dels costums i de les tradicions. Ell que és
capaç amb un sol gest de ridiculitzar la història sencera.
La mare del nuvi, que un dia el tingué entre els seus
braços, és avui qui camina al seu costat i mentre camina
i se sent com de lluny el rumor del seu penjoll, ella obre
els ulls, aixeca el cap i sap que la joia que fa més goig,
és la que té agafada per una mà.
La música no és una música qualsevol. Friday I’m in
Love i no és divendres però ho podria ser. Els convidats
van estrenant camisa, lluint jaqueta pel fred o potser
replegant corbates, doncs el ball comença i tot plegat
és un festival de formes i ombres, de colors i cants.
El vespre no arriba. El temps ha decidit aturar-se per
créixer sense moure’s. Les hores passades
ja no són només les fotografies que un dia seran portada
d’algun àlbum familiar, són el record, quasi perfecte,
d’una diada entre la màgia i la ficció però real.
El nuvi avança pel jardí, envoltat dels amics i companys
de revolta, envoltat per un paisatge de verds, blaus
i grocs. La seva dolça veu enfila un to més alt de
l’habitual... alça la copa per damunt dels ulls i amb una
mà tremolosa i l’altre al cap, agraeix a la família, a les
amistats, a coneguts i a la seva amant, l’oportunitat de
ser, per un instant, el nen que torna a jugar.
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La vida és un joc del que no sempre en som conscients i
a voltes ningú ens ha convidat a participar. Però és un
joc, al cap i a la fi on de veritat, de veritat... només es
guanya participant.
Entre somriures i comiats, abraçades i algun que altre
despistat... els convidats ja van marxant. El sostre es va
fent més xic i les parets més properes. Arriba la nit i les
noces són per celebrar-les. Potser, ara, que ja és més
fosc, les ombres esdevindran llums de colors i la festa, la
de debò... comença. Que s’aixequi el teló!
La Juani
PD... si no el veieu... el podreu trobar pel Sant Jordi al
Novembre, darrera l’escenari amb The Cure.

ARRIBA EL FESTIVAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES
Fes+Chapeau 2016
El festival de les arts escèniques del
nostre municipi, l’únic que engloba en el
seu ideari el seu caràcter artístic , social
i ecològic arriba enguany més gran.
Més dies, del 23 d’abril a l’1 de maig,
més companyies tant nacionals com
estrangeres, nous espais i noves activitats
i el mateix tarannà col•lectiu i participatiu
que el va veure néixer el 2013.
Enguany, a més a més, es potenciarà un
espai d’intercanvi entre professionals i
per a professionals, amb tallers i xerrades;
també creix la programació en bars
del municipi, el B-ARTS que suposa la
implicació en el teixit econòmic local.
La participació de centres educatius, la
implicació d’entitats i col•lectius locals, de
la comarca i nacionals, també es consolida.
Creix un festival, que en aquesta edició
porta dedicatòria: 120 anys de Charlie
Rivel, dedicatòria merescuda i que

reivindica a l’hora l’esperit i la sensibilitat
per un dels elements clau de la mostra: el
Circ.
En aquest sentit, el Fes+Chapeau, és més
que un festival, doncs la seva activitat es
perllonga durant tot l’any, precisament a
través de l’escola de Circ, els tallers que
es van organitzant i en que hi participen
centres escolars del municipi.
Des de l’organització l’èxit del Festival es
basa
en l’èxit col•lectiu. Voluntaris, voluntàries,
companyies que aposten pel criteri de
“taquilla inversa” empoderant al públic a
l’hora de posar preu a les activitats són
alguns dels elements que destaquen d’un
festival que ocupa ja un espai en el nostre
calendari local i que es va consolidant en
el calendari nacional.

L’Altaveu

PRIMAVERA FEMINISTA: CINEMA I TEATRE PER A TOTHOM
Des de la Xarxa Feminista, formada recentment al nostre municipi,
a més dels actes del mes de març amb que es va iniciar la seva
activitat, s’han preparat principalment dos actes pel mes d’abril. Sota
el lema Primavera Feminista el proper dissabte 16 d’abril es podrà
participar d’un cine-fòrum obert a tothom que tindrà com a punt de
partença el visionat del film “Las mujeres de verdad tienen curvas”.
Una proposta que serà la base per parlar de la dones i cultura, dones
i tradició, dones i lluita. L’acte està previst a partir de les 18h al Ger.
Per un altre costat i amb motiu de la Diada de Sant Jordi, la Xarxa
ha programat l’obra “Sant Jordi i Santa Jordina. Canviem la història,
una llegenda de Sant Jordi diferent”, que es representarà el mateix
23 d’abril, a les 11h a la plaça Marcer i a les 12h del mateix dia a la
Plaça Maria Mercè Marçal.

D’aquesta manera la nova entitat, sensible amb l’objectiu de donar
veu i visibilitat a la lluita contra les diverses formes de masclisme present en la nostra societat tancarà la Primavera Feminista participant
també en els actes del Fes+Chapeau.

L’Altaveu
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Sabies
què...
EL MAS D’EN FAURA ÉS UNA
MASIA EN RUÏNES?
Josep Miret i Mestre

A l’Altaveu del mes de novembre passat al proposar una
excursió als Jugadors parlava de les ruïnes del mas d’en
Faura, ara amagades dins del bosc. Que jo sàpiga, molt
poques persones coneixen aquest mas abandonat del
qual ningú no n’ha escrit mai res. Per arribar-hi, cal que
sortiu per la Costeta cap al Corral d’en Capdet i per can
Tomeu sortiu a la riera de Vilafranca. Cal que seguiu la
riera mig quilòmetre amunt fins ser al recte de la penya
en Folet (una penya que es troba a l’altra banda de la
riera en un revolt tancat de la carretera), us fiqueu a
unes oliveres i una vinya i després dins del bosc de pins.
Les coordenades de les ruïnes son 396621, 4569900. Si
no teniu GPS és una mica difícil de donar indicacions.
Des de la vinya heu d’entrar uns 80 metres dins del bosc
de pins en direcció NNE buscant el carener que s’enfila
cap al fondo d’en Miret. Si trobeu la masia a la primera,
felicitats, i si no, em pareu pel carrer i us hi porto.

Llibre de 1847 on es descriuen les terres del mas d’en Faura
(Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes)

coses. L’antic propietari dels terrenys del mas d’en Faura
sembla que era Pere Mestre i Rovira. L’any 1847 en el
“Libro de Apeo” de l’Arxiu Municipal la propietària era
Maria Mestre i Artigues, resident a Ribes, que a més
tenia altres terres dins del terme. El mas d’en Faura
limitava a ponent i cerç amb la masia del Racó (ara
restaurant Carnívor), a l’orient amb Pere Carbonell (de
can Cargolí) i Josep Mata (de can Zidro) i a migdia amb

L’any 1978 vaig visitar les ruïnes del mas d’en Faura i em
vaig entretenir a fer un plànol i fins i tot un dibuix de
tal com seria la casa abans d’arruïnar-se, tal com podeu
veure a les imatges que acompanyen el present treball.
M’he arribat a can Puig, que és ara la nova seu de l’Arxiu
Municipal de Sant Pere de Ribes, per tal d’esbrinar
alguna cosa més del mas d’en Faura. La recerca ha
donat uns resultats no tan bons com m’esperava però
tot i amb això la visita a l’arxiu m’ha aclarit algunes
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Aspecte aproximat que tenia antigament el mas d’en Faura.

Pere Puig i Vallès (de can Puig). En total uns 38 jornals
del país dels quals l’any 1847 deu eren de vinya, tres de
garrofers i la resta roques i muntanya.
Les terres del mas d’en Faura incloïen les feixes
anomenades les Tirenques, situades a l’altra banda de
la riera. En la partió amb el Racó s’ha conservat una
fita antiga de pedra que per un costat posa “FAURA” i
per la banda del Racó “MESTRE”. La fita es troba a les
coordenades 396364, 4569901 i 76 m snm.
Segons informació oral que no tinc contrastada
documentalment, aquestes terres van ser comprades
per Pere Miret i Cerdà de can Miret de les Parellades a
finals del segle XIX procedents d’una subhasta pública.
En canvi a l’Arxiu Municipal no vaig trobar informació
sobre els masovers que vivien a la masia. Els padrons
d’habitants del segle XX no indiquen quina família
vivia en aquesta casa. Tinc localitzades les famílies que
vivien als masos propers (el Corral d’en Capdet, can
Tomeu, Sumidors o el Racó) però no la del mas d’en
Faura. Podria ser que la casa estigués abandonada o
potser els masovers surten als padrons sense indicar el
nom de la masia.
Les ruïnes, tal com es poden veure a l’actualitat.

Plànol de les ruïnes del mas d’en Faura.
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SE CELEBRA LA SEGONA TROBADA DE LA
TAULA DE TREBALL PEL COMERÇ LOCAL

• S’ha reunit el teixit comercial local del municipi
per tractar alguns temes d’interès per al sector.
La segona reunió de la Taula de Treball pel Comerç Local
a Sant Pere de Ribes va tenir lloc ahir dilluns. Aquest és un
espai de trobada, diàleg i consens sobre temes vinculats al
comerç al nostre municipi on hi és representat tot el teixit
comercial local, com les associacions de comerciants Fem
Ribes i UCER, el Mercat La Sínia, DO Ribes, OCI Ribes i la
regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
Entre els temes que s’han tractat hi ha el conjunt de
subvencions sol•licitades a la Diputació de Barcelona aquest
any, aspectes formatius sobre les xarxes socials, el calendari
anual d’activitats i esdeveniments, així com les col·laboracions
per a campanyes conjuntes, com la de Nadal, en què es va
coincidir en treballar conjuntament algunes propostes de
millora.
Així mateix, també s’ha destacat com a més immediata la
celebració de la diada de Sant Jordi, la Fira Agromercat
el 14 i 15 de maig amb botigues al carrer, i l’Agenda
d’Empresa amb accions formatives i tertúlies que estaran
centrades enguany en temes de comunicació 2.0 i
màrqueting.

SE SUSPÈN EL PROCÉS DE LICITACIÓ DE LA
MASOVERIA DE SANT PAU
• S’han presentat un total de quatre al·legacions.

El procediment de licitació d’arrendament social en règim de
masoveria urbana de la masia situada al costat de l’ermita
de Sant Pau, aprovat pel Ple de la Corporació en data 26 de
gener de 2016, ha quedat suspès provisionalment fins que el
mateix Ple resolgui les al•legacions que s’hi han presentat.
En aquella sessió plenària també es va prendre l’acord que
es suspendria el període de presentació de sol•licituds si es
formulaven al•legacions contra les bases, com és el cas. En
total han estat 4 al•legacions lliurades pels grups municipals
de CiU-ViA, Fem Poble, UM9-CUP i l’exmasover, abans de
finalitzar el període d’exposició pública de la documentació
(que acabava el dia 7 de març).
En el Ple del mes de febrer algunes d’aquestes formacions
polítiques ja van avançar que, tot i haver votat en el seu moment
a favor de les bases del concurs, aprovades per unanimitat,
presentarien algunes esmenes i demanarien revisar-les.
Properament es reprendran les converses per revisar les
bases amb la voluntat expressa del govern d’arribar al
màxim consens possible i així puguin tornar a ser aprovades com l’anterior vegada per unanimitat de tots els partits
polítics amb representació al Consistori.

CICLE DE CINEMA FAMILIAR I DOCUMENTAL AL CENTRE CÍVIC L’ESPAI
• La primera pel·lícula que es va projectar va ser “Del Revés”, el passat diumenge 27 de març a les 18h.
Un acord signat entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i les
entitats del municipi Millenium Espectáculos i Globalitza’t-e
permetrà ampliar la programació estable del Centre Cívic
l’Espai de les Roquetes amb una oferta de cinema familiar i
documental de qualitat adreçada a tota la família.

de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes és de 1.900 euros. A
la signatura del conveni, que ha tingut lloc el passat dijous
17 de març, hi ha assistit l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes,
Abigail Garrido, la presidenta de Millenium Espectáculos,
Sara Escudero, i el president de Globalitza’t-e, Pepe Cabello.

La primera projecció va començar el passat diumenge 27 de
març amb el film “Del Revés”. Seguiran després altres títols
com “Big Hero 6” (17 d’abril), “Frozen” (18 de setembre);
i “Hotel Transylvania 2” (30 d’octubre) sempre a les 18h.
Pel que fa al Documental del Mes, el cicle s’iniciarà amb un
documental dedicat a Grècia (28 de maig), i continuarà els
dies 14 d’octubre, 19 de novembre i 3 de desembre amb
altres propostes que encara s’han d’acabar de confirmar.
L’hora d’inici serà a les 20h. L’entrada per veure les pel•lícules
i el Documental del Mes és gratuïta.
El pressupost per fer front al pagament de les despeses que
comportarà el desenvolupament d’aquest programa per part
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Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Pescats amb xarxa
Conec moltes empreses que han caigut a la trampa d’editar
elles mateixes un “Newsletter”, és a dir, una publicació
d’empresa. Quan algú decideix fer-ho dins de la companyia,
sempre que aquesta no es dediqui a la comunicació, és clar,
la cosa acostuma a anar pel pedregar. Això ha fet encunyar
una famosa frase: “Vaig començar a fer un “Newsletter”
per explicar que faig i ara no puc fer res perquè he de fer un
maleït “Newsletter”.
M’ha fet pensar en aquesta història, la dedicació que moltes
persones consagren, valgui la solemnitat del terme, a les
xarxes socials. Tanta piulada, re-twitt, m’agrada, comentari,
bloggada, penjada i compartició, potser no deixa temps per
fer unes altres coses.
I que consti que no estic en contra de les mal anomenades
(ja tenen uns anyets) noves tecnologies.
De tant en tant, gràcies al Facebook, m’he endut alguna
agradable sorpresa. He contactat amb gent amb la qual feia
molts anys que, per una cosa o altra, havia deixat de tractar,
gairebé sempre per qüestió de trasllats, de canvis de feina o
d’activitat. Amb alguns d’aquests antics amics, coneguts o
saludats he pogut reprendre la relació i amb d’altres, m’ha
fet content saber que estan bé i prou.
Si no se’n fa un ús obsessiu, les xarxes socials tenen certs
avantatges que cal aprofitar.
Amb els amics de la xarxa, fa de bon compartir idees,
noticies i afeccions i es creen agradables complicitats. I si
són persones que estan relativament lluny o a l’altra punta
del món, puc mantenir el contacte i saber coses d’elles, de
tant en tant, de la mateixa manera que elles s’assabenten de
les activitats que jo decideixo publicar.
Aquesta manera de comunicar-se està bé, i a vegades no
queda un altre remei, perquè la distancia és insalvable, però

a mi el què m’agrada de debò, és compartir una estona, una
cafeteria i una bona xerrada amb la gent. Dissortadament
tots anem molt atrafegats i, les més de les vegades, és molt
difícil quedar amb els amics. Per desgràcia ja s’ha convertit
en un tòpic aquella frase que s’acostuma a dir quan s’està
finalitzant una conversa telefònica, “a veure si quedem un
dia i fem un cafè”.
Llàstima que tothom va curt de temps, i ho entenc, però
no s’ha de renunciar mai a la possibilitat d’una trobada
personal, perquè el més trist que et pot passar, i a mi
m’ha passat, és que algú et digui cofoi: “Ja ens veurem al
Facebook”.
D’acord, ens veurem i tal vegada cliqui “m’agrada” a alguna
de les teves coses, però sàpigues que si allò m’ho haguessis
explicat fit a fit, t’hauria convidat a un cafè.
P. D. I ara que ja he acabat d’escriure això, vaig a posarme una estoneta al Facebook per explicar que ja he acabat
d’escriure això... Ai! No, no us amoïneu que jo controlo...
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