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Editorial
uina calor!!!
Un juliol força calorós i un inici d’agost que promet continuïtat de
temperatures sufocants.

L’Altaveu continua fent incursions per les Festes Majors del municipi, la

programació del Palou i Rocamar i com ha anat la de Puigmoltó, les tradicions es
mantenen a través de les celebracions i és salut cultural per al nostre poble.
L’entrevista ens presenta a en Xavier Renau, aprofitant el 20è aniversari de la
seva escola d’art a Ribes, coneixerem a un artista discret amb un llarg recorregut
professional pel món de la pintura i l’escultura.
A la cuina el Jordi Hidalgo pinta de vermell un plat que de ben segur encara que sigui
per gaudir de l’experiència gosarem fer-lo. Que regni la creativitat també a la cuina!
Sabies què… en aquesta edició ens posa al corrent de la relació de Ribes amb la
premsa escrita des de l’any 1935 abans d’una guerra civil i una dictadura que es va
carregar la llibertat d’expressió i va fer tancar molts dels diaris.
I continuem amb les imatges d’editorial, animeu-vos a enviar-ne. Segur que teniu
alguna imatge que acompanyada d’una frase pot fer pensar, tant si és de la més
rigorosa serietat com amb sentit de l’humor, o només plasmant un moment de pura
realitat.
Fins aviat!

- Els de casa han marxat de vacances al
“paradís”, pel que comentaven abans
de marxar, deu ser una cosa semblant.
Jo ho he trovat al pati de casa.
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Un any més, Puigmoltó ha celebrat la seva petita gran Festa Major de Sant Jaume 2016
Fra

Com cada any, va tenir lloc la celebració de la Festa Major
de Sant Jaume de Puigmoltó. La festa es va iniciar el dijous
21 amb el III Cros de Sant Jaume , on més de 150 persones
hi van participar, des de nens fins a adults, on l’esperit de
superació i esforç no hi va faltar. Divendres 22 al vespre, es
va dur a terme la inauguració d’una exposició fotogràfica a
l’Escola de Puigmoltó. Enguany, l’exposició recull totes les
portades dels programes de la Festa Major de Sant Jaume,
des de la seva recuperació, l’any 1979, fins a l’actualitat,
2016. Gràcies a aquest recull queda plasmada l’evolució de
la nostra festa.
Seguidament, vam poder gaudir del pregó de la Festa
Major, a càrrec d’Eduard Caro, un dels impulsors de la
festa des de la seva recuperació fins l’actualitat, que ens
va relatar com una colla de veïns de Puigmoltó sense a
penes cap pressupost però, amb molta empenta i il·lusió,
van aconseguir recuperar aquesta festa que caracteritza
tant al poble de Puigmoltó. Cal dir però, que la vetllada es
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va veure afectada per la tempesta, motiu pel qual l’inici
del tradicional campionat de truc es va haver d’ajornar al
diumenge a la tarda. I arribem així a dissabte, on tot era
a punt per continuar la festa, a la una va esclatar la traca
que va donar l’inici oficial a la Festa Major i tot seguit,
tothom va ser convidat al vermut popular.
A la tarda, el cercavila de balls populars format per:
timbalers, Nisos, cabeçuts, pastorets entre d’altres,
va omplir de color els carrers de Puigmoltó, tots ells
van poder fer-hi les seves actuacions, i finalment,
els castellers de Les Roquetes i de Santa Coloma van
realitzar la seva exhibició. Més tard, arribada la mitja
nit, va començar el ball de festa major, primer amb les
actuacions de dos grups del poble, The White Light i
Stigma i més tard el DJ Puxmo que ens va acompanyar
fins a la matinada. L’ambient nocturn va ser molt
agradable fet que va permetre gaudir de la nit sense cap
interrupció ni incident.

Diumenge al matí, va tenir lloc la missa en honor a Sant
Jaume a la capella del Carç, on un gran nombre de gent si
va aplegar on després van poder degustar coca i moscatell.
I a la tarda, els més petits van poder jugar a jocs tant
tradicionals com trencar l’olla o les curses de sacs, que any
rere any, es celebren al nostre poble, ja que val la pena
mantenir aquestes costums, i deixar que els nens juguin,
riguin i corrin pel carrer com sempre s’havia fet.
Des d’aquí, la Comissió de la Festa Major de Puigmoltó vol
donar els més sincers agraïments a totes aquelles persones
que s’impliquen en la festa així com els patrocinadors del
programa, i ajuden a que cada any es pugui celebrar, perquè
sense la bona voluntat de tots ells no es podria dur a terme,
per això és imprescindible que cada cop més gent aporti
el seu granet de sorra perquè per molt petit que sigui, la
suma de tots permet que la festa major tiri endavant i es
pugui gaudir d’ella un any més.
Júlia Piqué

Sant Jaume ’16

Fotos: Jordi Piqué
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Activitats
Diumenge 7 de 10 h. a 14 h.
7a Trobada de plaques de Cava
Intercanvis, cava fresc i placa
commemorativa
Diumenge 7 a les 19 h.
4t Taller de Gin Tònics (Preu 15 €)
Del dilluns 8 al dijous 11 a les 18 h.
6e Campionat de Truc Infantil
Del dilluns 8 al dijous 11 a les 22 h.
32e Campionat de Truc
Divendres 12 a les 22,30 h.
Havaneres i Rom Cremat
amb el Grup Montjuïc
Dissabte 13 a les 18 h.
Olimpíada Open del barri del Palou
3e Campionat ribetà de llançament
de seques amb botifarra
3e Campionat ribetà de llançament
de cargols a la llauna (únic al món)
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Amb entrega de medalles
commemoratives
Dissabte 13 a les 23 h.
Ball i música a la fresca amb el grup
“Veneno en la piel”
Diumenge 14 a les 8,30 h. reunió i a
les 9 h. inici
Caminada Popular (Preu 5€, inclou
esmorzar)
Diumenge 14 a les 22 h.
Sopar de Germanor (inscripcions fins
divendres 12, inclòs)
Dilluns 15 a les 18 h.
Jocs infantils i Xocolatada
Trencar l’olla, carreres de sacs, joc de
les cadires i més...
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El Sons Solers es consolida com un slow festival
de referència al territori

Fotos: Néstor Noci
Un gran èxit en la tercera edició del festival Sons Solers, que es va celebrar el passat divendres 15 de juliol als idíl·lics jardins de Finca
Mas Solers amb les actuacions de Blaumut, Ramon Mirabet, Joana Serrat, Núria Graham i El Pertit de Cal Eril.
El Sons Solers, que havia exhaurit les 650 entrades dues setmanes abans de la seva celebració, va fer les delícies de tots els assistents,
que van gaudir d’un festival diferent a la resta i que té com a senya d’identitat la seva aposta per la qualitat per damunt de la quantitat.
En aquest sentit, el públic va poder gaudir de primera mà d’aquest slow festival, que va complementar una excel·lent programació
musical amb una oferta culinària de primer nivell elaborada per l’equip de cuina de Finca Mas Solers, estands de cocteleria premium
amb marques tant reconegudes com G’Vine o Creta Rosa i diverses zones chill out per gaudir del festival relaxadament.
Tot això en un entorn natural incomparable com
són els jardins de Finca Mas Solers, sense cues ni
massificacions ni actuacions solapades, amb un
públic molt divers acompanyat en molts casos de
criatures que s’ho passaven d’allò més bé corrent
pels jardins i amb els artistes actuant a pocs metres i
passejant-se entre els assistents gaudint també d’una
nit molt especial. Com en les dues edicions anteriors,
la moneda oficial va ser el Sonso, que tenia un valor
de 2,5€ i es podia adquirir en tres punts de venda
instal·lats en diversos indrets del festival. A més, els
assistents van poder seguir el Sons Solers i penjar les
seves fotos i comentaris a través de les xarxes socials
oficials del festival (Twitter, Facebook i Instagram) i
del hashtag #SonsSolers.
Després de l’èxit d’aquesta tercera edició, l’organització
del festival ja ha anunciat que el Sons Solers 2017 se
celebrarà el proper 14 de juliol mantenint la seva
essència i aposta pel format d’”slow festival”.

L’Altaveu nº 115 any 2016

07

RUA SUMMER 2016

El programa d’actes s’ha desenvolupat segons el
previst i no hi ha hagut cap tipus d’incident.
Un cop ha finalitzat la Rua Summer Carnaval 2016 és el moment
de recollir les valoracions de com ha anat. L’edició d’enguany
presentava algunes novetats com la rua adreçada a nens i nenes
i el festival de colors amb atraccions d’aigua. Per descomptat,
s’ha mantingut l’acte central de la rua del dissabte a la nit.
En total, segons les dades de l’organització, prop de 15.000
persones haurien participat a totes les activitats programades.
El secretari de l’associació Roquefestes, Pere Ortoll, una de les
entitats organitzadores juntament amb l’Associació de Festes
de les Roquetes, l’UCER i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
ha explicat que “tots els actes que s’engloben dins el marc de
la Rua Summer s’han desenvolupat segons el previst. No hi ha
hagut cap accident ni incident”. Ortoll també ha afegit que
“durant tot el cap de setmana a les Roquetes hi ha hagut una
afluència de públic de gairebé 15.000 persones”.
Per la seva banda, el regidor de Cultura de les Roquetes, Adrià
Solà, ha mostrat el seu agraïment a totes les entitats que
participen en l’organització “perquè es nota que tenen ganes i hi
posen el cor en els esdeveniments que duen a terme com la Rua
Summer”. El regidor ha destacat que “l’acte de la rua infantil
de divendres va ser un encert, dissabte es van batre rècords de
participants i assistència i la festa de diumenge del ‘water holi’
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també va anar
molt bé”.
El primer dia, el
divendres 8 de juliol, la
Rua Summer Kids va ser
un èxit en la qual hi van prendre
part més de 250 participants d’entre 5 i 15 anys. L’endemà
dissabte, dia 9, la Rua Summer Carnaval s’ha acabat consolidant
com una referència al municipi i com el Carnaval d’estiu a les
comarques del voltant, amb la participació de 18 colles, 2
batucades i 3 comparses que van mobilitzar 1.200 persones. La
festa final, la Rua Summer Festival, va prendre el relleu amb
actuacions musicals i diferents espectacles fins a la matinada
sense que es registrés cap incident.
I pel que fa al darrer dia, el diumenge 10 de juliol, va tenir lloc
una de les novetats d’aquesta edició, la festa ‘Water Holi’ per a
tota la família amb activitats d’aigua, inflables i música com el
colofó final registrant un èxit de participació i una bona acollida
entre el públic assistent.
Departament de Premsa
Ajuntasment de Sant Pere de Ribes

XAVIER RENAU,
UNA PINZELLADA D’ART

Per Bàrbara Scuderi
Enguany fa 20 anys que va obrir les portes l’Escola d’Art d’en Xavier Renau (Barcelona, 1956), per on han passat infants,
joves i no tant joves... professionals i amants de les arts plàstiques i que encara avui és un referent al nostre municipi.
Una pinzellada d’art és el resultat d’una interessant conversa sobre la societat i la pintura, els canvis i la universalitat
d’algunes certeses amb l’autor de l’escultura del Rellotge de Sol de la plaça de l’Església de Ribes.
Altaveu.- Com arriba un artista inquiet a Sant Pere de
Ribes en els anys noranta?
Xavier Renau.- El cert és que la família de la meva dona (Agnès
Wehr) ja hi tenia una casa i ens agradava la idea de venir a un
poble tranquil i sobre tot proper a la natura. Sempre ens ha
agradat sortir a passejar, fer alguna excursió, i encara ho fem.
A.- Aleshores ja havien passat els” bohemis” setanta i els
“fantàstics” vuitanta. Com els havies viscut?
X.R.- A finals dels anys setanta primer vaig començar a estudiar
Arquitectura, interessat per la combinació de l’art i la creativitat,
però tot seguit vaig anar a estudiar Història de l’Art, mentre
aprenia també diferents tècniques de dibuix i color. Era un jove
que es movia pel Gòtic de Barcelona, aleshores molt diferent
d’ara, hi havia diverses acadèmies i un ambient interessant en
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aquest aspecte, on es connectava amb molta gent. Una de
les coses que fèiem era sortir als bars, al carrer i pintar temes
urbans.
A.- Per aquelles èpoques com era la pintura d’en Xavier
Renau?
X.R.- Aleshores era més figuratiu, amb caire de surrealisme. I
el gravat que un grup vam desenvolupar des del Cercle Artístic
de Sant Lluc a Barcelona on vam instal·lar un tòrcul i fèiem els
nostres treballs, una tècnica de gravat.
A.- Recordes la primera exposició?
X.R.- (riu) Sí, la primera no s’oblida mai... després amb els anys
la resta és una altra cosa. Va ser una col·lectiva, amb dibuixos i
pintures, precisament al Cercle de Sant Lluc.

A.- I les primeres classes a Ribes?
X.R.- Sí, van ser a l’Escola d’Art que estava a Can Salvador Miret.
L’Ajuntament hi feia diferents cursos i jo en vaig començar a fer
un. Eren altres temps. Després allò es va acabar i jo ja tenia en
marxa l’escola, bé, amb un format diferent, però en marxa. Tot i
que la idea inicial no era tampoc fer una escola.
A.- Com va anar doncs?
X.R.- Per un costat anava amb la idea més de fer un centre
cultural, un espai d’intercanvi de diferents disciplines. De fet, i
parlo de fa molts anys, es van anar presentant alguns projectes a
l’Ajuntament, tot i que el pressupost no ho va permetre. Era una
idea d’una experiència que ja havia desenvolupat a Barcelona,
en una, diguem-li galeria democràtica, on un col·lectiu ens
reuníem i triàvem artistes per exposar sota l’únic criteri de que
ens agradés i fos de qualitat, sense que hagués de ser ningú
més o menys conegut. Era una selecció basada en l’art només. I
aquesta era la meva idea. Després... doncs...

Arbres, aquarel·la 35x50 cm 2015

A.-Després l’escola va anar prenent forma i ja han passat 20
anys. Molts canvis?
X.R.- Es podria dir que sí i que no. Per un costat la normativa i
les exigències han canviat molt. Per posar un exemple, abans
era més senzill que amb un grup d’alumnes es decidís agafar
el cotxe i anar a buscar un exterior per pintar... ara caldria
permisos, avisar avançadament i molts més vehicles! O la gestió
dels drets d’imatge, també ha canviat molt. Però en realitat hi
ha coses que no han canviat. Com és l’interès. Continua sent
interessant trobar en la pintura un espai com de tranquil·litat,
teràpia, aprenentatge i creativitat, segons l’objectiu i les edats.

Primers treballs, olis. tela 20x30 cm

A.- I quines són les edats?
X.R.- Són totes. Des dels cinc anys fins als noranta gairebé. I
cadascú té la seva intenció, el seu objectiu. De vegades ha
vingut per exemple algun tatuador per aprofundir en la tècnica
de l’aquarel·la que els serveix per millorar amb els colors; o
una dona de quasi noranta anys que volia expressar-se amb
el pinzell. I també el jovent o infants d’ara, que persegueixen
aprendre a dibuixar els seus personatges de ficció preferits... o
deixar anar la imaginació i aprendre a dibuixar.
A.-Una diversitat important,
individualment o en grups?

doncs.

Es

treballa

X.R.- També hi ha de tot. Hi ha grups, més o menys homogenis,
però és cert que els treballs són individuals, i després hi ha

Geranis, aquarel·la 25x35 cm 2015
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Mostra de treballs a la Escola d’Art.

Treballs de grup d’alumnes Escola Xavier Renau.

treballs més personals, per exemple estudiants de Belles
Arts que han de preparar algun treball i necessiten millorar o
aprendre alguna tècnica i es treballa de forma particular.

la resposta...

A.- Molta diversitat. Quin seria el canvi més clar?
X.R.- Potser un canvi que és de la societat també. La velocitat.
La rapidesa. La immediatesa. Són potser els trets més
característics. No és dolent, és diferent.
A.- La manera d’ensenyar és la mateixa?
X.R.- Tot té els seus canvis. Quan vaig començar el més important
era la llibertat. Que cadascú desenvolupés el seu treball a la seva
manera. De seguida, però es fa evident que cal una orientació,
una base on es combina l’aprenentatge de la tècnica amb l’estil
de cadascú. Jo no he sigut mai partidari d’imposar un estil, però
al mateix temps veus que cal transmetre una orientació perquè
després, sobre una base, la persona tingui la llibertat de créixer,
crear un estil propi, evolucionar.
A.- De fet, si em permets fer una mica de predicció, quan
el nostre temps passi als llibres d’història de l’art, respecte
de la pintura del segle XXI, per exemple, quines tres o quatre
característiques serien les principals?
X.R.- (riu) Sí jo ho sabés! Actualment hi ha una diversitat molt
gran. No hi ha tant una escola que marca una sola tendència
com ens pot haver arribat d’altres èpoques. I això té aspectes
molt positius i potser altres que no tant, més en la vessant
d’aprenentatge que en l’artístic potser. Però vaja... si jo tingués
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A.- A Ribes, tenim, la veritat s’ha de reconèixer, moltes
artistes, sigui de música, pintura i arts plàstiques, literatura...
hi ha com un caire cultural que arreplega persones en diferents
disciplines i un ambient carregat de creativitat en aquests
moments, trobes que és més positiu? L’artista és fa més en un
ambient de creativitat o aïllat?
X.R.- Jo no crec en el mite de l’artista aïllat, que pot haver existit
i existir. Jo crec més que l’artista, d’alguna manera està immers
en un nucli social i que així també s’avança. Sobre una base, un
intercanvi, una interacció. I és cert que tenim molts artistes al
poble i es van veient moltes propostes. També és un poble que
atrau i som un país, en general, que treu la cultura al carrer
i la comparteix, si es compara amb altres països, tenim una
oportunitat que és molt positiva.
A.- Ara que esmentaves la cultura al carrer, podríem recordar
com va ser l’experiència de la teva obra del Rellotge, instal·lada
a la plaça de l’Església. Com va néixer el projecte?
X.R.- Doncs va ser un concurs públic. Cap a l’any 2000. De lliure
temàtica i materials. I la idea va sorgir, com potser sorgeixen
moltes idees, un dia dibuixant i donant-li voltes pensant molt en
l’espai de la seva ubicació i com el sol hi és present durant tot
el dia, em va venir la idea i vaig fer una maqueta. Després els
treballs van ser més complexos: el ferro, la instal·lació, el gnòmon
(la vareta) pesa 1.000kg!
A.- Tota una instal·lació, doncs?

Muntatge ”EL RELLOTGE” any 2000, a la plaça de l’Esglèsia.
X.R.- Sí, els treballs d’ancoratge i seguretat van ser grans. Un
treball que donat que coneixia tècniques en arquitectura i les
col·laboracions, es va poder fer amb pedra artificial, el ferro, com
et deia, i amb acer inoxidable. Tot plegat, uns cinc o sis mesos.
A.- Per acabar, Xavier, a banda dels treballs de l’escola, sabent
que has continuat exposant i fent treballs en diferents llocs de
forma paral·lela a l’ensenyament, ens podries dir quin és el
darrer projecte?
X.R.- Actualment estic treballant en unes aquarel·les que seran
les il·lustracions que acompanyin un llibre de haikus del meu
germà., escriptor com el meu pare i membre de l’Ateneu de
Barcelona. No són una expressió dels poemes sinó més aviat una
evocació. I mentre, també, continuo sortint a captar apunts del

L’Escola de pintura de Xavier Renau.
paisatge per després desenvolupar a l’estudi en treballs més
figuratius o semi figuratius.
A.-Tota una vida amb el pinzell a la mà... a casa algú ha
seguit els passos?
X.R.- (riu) Doncs la meva filla Sarah, la gran, que ha estudiat
Comunicació Audiovisual està treballant en cinema i vídeo i el
petit, de 23 anys, el Pol, ha fet disseny... potser sí... (riu) tot i que
també la música ha estat molt present sempre a casa, sobre tot
per part de la seva mare.
A.- Moltes gràcies, Xavier, un plaer aprendre d’un mestre!
X.R.- Gràcies a vosaltres!

Cuerpo y Mente La nueva tendencia en USA, en primicia
en Sant Pere de Ribes, ideal para la preparación de
todo tipo de deportes, y mantenimiento físico.

Haz tus entrenamientos personales de otra
forma, con esta multifunciones.

Plazas limitadas, reserva tus horas para septiembre.
- Aumentamos horarios en actividades dirigidas desde las 8:30 hasta las 22:00.

- Novedad, clases de preparación física para adultos y niños, defensa
personal, outdoorclass...ven e informate!

- 30% de descuento (actividades dirigidas). Matriculate en agosto para empezar en septiembre.
- Entrenamientos Personales de Lunes a Sábado.
- Masajes durante todo agosto y fines de semana.

Desde 1995 nuestros servicios de Masaje y Estetica
y ahora Karate-Do, Actividades Dirigidas,
Extraescolares y Entrenamientos Personales.

C/Ildefons cerda, 58-60, L-2 Sant Pere de Ribes. Tel. 678702100-680981454
L’Altaveu nºM
115&any
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www.mgcuerpoymente.com Facebook:
G 2016
Cuerpo y Mente

El menú del GUERRER

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

TALLARINS VERMELLS
Ingredients:

Entra aqui per
veure el video

200 grs. tallarins
1 remolatxa
All en pols
Ceba en pols
Farina de blat de moro
Llevat sec de cervesa
400 m. llet de coco
Julivert
Sal

Aquests tallarins són vermells gràcies a la remolatxa. La remolatxa té una gran quantitat de betanina que és un pigment que li dóna
el color vermellós. Estudis han demostrat que la betanina disminueix el desenvolupament d’alguns tipus de càncer.
A més a més, la remolatxa és rica en àcid fòlic, ferro i vitamina C. Així aconseguirem preparar a la vegada uns tallarins ben cridaners i
un plat molt sa.

Preparació:
Posarem a coure 200 grs. de tallarins. Cal seguir sempre els temps de cocció que indica el paquet ja que poden variar segons la
marca.
Pelarem i trossejarem la remolatxa. Posarem en el got del túrmix, la remolatxa, una culleradeta d’all en pols, una de ceba en pols,
una de sal, 2 cullerades de farina de blat de moro i una de llevat sec de cervesa. Ho triturarem tot bé i reservarem.
En una paella posarem la llet de coco i la barreja que hem triturat abans. Remenarem bé fins que comenci a espessir. En aquest
moment apagarem el foc i afegirem els tallarins. Ho barrejarem tot fins que agafi un color homogeni, ho emplatarem afegint-hi
julivert picat per sobre.
Consell del GUERRER: No ho deixarem espessir gaire perquè es poden endurir.
Bon profit!!!

El menu del guerrero

14

L’Altaveu nº 115 any 2016

@menudelguerrero

menu_guerrero

SALUT
L’Altaveu nº 115 any 2016

15

CATEXIT, 2016... 2061?

AIIXÒ NO
H
QUI HO EN I HA
TENGUI

“Feia algun temps que ningú gosava allunyar-se gaire de casa.
Mar i muntanya, camps i ciutats semblaven estar sota alguna
amenaça. Una mena de venjança de magnituds incertes,
puntualment cruel i bel·ligerant, que posava gairebé tothom
sota sospita.
Era com si víctimes i botxins compartissin una mateixa
circumstància. Tan aviat estar del costat bo com del dolent. Una
bogeria, diria més d'una ment sensible a la lògica del caos.
Una fallida econòmica, un fallida en les
relacions humanes, una fallida en les
comunicacions, una fallida en la concepció
del temps i una fallida en els valors com
la dignitat, van ser els ingredients, diuen,
d’una fallida lenta però punyent, que va
anar ensorrant tot allò que d’una manera o
altra eren una mena de pilars de la societat
i la societat, tal i com es coneixia, s’anava
esvaint.
Els deserts moderns eren els abans
anomenats
carrers.
Les
relacions
“humanes” abans conegudes, van ser
substituïdes per un conjunt d’aplicacions
virtuals capaces de fer sobreviure els
avantpassats però mancades d'abraçades.
La família, les amistats, les associacions...
van anar desapareixen substituint-se per
seguidors. Les places ara eren els fòrums d’una xarxa capaç de
permetre que qualsevol estigués en contacte amb tot el món i
al mateix temps no recordés el tacte d’una mà.
No obstant tot, els canvis es van anar succeint tan pausadament
que no es pot responsabilitzar ningú de no haver sospitat d’allò
que anava a ocórrer. Eren petits canvis, que d’un dia a l’altre
o bé s’anunciaven o bé s’experimentaven directament d’una
forma lúdica o gairebé imprescindible.
Això sí, vist des del futur, la cosa estava ben organitzada i
planificada. No calen gaires cervells ni una màxima intel·ligència
per descobrir, ara, que ja ha passat, que s’hagués pogut
preveure i que sens dubte alguna cosa hagués pogut evitar-se. I
si es tornès enrere i es pogués fer quelcom?”
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Sort que la natura entén de les imprevisibles accions humanes
i estén tota les seves forces per triomfar, derrotar la bestiesa
humana i salvar la humanitat. Aquella que sí percep el dolor
de la terra i el dolor de les persones que
clamen un canvi i no precisament aquell
canvi. Sort que hi ha batalles que no es
guanyen en la virtualitat de la caça d’un
pokemon sinó en la realitat de la lluita per
la dignitat.
Tinc un amic, que ara que estem a temps,
reclama pel seu país, que és tan petit, una
sortida amb èxit, una mena de tall amb
aquesta inèrcia que ens conduiria cap
aquella fallida més enllà de l’economia.
Una sortida digne per dignificar la fi d’un
sistema que no sembla haver dut més
felicitat sinó complicitats indesitjables, un
món, aquest, on una empresa de menjar
per emportar s’anuncia sota el lema de
“per qui té gana” i qui realment té gana no
té ni casa. El meu amic n’està convençut,
un Catèxit, en català i en anglès al mateix
temps, podria ser el primer pas per renéixer com una societat
desconnectada, capaç de reconstruir-se des dels valors més
fonamentals: una veritable igualtat, una llibertat a l’alçada del
pensament i l’acció lliure i una dignitat transformadora.
Llàstima que el meu amic hagi hagut d’emigrar i fugir. El busquen
perquè en una de les seves darreres accions dins d’aquest món
en follia, va escriure un tweet que sembla que va ofendre les
autoritats, ara que en el camí del canvi... del canvi no desitjat,
sembla que després de molts drets, la primera llibertat en
perdre ha estat la llibertat d’expressió.
La Juani.
Pd. Recordant Orwell. Senzillament per semblança o per por.

Així és com s’anomena la bona i gran
notícia que us volem fer saber. Ribes
gaudirà d’una sala de cinema a partir
del proper 15 de setembre a les
instal·lacions del Centre Parroquial,
amb una primera projecció per a socis
i convidats i l’inici de programació
oberta al públic a partir del 17 de
setembre.

Ens reunim amb en Lluís Milà,
President del Centre Parroquial i
amb David Cuesta, President de Cine
Club Sitges perquè ens expliquin com
ha anat aquesta iniciativa i com s’ha
pogut dur a terme.
Ha estat per ells una tasca que, tot
i complexa, l’han tractat com una
necessitat per al municipi amb la
intenció de cobrir una àrea d’esbarjo
integrada al municipi i per a totes les
edats. I amb aquests criteris anirà
encarada la seva programació.
Fa un any aproximadament que varen
començar les converses per poder dur
a terme aquest projecte. Una iniciativa
gens fàcil de fer realitat sense una
voluntat de ferro i una intensa cursa
de requisits tècnics per arribar a la fita.

David Cuesta, President de Cine Club
Sitges, i en Lluís Milà President del
Centre Parroquial.

La ubicació de la sala de cinema de
Ribes és a les instal·lacions del teatre
del Centre Parroquial, a la Plaça Marcer,
i tindrà capacitat per a 200 localitats.
Instal·lacions que fins ara han estat
d’ús per a l’entitat i les seves activitats:
teatre, concerts, alguna conferència, i
algun acte commemoratiu.
A partir d’ara, i això ha estat una de les
difícils tasques d’organització, seran

compatibles amb l’ús del cinema els
divendres, dissabtes, diumenges,
festius, vigílies i els dimecres com a dia
de l’espectador.
A més es durà a terme una atractiva
novetat, que ja és habitual a Sitges,
com és la retransmissió un cop al mes
d’òpera en directe, gràcies a les noves
tecnologies i a una aposta per abraçar
totes les possibilitats del cinema.
Tot i que les instal·lacions són prou
atractives i estan ben conservades,
han millorat i adaptat la sala amb
aire condicionat i lògicament amb
projector i pantalla.
La gestió del Cinema Ribes és farà a
través d’una entitat sense ànim de
lucre creada al municipi, que permetrà
mantenir la infraestructura , el servei i
una bona cartellera, al mateix temps
que permetrà als socis i sòcies un
descompte en el preu de les entrades.
Així doncs, falta ben poc perquè a Ribes
puguem gaudir de la nostra pròpia
sala de cinema al centre del poble. Per
anar a peu a veure una bona pel.li i
tornar a casa sense amoïnar-nos pels
desplaçaments.

L ’A

Sant Pere de Ribes

Sabates Dona T.34/43 i Home T. 38/50
Fabricació Nacional (Pitillos, Piesanto…)
Especialitat peu delicat
Amples especials - Plantilles extraíbles

REBAIXES
c/ Nou, 17

ROBA DONA i JOVE TALLES 38 a 60
Qualitat a bon preu
villahelena16@hotmail.com - Tel/679 496 247
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Sabies
què...
A RIBES L’ANY MIL NOU-CENTS
TRENTA-CINC NOMÉS ES VENIEN
105 DIARIS?
Josep Miret i Mestre

“L’Estel” era una revista mensual publicada a Ribes en
temps de la Segona República, entre els anys 1934 i 1936.
Era el portaveu de la secció local de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya, un grup de joves vinculats a la
parròquia, defensors de la fe catòlica i de Catalunya.
“L’Estel” tenia una secció anomenada “Coses de Ribes”,
dedicada a la història i a les coses que afectaven el nostre
poble, sempre tractat, segons diuen ells mateixos, “des
d‘un prisma completament objectiu i imparcial”. Aquesta
secció no va firmada, però pel context crec que ha de ser
atribuïda a un jove Pere Carbonell i Grau, llavors amb
uns disset anys. Al número 19 de “L’Estel”, del 15 d’agost
de 1935, es diu: “Estem segurs que molts lectors alguna
vegada hauran pensat que fóra interessant tenir una
estadística del número de diaris que entren regularment al
nostre poble” i a continuació escriu “de font autoritzada”
la llista dels diaris que es venien.
“La Vanguardia”, 32 exemp.

“La Humanitat”, 19

“La Veu de Catalunya”, 15

“El Matí”, 13

“El Correo Catalán”, 12

“Las Noticias”, 3

“La Publicitat”, 3

“El Diluvio”, 3

“El Día Gráfico”, 3

“Diario de Barcelona”, 2

TOTAL 105 diaris
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Portada del número 1 de “La Humanitat” de l’any 1931,
en què el president Francesc Macià dóna la benvinguda
al diari.
Com que la majoria dels diaris no es publiquen a l’actualitat,
ja que la guerra civil i la dictadura de Franco van eliminar
tota llibertat de premsa, crec convenient de donar-vos
algunes indicacions sobre el caràcter de cadascun d’ells.
Em basaré sobretot en els articles publicats a Viquipèdia i
a la Gran Enciclopèdia Catalana.
L’únic diari de la llista que es manté a l’actualitat és “La
Vanguardia”, publicació nascuda el 1881. Recordo que
anys enrere un subscriptor me’l va definir com un diari
que sempre estava al costat del poder. “La Vanguardia” va
ser monàrquica en temps d’Alfons XIII, republicana a la II
República, feixista en temps de Franco i demòcrata des de

Pàgina de “El Matí” del 24 de gener de 1932, dedicada a
la Festa Major de Sant Pau.
guerra civil.

Portada de “El Diluvio” de 1933.
la transició. És possible que la capacitat per adaptar-se als
temps que corren li hagi facilitat la seva llarga trajectòria.
Ja ho veieu, era líder de vendes l’any 1935.
El segon diari més venut era “La Humanitat”, portaveu
d’Esquerra Republicana de Catalunya, nascut l’any 1931,
afí al grup de Lluís Companys.
“La Veu de Catalunya” va néixer l’any 1899 i no desapareix
fins la guerra civil. Per això es considera el diari en català
de més llarga història. “La Veu” era un diari de dretes afí a
la Lliga Regionalista de Francesc Cambó.
Un altre diari força venut era “El Matí”, diari moderat de
caràcter catòlic, nascut l’any 1929 i que desaparegué a la

“El Correo Catalán” era el cinquè dels diaris més llegits
al nostre poble l’any 1935. Va néixer l’any 1876 amb la
finalitat de donar veu als sectors carlins. Es considera el
més tradicionalista dels diaris que es publicaven en aquells
moments.
De la resta de diaris només se’n venien dos o tres exemplars
a Ribes. Són “Las Noticias”, editat per primer cop l’any
1896, considerat ni de dretes ni d’esquerres. “La Publicitat”,
nascut l’any 1922 i afí a Acció Catalana Republicana, era
considerat un diari intel·lectual. “El Diluvio” era un diari
d’esquerres marcadament anticlerical, nascut l’any 1879,
que va arribar a ser un dels més venuts a Catalunya. “El Día
Gráfico” es considera un diari republicà publicat a Barcelona
entre 1913 i 1939. Finalment, “El Diario de Barcelona” va
ser durant molts anys el degà de la premsa de Barcelona, ja
que va néixer l’any 1792.
Tot aquest esplet de diaris de tendències diverses va
desaparèixer amb la guerra civil i amb la llarga dictadura
que la va seguir.

L’Altaveu nº 115 any 2016

19

BONA ACOLLIDA DEL PRIMER FESTIVAL DE TAPES DEL MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA
•

Els paradistes van servir més de 3.000 degustacions.

El Mercat Municipal La Sínia va celebrar el seu 5è aniversari
amb la primera edició del Festival de Tapes, el passat
dissabte 16 de juliol al vespre. L’acte tenia com a objectiu
ser un gran esdeveniment nocturn on es combinessin tapes
dels productes que s’ofereixen al propi mercat amb el servei
de cafeteria i l’ambientació de música en viu. A més, també
va haver-hi un espai d’activitats per a nens.

creada a finals del 2015 amb l’objectiu de treballar per la
dinamització i promoció d’aquest equipament. També hi va
haver la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i es preveu poder emmarcar aquesta acció dins dels ajuts
que la Generalitat ha obert per les associacions de mercats
aquest 2016.

Pel que fa a les xifres, els paradistes van oferir més de
3.000 degustacions que han servit per donar a conèixer el
seu producte a través del tast. Des de les 20’30 i fins al
tancament del Festival, a la mitjanit, es van estar servint
contínuament tasts que els visitants provaven després
d’adquirir uns tiquets en un punt de venda únic.
Tant els paradistes com la gerència del Mercat han valorat
aquest primer Festival de Tapes com un èxit i com a punt
de partida per a futures edicions. L’acte ha estat organitzat
per l’Associació de Comerciants del Mercat La Sínia

AUGMENTA L’ACTIVITAT TURÍSTICA A SANT PERE DE RIBES
•

Creix la recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics un 3’8%.

Sant Pere de Ribes ha experimentat el 2015 un augment
del 3’8% en la recaptació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics -l’anomenada taxa turística- respecte
el 2014. Així, l’any passat es van recaptar per aquest
concepte 7.485,26 euros enfront els 7.209,89 euros de fa
dos anys. A nivell comarcal, aquesta taxa, obtinguda a partir
del cànon diari de pernoctacions, va acumular el 2015 uns
ingressos totals de 728.680,09 euros, la qual cosa suposa
un increment del 7,97% en relació amb l’exercici anterior.
El 30% d’aquesta recaptació es posa a disposició dels
respectius municipis amb la idea que es dediquin a accions
de màrqueting turístic des de les mateixes localitats. La
resta dels ingressos són gestionats per la Generalitat
de Catalunya amb el mateix propòsit. En el cas de Sant
Pere de Ribes, l’Ajuntament ha destinat aquests fons a
reforçar accions de promoció de patrimoni local com ara la
participació a la Xarxa de Municipis Indians, les Rutes dels
Americanos o l’edició de plànols turístics.
Un estudi realitzat per LabTurisme, de la Diputació de
Barcelona, revela que els turistes que arriben al Garraf
fan una estada mitjana de 5,8 nits. El segment d’edat més
rellevant es troba entre els 35 i els 54 anys i la despesa
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mitjana es xifra en 749 euros. El 28% són catalans, el 9’8%
de la resta d’Espanya i el 54’6% d’altres països d’Europa.
Totes aquestes dades turístiques es van donar a conèixer
dilluns d’aquesta setmana en una roda de premsa
organitzada per l’agència de desenvolupament Node Garraf
i a la qual hi va assistir el regidor d’Emprenedoria, Promoció
Econòmica i Turisme, Antonio Martín.

Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

“Aventis”
No fa massa, un amic de la infància em recordava aquelles
xafogoses tardes de principis d’estiu quan, havent dinat, ens
reuníem un grupet de nanos del mateix barri. S’havia acabat
l’escola i teníem unes ganes boges de córrer pels carrers però
com feia massa calor per jugar a la pilota o a les bales, el
recurs més habitual era refugiar-nos en la frescor ombrívola
d’una escala de veïns i allà, asseguts al terra, dedicar-nos a
explicar “aventis”.

visitar indrets que desconeixem, fer un creuer, fer el turista
o, simplement, mandrejar, cosa molt recomanable. I això, si
t’ho pots permetre, està molt bé.

Suposo que gràcies a la meva addicció a
les lectures de Verne, Blyton, Guillermo
y los Proscritos de Crompton i tota
mena de tebeos, jo era qui gairebé
sempre, acabava explicant les “aventis”
més llargues i lluïdes. I l’èxit no el devia
tant a la meva imaginació desbocada,
que en això hi tenia dignes competidors,
si no a l’estratègia de fer intervenir, en
les peripècies que relatava, els meus
companys, assignant-lis un paper dins
de la trama perquè se’n poguessin
sentir protagonistes. “I mentre tant jo que feia?” “I la meva
ferida era greu”, preguntava un o l’altre mentre avançava la
narració, i jo me les empescava perquè tots tinguessin la seva
dosi d’emoció i heroisme.

I com podem fer-ho? És molt fàcil i
còmode. Podem viure grans aventures
a la gandula, a l’hotel, a la terrassa o al
sofà. Només hem d’obrir un bon llibre i
deixar-nos portar.

I pel que veig, la prova de què allò donava resultat és la
persistència en la memòria del meu amic d’aquelles caloroses
tardes d’estiu.
Imagino que a tots ens agradaria viure grans aventures;
descobrir illes deshabitades, pujar a muntanyes recòndites,
creuar deserts abrusadors, banyar-se en llacs tropicals...
però com això és molt difícil, ens queden les vacances per

Però de totes maneres no s’ha de renunciar mai a la aventura
èpica, a l’odissea memorable, a l’emoció del conflicte
desconegut... a les “aventis” que explicàvem o ens explicaven
de petits.

Anar a la llibreria o a la biblioteca i
buscar un bon llibre, o dos o els que
sigui, pot convertir aquest estiu en un
gran estiu ple de bones històries. La
imaginació i el talent de milers i milers
d’escriptors estan al nostre abast. Us recomano que, si no
sou lletraferits, perquè aquests no paren de fer-ho, llegiu un
llibre aquestes vacances i visqueu les vostres aventures. Més
emocionant encara que aquelles entranyables “aventis”.
P.D. Ara que hi penso... Els nanos ens assèiem a la frescor
de les escales de veïns perquè en aquells temps ningú tancava
les escales. I el Duo Dinámico feia petons a les nenes de
quinze anys sense que el fotessin a la presó per pederastes
i podies córrer mitja Europa amb auto-stop sense que et
passés res i podies veure la Mona Lisa sense vidres enmig i...
Ai, Rosquellas que t’estàs fent gran...

