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H

i ha dies per a tot, i novembre el municipi desplega un farcit d’activitats i
propostes per a tots els gustos i totes les edats. Biblioteques amb DO ens
ofereixen en la seva programació per novembre un bon gotim d’actes que
relacionats amb la cultura del vi i la lectura ens engrescarà per compartir
amb tota la família, doncs n’hi ha per totes les mides.
Torna el Mercat del Cava i la Tapa a la plaça Llobregat de les Roquetes el 5 i 6 de novembre
amb una diversa programació que segur ens farà gaudir durant el cap de setmana tot
fent tastets.
Entrevistem a en Pepe Cabello president de l’entitat cultural Globalitzat-e de Sant Pere
de Ribes. Amb uns inicis de sessions de Cine fòrum han ampliat a dia d’avui a un seguit
d’exposicions fotogràfiques, xerrades, debats, actuacions que esperen anar consolidant
any rere any al municipi.
En aquesta edició també L’Altaveu amplia, en paginació. Vuit pàgines més per poder
encabir més contingut. L’esport i els clubs del municipi hi son convidats a participar
enviant-nos les seves cròniques per tenir-nos informats de la seva evolució.
És temporada de bolets i com no podia ser d’altra manera a El menú del Guerrer se’ns
prepara una bona crema de bolets, senzilla pràctica i econòmica. Un entrant perfecte
per a la tardor.
En Rosquellas a Rosquellades combina la precisió, un somriure i un bon te per sentir allò
que ell anomena “música celestial”. Per sentir-la, llegir-ho.
Sabies què... en aquesta edició ens desvetlla una tradició ben curiosa dels nostres avis,
els esquellots, no sabria com classificar-los així de cop. Millor veure el document que en
Josep Miret ens ofereix. Un grup de veïns que feien força soroll amb esquelles, xiulets,
llaunes i crits...
I encara paint castanyes, moniatos i panellets, no ens oblidem que fem cap a la
preparació de les Festes de Nadal, que no ens adonarem i ja hi serem. Dates on fem
“gasto” extra, cadascú dins les seves possibilitats, però és important que ens plantegem
de fer compres de proximitat. Al poble, on vivim, als nostres comerços de Sant Pere de
Ribes, que són molts i valents. Segur que trobem allò que busquem a prop de casa.
Fins aviat!
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Per Cristina Perelló

Una conversa amb

Pepe Cabello
Pepe Cabello és el President de l’entitat local Globalitza’t-e. Aficionat a la fotografia i que des de 1989 viu a
Les Roquetes, amb ell parlem sobre les activitats de l’entitat, i sobre tot el darrer FOTOTARDOR, el festival
de la fotografia que enguany ha portat cinc exposicions a diferents espais del municipi.
L’Altaveu.- Com va ser que un bon dia vas arribar a
Sant Pere de Ribes?
Pepe Cabello.- Vaig néixer a Sevilla, i allí vaig estar
treballant en un negoci familiar d’hostaleria fins als
26 anys, en que vaig decidir fer un pas i gràcies a unes
oposicions de correus vaig anar a Barcelona. La veritat
és que la ciutat em va agradar molt, però també em vaig
cansar i gràcies a una vacant vaig venir cap aquí, primer a
Sitges i després a Roquetes, on em vaig instal·lar fins avui.
L’A.- Una fàcil integració, creus?
P.C.- La veritat és que al principi va costar una mica, però
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sobretot perquè treballava a Sitges i allí tenia els amics i
feia gairebé tot allà. Però després, és cert que visc en una
zona tranquil·la i he anat fent moltes coses i amistats als
dos nuclis, tant a Ribes com a Les Roquetes i de tant en
tant visito encara Barcelona, és clar!
L’A.- Com va néixer Globalitza’t-e?
P.C.- Farà uns vuit anys. Va néixer per l’afició d’un grups
d’amics al cinema. Anàvem al cinema i després trobàvem
que ens faltava un espai per comentar les pel·lícules... així
que vam començar organitzant un cine fòrum. Ens van
deixar la sala de la Vinya d’en Petaca i allí projectàvem
pel·lícules, convidàvem a algú que ens podia parlar del

tema i fèiem debats. Així vam començar.
L’A.- Després vau començar a fer més activitats, oi?
P.C.- Doncs sí. Va ser una sort que es va ampliar la sala
polivalent de la Biblioteca Josep Pla i, a més a més,
vaig entrar en contacte amb gent de Sitges de la secció
fotogràfica del GES (Grup d’Estudis Sitgetans) i això ens va
obrir a la fotografia.
L’A.- Sabem que hi tens afició i a més has estat
col·laborant amb l’Altaveu mateix moltes vegades. D’on
et neix la vocació per la fotografia?
P.C.- (riu) La fotografia m’ha agradat des de sempre. Quan
tenia quinze anys, un cosí meu que tenia una càmera, que
aleshores per mi era com una gran càmera, anava boig
perquè sempre que el veia li treia de les mans per anar
a fotografiar paisatges del poble, els amics o familiars.
S’enfadava però tampoc ho podia evitar. Amb el temps
vaig aconseguir la meva primera càmera i ja quan em vaig
independitzar vaig començar a viatjar i fotografiar tot allò
que em venia a l’objectiu.
L’A.- Això ens han dit... que dels viatges potser tornes
amb la maleta buida però amb la càmera sempre plena!
Què recordes dels primers viatges?

Viatge solidari al Senegal l’any 2010.
P.C.- Ja vivia a Barcelona, vaig estalviar unes pessetes i vaig
viatjar a Atenes. Sempre havia sigut i sóc un entusiasta
del món clàssic, i va ser una gran experiència. Amb una
càmera analògica en aquell moment, vaig captar imatges
del Parthénon, roca per roca, i del Museu arqueològic
on vaig gaudir molt. Després vaig anar a Cuba, a París
i un cop vaig comprendre com es podia viatjar pel món
i com funcionava tot, em vaig llançar a més aventures i
vaig descobrir el desert. Un paisatge extraordinari de
nits senceres sense més sostre que les estrelles. I vaig
descobrir que cada desert, a més a més, té les seves
particularitats: Algèria, Mauritània, Líbia o Síria.
L’A.- Suposo que Síria la tornes a tenir molt present
amb tot el que hi està succeint.
P.C.- Sí, desgraciadament... i és un país meravellós.
Em cau l’ànima a terra quan veig les imatges de tota la
destrucció de llocs que vaig tenir la sort de visitar i eren
impressionants. Les restes de Palmira, per exemple,
era com fer un salt en el temps, les calçades amb les
empremtes de les rodes dels carros, els temples...
L’A.- Que se sent recollint en imatges la realitat?

Exposició col·lectiva Biblioteca Manuel de Pedrolo de
Ribes (2016)

P.C.- És com recollir el resultat d’una certa sensibilitat
per l’entorn. Alguna cosa que et permet enfocar i dir:
aquí està la fotografia. Veure la bellesa en alguna cosa,
persona o paisatge determinat.

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
NOVETAT

Ampli assortiment de productes per al calçat

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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L’A.- Tornem a l’entitat. Com va néixer el FOTOTARDOR
que organitza Globalitza’t-e?
P.C.- Com et deia abans, vaig entrar en contacte amb la
gent del GES i vaig començar a participar en exposicions
col·lectives i algun dels concursos de fotografia que es
fan del Carnaval de Sitges o de la Festa Major... i se’m
va ocórrer proposar fer algun concurs similar a les
Roquetes. I per la primera vam convidar la gent del GES
i gent d’aquí i de Ribes que es va animar a participar
també. Aleshores ja vam constituir l’entitat com a tal, fins
aleshores era un col·lectiu potser més informal. A Sitges
es feia el FOTOMAIG i vam pensar en fer també quelcom
similar, i de la primavera vam arribar a la tardor, gràcies a
l’experiència en fotografia i en organització que des del
GES ens van donar.

Exposició Col·lectiu Afosan a les Roquetes (2016)

L’A.- En les seves sis edicions el FOTOTARDOR diries
que ha anat progressant?

criteri, que hi ha una important afició a la fotografia que
es consolida?

P.C.- Sí. Ha estat un procés i sempre són diferents
exposicions. L’objectiu és omplir el municipi de fotografia.
Aquest any, per exemple, han estat cinc exposicions.
Algunes individuals, en reconeixement a determinats
fotògrafs com Josep M. Peñalver (Biblioteca Josep Pla),
Vicky Planas ( Restaurant La Premsa) i Luís Aracil (Estudi
Fotogràfic Joan Ars) i dues exposicions col·lectives, la de
la Biblioteca Manuel de Pedrolo, amb dinou fotògrafs i
l’exposició del col·lectiu AFOSANT en els comerços de la
zona de vianants de Les Roquetes. Cosa que volem ampliar
de cara a l’any vinent també als comerços de Ribes, doncs
ha estat una bona experiència.

P.C.- Sense dubte. Hi ha qualitat i hi ha una gran afició, a
més a més, el grup ens està donant cohesió i des del GES
hem après molt també.

L’exposició col·lectiva de la Biblioteca Manuel de
Pedrolo ha aplegat fotografies d’un col·lectiu de
gairebé vint fotògrafs de Ribes, Les Roquetes i Sitges:
Andreu Noguero, Jordi Piqué Vericat, Miguel Ángel
Cuevas, Ino Pastor, José Ruiz, David Lecha, Norbe
Muniategui, Manel Pérez, Marta Gonzalez, Jesús
Rodriguez, Pepe Cabello, Ramón, Juan R. Chías,
Benito Moreno, Vicky Planas, Esther Sánchez, Pere
Vilanova, Antonio Pérez i Lambert Gràcia.
L’A.- De fet, a Sant Pere de Ribes creus, sota el teu

04

L’Altaveu nº 118 any 2016

L’A.- Ara bé, Globalitza’t-e no és només cinema i
fotografia, oi? Parlem de la resta d’activitats?
P.C.- La veritat és que vam començar també a fer diferents
debats, xerrades amb persones de diferents àmbits sobre
temes socials, com la banca ètica, les energies renovables
o el cooperativisme, i també hem organitzat xerrades
de temes polítics com la independència, el federalisme
o la religió i l’ateisme, que han sigut molt interessants,
sempre tractant de portar persones que donin diferents
enfocaments per a poder aprendre i debatre també. Són
activitats que hem anat organitzant puntualment, segons
les oportunitats també de portar persones convidades. A
més, a més, hem fet projeccions de curtmetratges i de
documentals.
L’A.- En l’apartat de documentals, sembla que el
programa s’amplia, ens fas cinc cèntims?
P.C.- Sí, la veritat és que han tingut molt d’èxit. I ho fem
amb un acord amb una associació que ara ens ofereix un
programa de tres mesos, per aquest hivern, que esperem

que l’Ajuntament pugui prorrogar per ampliar el cicle.
Normalment publiquem tot el programa de les activitats
per les xarxes socials i en cartells, així que anirem
informant!
L’A.- I quina altra novetat destacaries dels darrers
anys?
P.C.- Com a novetat ha estat molt important la
programació cultural de l’estiu que hem fet aquest any
al pati interior de la Vinya d’en Petaca, amb actuacions
de petit format, de dansa, teatre, monòlegs, música...
Afortunadament ha tingut molt d’èxit també i malgrat
l’ajuntament ens va cedir un petit escenari, cadires i el
punt de llum, ha sigut un gran esforç organitzar-ho tot.
Han estat quatre propostes, els quatre dissabtes del mes
d’agost, en que diferents artistes, passant la gorra després
de l’actuació, han presentat petites meravelles, la veritat!
Per això per l’any 2017 tenim la intenció de repetir les
quatre actuacions i demanar més suport, també per a
poder pagar als artistes i pels muntatges i desmuntatges.
A més, la idea ens ha agradat tant que volem organitzar
a banda de les actuacions de l’estiu, tres actuacions més
al llarg de l’any, una per a cada estació (tardor, hivern i
primavera), de manera que serien set durant tot l’any.
És una manera de promoure la cultura i el talent local i
comarcal i és important també.
L’A.- Tot un repte per l’entitat. I a nivell personal,
algun nou viatge per fotografiar en perspectiva?
P.C.- (riu) Doncs sí... Repetir l’Àfrica Subsahariana. Tot un
paisatge de colors. Colors en les robes de la gent, en els

Espectacular paisatge de Patagònia (2004)
mercats, les cases i en les escenes familiars... la veritat
és que es torna a casa amb el dit de donar-li a la càmera
totalment fet pols!
L’A.- Moltes gràcies, Pepe.
P.C.- Gràcies a vosaltres.
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AIIXÒ NO
H
QUI HO EN I HA
TENGUI

FARTA DE CASTANYES
Castanyes per aquí, castanyes per allí; castanyes per
davant i pel darrere. Potser ja n’hi ha prou, no? Treballar
no dignifica, la indignació ja no passa de poques i
insultants paraules, els governs no fan política, més
aviat la destrossen; les ideologies han cedit davant del
mercantilisme de la campanya més punyent, encara que
sigui ineficaç i als país ja no s’avancen ni les notícies...
Tot plegat i vinga a menjar castanyes! La plaça, els carrers,
les reconegudes cantonades de la ciutat comtal, en són
plenes aquests dies de castanyeres, amb més o menys
gràcia i a qualsevol preu. Tan se val, deuen pensar... si
finalment les castanyes les rebem igualment. Siguin
cuites, crues, amb el clàssic tall o sense pell. Arriben d’una
en una o per dotzenes, entren en les nostres vides i amb
prou feines en tenim per assumir-les, que algunes fins i
tot les regalem.
En voleu més? En tindreu més! Així podria haver-se
anunciat el darrer dels debats del poble, que no ha
traspassat les xarxes socials, perquè al carrer ja ningú
escolta ningú, tothom respon només al singular senyal
que pugui arribar de les notificacions d’un mòbil.
El grotesc, si ens ho permeten dir així, és que tot
té conseqüències. L’anomenen ordenança cívica, i
precisament és obra de qui, amb menyspreu i amb
una increïble capacitat per ignorar el que l’envolta, ha
decidit que som gent incívica que mereix ser ordenada
i en cas d’incompliment sancionada, per fer soroll amb
una rentadora, no mantenir els carrers nets, penjar la
roba allí on es pugui... i en definitiva, tota una sèrie de
“regles de convivència” perquè segons el seu parer la cosa
s’està engrescant massa. És una trampa. Un fregall, on
ensopegarem per haver cedit en molt la sobirania sobre
les nostres pròpies vides. No cal regular-ho tot per regular
incompetències. Sincerament, no cal.
Ai! Ben cert és que espero errar, confio en que el seny i
la defensa d’una educació en la convivència siguin més
fortes que la necessitat impetuosa d’algú que des del seu
despatx pretén posar ordre en molts dels nostres costums
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més quotidians, com ara estendre la roba, per exemple.
Serà possible? Em diuen que tot és possible... i jo pensant
en un món de transparència i llibertat i resulta, que anava
de debò allò de fer-nos creure que som lliures perquè ja
no demanem més llibertat... paraules, que de ben segur,
varen sortir d’algun altre despatx.
Sentirem a parlar-ne al carrer abans de que tampoc
puguem sortir a passejar amb tranquil·litat o trobar-nos a
la plaça per a xerrar? Serà que l’individualisme ens ha dut
al pitjor dels seus destins? Serà el silenci el que ens espera
com a societat, després d’haver-nos expropiat la llibertat?
Amics, amigues, no acostumo a fer-ho... però en cas de que
pugui semblar massa tard, tot excedir-se amb les funcions
pot tenir conseqüències. Fem-ho possible: protestem,
cridem, encenguem tot allò que pugui sonar alhora i
anem, a tota pressa, a impugnar aquelles decisions que
ens segresten les petites llibertats del dia a dia.
La Juani
PD: amb tantes castanyes, enyoro la primavera, i mira que
m’agradaven...

L’Altaveu nº 118 any 2016
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El menú del GUERRER

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

CREMA DE BOLETS
Ingredients:

Entra aqui per
veure el video

Preparació:

2 porros
1 ceba
Gra d’all
1 patata d’uns 300 gr.
400 gr. de bolets
1 bric de nata
Brou de pollastre
Oli d’oliva
Sal
Pebre negre

En una olla poseu oli fins que cobreixi el fons. Trosseja dos porros i una ceba i els ofegues. Afegeix el gra d’all, una patata d’uns 300 gr. i
400 gr. de bolets (si no és temporada de bolets o van molt cares pots utilitzar-les congelades).
Ofega-ho tot junt, afegeix sal i pebre, cobreix-ho amb el brou de pollastre i tapa l’olla. Quan comenci a bullir, deixa-ho a foc fort durant uns
20 minuts (5 minuts si ho fas en olla exprés i començant a comptar des del moment en que puja la vàlvula).
Transcorregut aquest temps, afegeix un bric de nata i bat en el túrmix fins aconseguir una textura homogènia. Comprova el punt de sal
(aquest és el moment de corregir si has fet curt).
Després passa la crema pel xinés perquè quedi més fina. Ara ja pots emplatar i servir. Si ho prefereixes utilitza la sopera i serveix a taula.
Gràcies al cuiner Julius de “Los 22 minutos de Julius” vaig descobrir com és de pràctica i ràpida l’olla exprés per preparar delicioses cremes.
La primera recepta de crema del Julius que vaig provar va ser aquesta crema de bolets. A partir d’aleshores he anant cuinant altres tipus,
variants alguns dels ingredients.
CONSELL DEL GUERRER: Et sortirà un 1 ½ litre de crema aproximadament (uns 6 plats). Utilitza la que necessites i la resta lo pots guardar
a la nevera i fer-la servir en una setmana.
Bon profit

El menu del guerrero
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@menudelguerrero

L’Altaveu nº 118 any 2016

menu_guerrero

Anglès a partir d’1 any

www.kidsandus.es

SPEAK In COLOUrS

Kids&Us Sant Pere de Ribes

matrícula oberta · curs 16/17

C/ La Torreta, 39 · 08810 Sant Pere de Ribes
T. 93 170 32 03 / 661 307 323 · spribes@kidsandus.es
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Sóc dona i no sóc perfecta
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es
Vius en un món d’homes al qual, com a dona, has de
demostrar que t’has guanyat el dret a estar on estàs. Has
de demostrar que ets perfecta.
Ser la perfecta mare, la meravellosa dona, la líder de
l’equip, l’executiva més intel·ligent, l’amiga més atenta, la
millor amfitriona, ... Ser tot això i, a més ser dona, és d’allò
més cansat. A mi em cansa només de pensar-ho. A tu no?
Recordo que la meva àvia, una dona sense estudis,
que no sabia ni llegir ni escriure, va treure endavant la
seva família i a més de mig poble durant l›època de la
postguerra. Mai li va faltar de res ni a ella ni ningú que
la conegués perquè sempre buscava una sortida. Tenia
clar quin era el seu objectiu. Va ser una dona d›empenta.
Millor era que no li portessis la contrària si no volies sortir
malparada o que et donés un clatellot.
Estic segura que tu també tens cap record semblant de
les teves àvies si vas tenir la sort de conèixer a alguna
d’elles. Jo la vaig tenir. Les vaig conèixer a les dues.
Dones extraordinàries que agradaven de reunir-se al
vespre amb altres dones per comentar el que havia passat
durant el dia. Que explicaven històries del seu passat i del
seu present. Que transmetien tot el saber acumulat a la
seva experiència de vida.
Dones imperfectes que no necessitaven demostrar el
contrari. Vas tenir tu una avia així?
Ara, tens l’absoluta necessitat de ser superwoman. D’estar
preparada per redactar aquell informe que t’ha demanat
el teu cap, assistir a una reunió important, parlar amb la
professora del col·legi dels teus fills, portar els vestits al
tint, anar a comprar, revisar les anàlisis mèdiques de la
teva mare i anar amb compte en què no se’t corri el rímel.
Ara vols -volem- ser la Superwoman del segle XXI.
Per què vols semblar el que no ets? Que potser els homes
poden fer tot això i més?
Jo no sóc perfecta. I no vull ser-ho. I crec fermament
que les dones hem de proclamar el nostre dret a no ser
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perfectes. Almenys, en el sentit que la societat -o hauria
de dir nosaltres mateixes?- ens exigeix.
És que potser la perfecció existeix? Voler ser perfecta
únicament et porta a augmentar els teus nivells d›estrès.
A un estat d’ansietat permanent. Perquè sempre hi haurà
alguna cosa que no acabarà de ser exactament com tu vols.
O com creus que ho volen els altres. No estàs cansada de
voler ser la dona perfecta? Qui ets tu realment?.
Tots, homes i dones som éssers imperfectes. Però, a
més, les dones som éssers emocionals. Ens agrada riure
i també plorar. Ens agrada comunicar-nos entre nosaltres.
Ens agrada compartir. Ens agrada involucrar-nos en les
històries que ens arriben al cor.
Jo no sóc perfecta. I m’agrada com sóc. Perquè no tinc
cap necessitat de semblar una altra cosa. Perquè no vull
ser una cosa que no sóc. No tinc res a demostrar a ningú.
Únicament a mi mateixa. Demostrar-me que puc perquè
vull. No vull ser superwoman. Per a mi, la veritable heroïna
d’aquesta història va ser la meva àvia.

GRANS OFERTES
RENTADORES I ASSECADORES
A PREU DE COST

Rentadora Siemens A+++
Motor 10 anys Garantia
8 Kg. 1.200 rev. IQ drive

Rentadora Balay A+++
Motor 10 anys Garantia
8 Kg. 1.200 rev.

OFERTA 419 €

OFERTA 398 €

Assecadora Bosch A++
Bomba de calor
8 Kg.

OFERTA 469 €

Assecadora Beko A+
Bomba de calor
7 Kg.

OFERTA 365 €

Rentadora New Pol A++ Rentadora New Pol A++ Rentadora Indesit
7 Kg.
5 Kg.
Carga superior
1.000 rev.
1.000 rev.
5 Kg. 1.000 rev.

OFERTA 239 €

Assecadora Balay
Condensació
7 Kg.

OFERTA 239 €

OFERTA 193 € OFERTA 289 €

Assecadora Beko
Condensació
7 Kg.

Assecadora Beko
Evacuació
7 Kg.

OFERTA 309 € OFERTA 279 € OFERTA 189 €

TV LED 32” Grunkel
TDT.2 - HDMI - USB - PVR
Rentaplats 12 cob.
New Pol A+ 5 pro.

SOM ELS MÉS BARATS

OFERTA 169,98 €

CALEFACTOR
AVANT 2.000 W

OFERTA 12 €

RADIADORS DE BAIX CONSUM

Radiador Grunkel
1.500 W Elec

OFERTA 39,99 €

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
L’Altaveu
nº 118
any 2016
Rambla Samá, 7 Tel. 93 893
25 01
- Vilanova
i la Geltrú 11
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L’altaveu creix, i amb ell els seus 		

					anunciants i col·laboradors, 		
							
creix tu també...		
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Dra. Anin

Quan preneu la decisió d’adoptar una mascota heu
de ser molt conscients del grau de responsabilitat
que això comporta. Si no sou capaços d’assumir
aquesta responsabilitat és millor continuar acaronant
les mascotes dels vostres veïns i amics. Un animal
adoptat vol dir que prèviament ha estat abandonat i
no seria una bona idea que tornés a passar per un
abandoment oi?.
Si aquesta part ja l’heu madurat amb l’entorn i sou
capaços de dur-la a terme amb responsabilitat tenint en
compte que hi haurà un procés d’adaptació i despesa
econòmica per que la vostra mascota compleixi tots
els requisits d’identificació i sanitaris… endavant, no
hi ha res més gratificant que gaudir d’una mascota
com si d’un membre més de la família es tractés.
Heu de saber quin tipus de mascota és l’apropiada
per la vostra vida. Horaris, si teniu nens, si us agrada
l’esport i el podeu compartir amb ella, si viviu en un
pis gran, petit, en una casa… Així oferireu el màxim de
garanties.
Poseu-vos en contacte amb les protectores més
properes. Aquí a més de assessorar-vos i acompanyarvos en el procés tindreu la satisfacció d’ajudar
a descongestionar la saturació d’aquests espais
destinats a acollir temporalment. La vostra mascota
sortirà d’aquest centre, amb cartilla, desparasitada,
amb xip i vacunes. Si no fos així o l’adopció no fos
a través d’un centre d’acollida no tardeu en anar al
veterinari, és molt important ser coneixedors de l’estat
de salut de l’animal
Un cop teniu aquest esser a casa, tant si és un gat
o un gos, heu de comprendre la seva desubicació i
fins i tot la seva desconfiança al principi. Només un
tracte afable i la voluntat d’ensenyar amb paciència
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i perseverança us donaran els resultats òptims de
convivència.
No oblideu l’important que és per ell/ella l’alimentació.
Deixeu-vos assessorar per un lloc especialitzat on
puguin valorar les necessitats en cada cas. Una mala
alimentació us pot comportar problemes a mig, llarg
termini.
Els hàbits d’higiene i de convivència s’aniran assolint
progressivament, i el vincle es reforçarà dia a dia. Una
mascota adoptada té un sentit especial d’agraïment
envers els seus cuidadors, els que li han donat una
segona oportunitat.
Tingueu seny abans d’adoptar una mascota, no és un
caprici.

L’Altaveu nº 118 any 2016
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SANT PERE DE RIBES POSA EN MARXA UN PROJECTE PER DONAR EINES I
RECURSOS A LES DONES
Hi participen una vintena de dones usuàries dels serveis socials.
Sant Pere de Ribes ha posat en marxa el projecte “Dona,
la clau”, un programa socioeducatiu adreçat al col·lectiu de
dones/mares que resideixen al municipi i que són usuàries
dels serveis socials. En total hi ha una vintena de participants.
La proposta s’estructura en tres eixos generals -cuina, salut i
petits arranjaments de la llar- a través de 9 sessions i tallers
teòrics i pràctics sobre temes clau.
Les sessions estan pensades per donar eines i recursos
a les dones pel desenvolupament de les seves vides
quotidianes i apropar-les a conèixer els recursos que tenen
al seu territori. De la mateixa manera, també es vol fomentar
la corresponsabilitat en les tasques domèstiques i de cura i
educació en la igualtat d’oportunitats. El programa va destinat
a dones de 20 a 50 anys, mares, residents a Sant Pere de
Ribes, amb un nivell socioeconòmic baix, amb manca o
dificultats per assolir hàbits saludables envers la seva pròpia
persona o en relació a la cura dels seus fills i filles. La durada
d’aquesta acció serà fins a finals de desembre.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha dit
que “aquest és un projecte que està dins la voluntat del
govern per treballar en la igualtat d’oportunitats i també
pel que representa sobre la cohesió social”. Per la seva
banda, la regidora de Serveis Socials, Paqui Carrasquilla,
ha explicat que “volem treballar amb dones per intercanviar
experiències, posar en comú els seus coneixements i que
en puguin adquirir de nous”.
La primera de les activitats ha estat aquest dijous, 27
d’octubre, amb un taller sobre alimentació i salut. Més
endavant vindrà una xerrada sobre la salut femenina (3 de
novembre), un taller pràctic per fer petits arranjaments de
la llar (8 de novembre), un taller d’higiene i emocions (25
de novembre), elaboració d’una recepta amb un producte
adquirit al banc d’aliments (29 de novembre), una xerrada
sobre la cura dels menors i altres temes a tenir en compte
com a dones/mares (1 de desembre), un taller enfocat
a la decoració nadalenca (12 de desembre) i finalment
l’elaboració d’una recepta de Nadal (20 de desembre).
El projecte “Dona, la clau”, compta amb la col·laboració del
CAP de les Roquetes, per alguns dels tallers d’alimentació
i salut; de la botiga AKI, que donarà les classes de petits
arranjaments, i de la Finca Mas Solers i el restaurant
Órdago, que s’encarregaran de les sessions de cuina.
Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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LES PRIMERES SESSIONS PARTICIPATIVES PER ELABORAR ELS PRESSUPOSTOS
DONEN PAS A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES CIUTADANES.
A les dues sessions que s’han fet hi ha assistit una quarantena de persones i ja s’ha obert el període
de presentació de projectes.
El calendari d’accions participatives amb les quals el govern
de Sant Pere de Ribes vol elaborar el Pressupost Municipal
del 2017 va fer, els passats 17 i 21 d’octubre, una passa
més. Tal i com estava previst, han tingut lloc dues sessions
públiques inicials que han servit a la ciutadania per resoldre
dubtes i plantejar algunes qüestions abans de l’obertura
del període en el qual ja es poden presentar propostes.
L’objectiu final és dedicar un 20% del capítol d’inversions
dels comptes de l’any vinent a aportacions fetes per la
ciutadania.
Les dues jornades celebrades la setmana passada han
reunit una quarantena de persones. Alguns veïns i veïnes
han preguntat si les entitats també podien presentar-hi
propostes, i des del govern se’ls hi ha dit que sí, sempre
i quan es presenti en nom de la persona que actua com a
representant i empleni el formulari. També s’ha aclarit, per
exemple, que no cal recollir signatures per presentar cada
proposta, ja que si són acceptades i reuneixen els requisits
passaran directament a la fase de votació.
Després de la celebració d’aquestes dues sessions
públiques, ha quedat obert el calendari per presentar les
propostes. Es pot fer ja fins al 6 de novembre, mitjançant el
formulari establert, a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
o a través del web municipal (www.santperederibes.cat).
Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys
que estiguin empadronades al municipi, així com entitats

i associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats de
l’Ajuntament.
Les aportacions que es facin no hauran de tenir un cost
superior als 100.000 euros cadascuna i seran valorades
per una comissió tècnica abans que, en darrer terme,
siguin votades per la ciutadania entre el 10 i el 20 de
novembre. Els veïns i veïnes podran votar un màxim de
5 propostes per persona en una única papereta omplint
presencialment una butlleta a les OAC (dipositant-la a la
urna) o telemàticament a través del web de l’Ajuntament.
La presentació del Pressupost Municipal 2017 tindrà
lloc el 29 de novembre, a la biblioteca Josep Pla de les
Roquetes, i el 30 de novembre, a la Manuel de Pedrolo de
Ribes, sempre a les 19h.
Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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UNA NOVA ENTITAT PER LA SALUT MENTAL A LA COMARCA
Neix la Delegació del Garraf-Penedès de l’entitat Activament Catalunya Associació, una entitat en primera
persona, de suport i proactiva en els drets i deures de persones amb l’experiència del trastorn mental.

Teresa Milà, ribetana, és la vocal de la nova Delegació de
l’entitat a les nostres comarques. De fet, arrel de la seva
vinculació amb l’entitat a Barcelona durant dos anys,
i veient les mancances i necessitats del nostre territori,
junt amb altres companys i companyes han donat forma a
una delegació territorial per la millora de la salut mental
a la comarca i la defensa dels drets i deures de persones
amb trastorn mental. Es tracta d’una entitat en primera
persona, que té en el seus objectius, precisament,
l’empoderament d’un col·lectiu que es representa a ell
mateix, en una societat que obliga a lluitar contra els
estigmes i els auto-estigmes també.
desenvolupant, local i comarcalment, per a la consecució
dels seus objectius.

És una entitat sense ànim de lucre, que ha nascut de forma
activa i reivindicativa, doncs posa damunt de la taula, per
exemple, la manca de serveis d’urgències a la comarca en
relació a salut mental, a banda d’oferir un espai de relació,
interacció i suport mutu entre les persones del col·lectiu.
“És una entitat que ens permet sentir-nos identificats,
ens ajuda a empoderar-nos i participar també de la
gestió associativa”. De fet l’entitat es nodreix de tota una
sèries de serveis i activitats, que de mica en mica aniran
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En primer lloc, realitzen els grups d’ajuda mútua, unes
sessions on comparteixen les seves experiències, i on dues
o tres persones del propi col·lectiu, formats a través de
la formació que ofereix l’entitat a nivell nacional, actuen
de moderadors. És un espai “on tothom parlar de tot i
tothom fa de psicòleg”; es reuneixen un cop per setmana
i es van incorporant persones després de rebre l’acollida
que l’entitat realitza amb cada nova persona del col·lectiu.
A més a més, han programant tallers inclusius, que es
realitzaran a partir del més de gener, de cuina i de clown,
entre d’altres, oberts a tothom, amb l’objectiu de crear un
espai d’interacció i inclusió, que permeti la visualització
de la lluita contra els estigmes que acostuma a haver-hi en
vers a persones amb trastorn mental. Tanmateix, algunes
activitats, com la participació en el programa Apropa
Cultura de la Generalitat de Catalunya, ja han començat
a estar actius, a banda de la programació de diferents
sortides i els programes de sensibilització comunitària.
Bàrbara Scuderi

L’Altaveu nº 118 any 2016
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Música celestial
Una amiga meva ho estava passant molt malament. Se li
havia caigut l’empast d’un queixal i va anar a la consulta
del dentista perquè li ho arreglés. Quan el professional
va examinar-li la peça malmesa, no va poder reprimir
una exclamació que, a la vegada, contenia una gran dosi
d’indignació.

periodistes mentiders, mecànics matussers, conductors
barroers, cambrers...

-Mare meva! Però senyora! Qui li va fer aquesta desgràcia?Li va preguntar mentre se la mirava amb la desaprovació de
qui veu traït l’estimat codi deontològic de la seva professió.

A

La pacient va obrir el ulls com a taronges i, després
de prendre aire i deixar-lo anar amb la força
d’una locomotora de vapor, va contestar
amb rotunditat.
-Vostè!
Com és natural, aquell dentista
va perdre una clienta amb tota
justícia, però, i si no arriba a
preguntar res? I si, amb l’ànim de
deixar clar que hi ha mals professional
en contrast amb ell, no fa la pregunta?
Doncs és gairebé segur que hagués
col·locat el nou empast, fent, amb total
impunitat, un altre nyap.
Explicant aquest cas, no vull dir que no estiguem voltats
de bons professionals. Segur que sí. Però també ho estem
de gent sense escrúpols que amb la seva mala praxi deixen
molt malament els seus col·legues i contribueixen a crear
desconfiança. Assessors que oferien accions preferents
amagant el risc de les inversions i traint la confiança dels
seus clients, experts en economia que no n’endevinen
ni una però que continuen fent prediccions equivocades
que desprès tractaran de justificar, polítics corruptes,
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Però com sóc de mena optimista prefereixo pensar què,
malgrat aquestes minories, afortunadament són molts més
els que s’esmercen en fer les coses ben fetes...
casa hi ha un piano. És una peça molt important que
ocupa un lloc preferent. La setmana passada
van venir a afinar-lo. Una feina feixuga de
varies hores que feia temps que calia fer.
Mentre l’afinador, un home metòdic
i pacient feia el seu treball jo, des del
meu estudi, escoltava com, nota a
nota, l’univers musical contingut en
aquell preuat moble de fusta, anava
recuperant el seu equilibri i cada
nota, una per una, recobrava el
seu llustre i la seva harmonia.
Al final l’instrument tornava a sonar
equilibrat i agradós. Bona feina.
Per un moment vaig imaginar-me què fàcil seria si un
afinador pogués posar a to, en ordre, aquest mon que ens
ha tocat viure i que gairebé sempre fa so d’escardat. Algú
que tornés l’equilibri i l’harmonia i acabés amb tot allò que
desentona i empastifa.
Però com això és impossible i, a més, la recerca de
salvadors és molt perillosa, penso que hem de ser cadascun
de nosaltres els qui hem de procurar que la tecla que ens
ha tocat, soni bé. Que no desafini. I amb això ja fem molt.
P. D. Quan ens aconsellen amb precisió, quan ens atenen
amb un somriure o ens serveixen un bon te, la tecla sona a
música celestial. Ho heu sentit, oi?

SALUT
L’Altaveu nº 118 any 2016
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Sabies
què...
EREN ELS ESQUELLOTS?
Josep Miret i Mestre

Els esquellots eren un antic costum dels nostres avis que
s’ha perdut amb el temps. Consistia en un grup de veïns
que feien força soroll amb esquelles, llaunes, xiulets
o simplement cridant davant la casa d’uns nuvis que
s’acabaven de casar. Els esquellots es feien normalment
quan es casava un vidu amb una noia molt més jove,
o amb les parelles que se separaven i es tornaven a
reconciliar, o amb les parelles que es volien casar sense
el consentiment dels seus pares. És a dir, relacions que en
aquells temps eren rebutjades per la majoria de la gent.
El passat mes de setembre a l’Altaveu deia que una de
les millors fonts d’informació que tenim per saber què va
passar a Ribes a les darreries del segle XIX és el dietari
de Josep Bertran i Miret, farmacèutic que tenia la seva
farmàcia a l’actual plaça de la Font. Josep Bertran ens
informa d’algunes esquellotades que hi va haver fa més
de 130 anys, com per exemple l’1 de març de 1884, quan
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La plaça Marcer cap a l’any 1922. A la dreta cal Carreter
de la Plaça (postal de L. Roisin).
es van fer uns esquellots davant de cal Sastre de Begues
del carrer de Sant Pere perquè la parella es va separar i
la dona va anar a recollir alguns mobles. “Se ha silvado,
gritado, tocado panderetas y promovido gran cencerrada
disparándose varios tiros, lo cual ha sido muy censurado
por las personas sensatas en atención á la intranquilidad
reinante y por hallarnos en tiempo de cuaresma y de
misión”.
Més tard, el 23 d’abril de 1885, es van produir uns
altres esquellots. Es veu que la mestra Rita de Luque
i el practicant del farmacèutic Ribas van començar a
sortir, però “se oponen decididamente á ello los señores
padres de la maestra”. Quan al vespre la parella sortia a

passejar pel camí de les Ànimes la canalla els seguia, els
escridassava i fins i tot els va arribar a tirar pedres.
El 4 de desembre de 1885 en Josep Bertran ens informa
d’un intent d’esquellots que ens mostra la malícia que hi
podia haver al darrere: “Se habla de una cencerrada que
los chiquillos pretendían dar á un industrial (constructor
de carros), al parecer instigados por otros industriales
del pueblo. Todo esto con el propósito, según se cuenta,
de obligarle más y más á que se decida á marchar del
pueblo”. Sembla que aquests esquellots no es van arribar
a produir mai, o almenys en Bertran no en parla.
L’1 de setembre de 1889 tornava a haver-hi esquellots a
Ribes, aquesta vegada al carrer Major. Resulta que l’antic
agutzil Ganet i la seva dona de ca la Pastora van partir
peres i es van repartir els mobles i l’aixovar. Una setmana
més tard van fer les paus i van tornar a viure junts però
la gent del poble no els va perdonar i els va fer una
esquellotada.
Encara en Josep Bertran comenta un altre cas d’esquellots
el 26 d’octubre de 1889, aquesta vegada per un vidu. Diu
el dietari: “Con motivo de haberse casado el viudo Jaume
Font (Tabola) por la noche se ha armado una furiosa
cencerrada”.
Els esquellots no van desaparèixer fins als anys 1950,
encara que es van suavitzar i ja no eren una demostració
de rebuig dels veïns sinó una manera divertida de fer-se
convidar. En Ramon Miret Butí en el seu llibre “La mirada
del pardal” explica que quan una parella formada per un

Nota del dietari de Josep Bertran on explica l’esquellotada
que es va fer al carrer Major l’1 de setembre de 1889.
vidu i una noia jove tornava del viatge de noces es reunien
davant la casa alguns amics i coneguts i feien força soroll
fins que sortien els nuvis i “feien una convidada als
presents, consistent normalment en vi dolç i galetes”.
Alguns nuvis es resistien, com en Pepet de cal Carreter
de la plaça Marcer, que va aguantar tres dies seguits
d’esquellots i al final va haver de convidar un munt de
gent.
Em consta que aquells anys alguns vidus que es casaven en
segones núpcies van fer la celebració en altres parròquies
allunyades de la de Ribes. Fia-te’n dels veïns...
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Ja som mes

Facebook,

mencen a familiaritzar-se amb les tècniques i les estratègies de joc, que segur
Tota la base de jugadors prebenjaseran la base perquè en pròximes
mins del ClubDeportiuRibes
categories puguin desenvolupar
estan aconseguint uns resul“Estan
un joc eficaç i bonic. En el seu
tats realment interessants.
últim partit a domicili durant
aprenent i ho fan
L’equip Prebenjamí “B”
el mes d’octubre, els nois
ràpid, juguen amb
està en la primera posició
de la seva competició i fluïdesa, il·lusió i entu- dirigits per Carlos Martínez
van aconseguir una imporl’equip “A” ja es troba ensiasme”
tant
victòria davant el Mas
tre els tres primers classiCatarro
CF. El marcador va
ficats, després de sumar
Carlos Martinez
reflexar
un
voluminós 6-3 per
Entrenador
dues victòries, un empat i
als
de
Ribes,
però el partit va
una derrota, aquesta davant
ser
molt
intens
i
amb
grans oporel CubellesCF. Aquests jugadors,
tunitats
per
a
tots
dos
equips.
L’encert
que es troben entre els 6 i 7 anys, ja co-
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RIBES

Amateur 4ª Catalana Grup 10
L’equip Sènior del CDRibes ha co-

CDRibes 2º Clasificat
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C

tots els seus equips.

Jugadors: Cristian M., Jordi, Cristian R., Gerard S., Unai, Oriol, Gonzalo,Guillen, El Aajjaoui, Ahrouch y Gerard S.

Prebenjamí A Grup 51

fes M´agrada a la

pàgina del CDRIBES i també en les de

Aním, faltes tu.

CDRibes
3ºClasificat

davant del portal del Mas Catarro del
M.Ajjaoui (2), d’Oriol Perez, de Gerard
Salido i de Cristian Martin (2) va oferir
el partit per als de Garraf, aconseguint
deixar sense oportunitats als verd i
blancs. El calendari del proper mes de
novembre aparentment serà tranquil,
ja que dos dels equips que havien de
enfrontar-se al Prebenjamí del Ribes
s’han retirat de la competició i, a més,
el calendari els obliga a descansar una
jornada. Esperem que aquesta aturada
en la seva activitat esportiva no els afecti en el seu rendiment, mantinguin el seu
alt nivell de joc i segueixin gaudint del
seu esport preferit.

del líder (les Cabanyes) i amb opcions
clares per a disputar l’ascens. Els nois
mençat la temporada amb grans resulde Toni Salido han desplegat un
tats. Dels 6 partits disputats ha
joc viu, enèrgic i atractiu en toguanyat 4, contra els equips
“Estem contes les trobades, encara que
de l´Aviyonet, la Granada,
tents del nostre
en els dos últims partits els
el Sant Sadurní i els Monrendiment, però hem ha faltat frescor i encert
jos, ha cedit un empat
de ser mes consisen la rematada a portedavant Les Cabanyes
ria. L’intens calendari del
tents”
i a patit una derrota al
novembre serà clau per a
Bosc de Plaça, davant
Luismi Pagan
conèixer si els blanc i blaus
de la Penya Jove Les RoCapità
de Ribes poden mantenir les
quetes. Uns resultats que
posicions d´honor en una catecol·loquen l’equip de Ribes en
goria molt igualada i competida.
una merescuda segona posició del
campionat amb 13 punts, a només 3
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Breus

Participa com a
voluntari/a al 60ª
Aniversari del RIBES

Benjamí C 3ª Div. Grup 19
Jugadors:
F. Jose
Xavier
Gabriel
Alvaro
Marçal
Alberto
Teo
IU
Armand
Adrian
David
Lucas

CDRibes
3º Clasificat

L’equip dirigit per Josep Oriol Vigo ha

El club ha llançat una campanya a
les xarxes socials, per a promoure la
participació com a voluntari/a en els
actes que es realitzaran per a celebrar el 60ª Aniversari de la constitució del ClubDeportiuRibes. Si vols
participar-hi, has de ser major de
16 anys i enviar un email amb el teu
nom i telèfon a: info@clubdeportiuribes.com

El CDRIBES, viu la
Supercopa de Catalunya

El club de Ribes, va organitzar una
jornada lúdica per als seus jugadors/es, socis/es i simpatitzants,
que va consistir en l’assistència al
partit de Supercopa de Catalunya,
disputada a l’estadi del Gimnàstic
de Tarragona entre els clubs del
FCBarcelona i el RCD Espanyol. Es
van necessitar quatre autocars per
a portar a les més de 220 persones
que van participar. Un gran èxit de
convocatòria i d’organització.

iniciat un bon campionat, sumant tres
victòries i una sola derrota contra el
Base Vilanova, que li atorguen la tercera posició de la competició, amb 9
punts. El CubellesCF i el Base Vilanova
són els autèntics rivals per a aconseguir
l’ascens de categoria per als de Ribes.

El personatje del mes

“La regularitat és
la clau per a
aconseguir
el nostre objectiu”

Aquest equip està desplegant un joc
sòlid, efectiu i atractiu i els seus joves jugadors, nascuts entre el 2007
i el 2008, ja s’han convertit
en destacades promeses de
l’escola de Futbol del ClubDeportiuRibes. Segur que
haurem d’estar molt atents
als seus proper resultats.

Rubén Bernardo
Entrenador del Juvenil B

Hem iniciat una temporada
fantàstica, amb grans resultats,
però sobretot amb un joc vistós,
amb molta possessió i moviment
continu de la pilota.

S´inaugura el nou Espai
Cardioprotegit del CDRIBES

El passat dimarts 25 d’octubre,
el regidor d´Esports, el Sr. Josep
Moya, va inaugurar aquest servei en un acte acompanyat pel Sr.
Santi Marin, President del ClubDeportiuRibes i els representants de
l’empresa FIES-AES, proveïdora
de l’equipació i encarregada de la
formació dels treballadors del club.
Amb aquesta nova instal·lació sanitària, els usuaris del Bosc de Plaça
estaran més protegits i segurs en
tot moment.

L’Altaveu nº 118 any 2016

25

JOVENTUT
RIBETANA
La Joventut Ribetana comença
la seva novena temporada amb la
dificultat que això comporta un equip
sense futbol base, moltes són les despeses al llarg
d’una temporada i això significa un gran esforç de
moltes persones ja siguin les actuals o bé les anteriors.
Des de la Junta directiva tenim moltes esperances
en aquest any amb la dificultat que això implica no
només a nivell de resultats sinó a nivell de que el
club ha passat d’una espècie de semi-autogestió, és
a dir que els mateixos jugadors es pagaven la seva
fitxa a simplement treballar per un club per assolir els
objectius marcats pel club, tot i això el club creat per
una colla d’amics el juliol del 2007 està a punt de fer 10
anys i això és gràcies a totes les persones que hi han
volgut col·laborar jugant i formant part d’un club que
té alguna cosa especial que no tots els clubs tenen.
En l’àmbit social s’ha aconseguit fidelitzar a un públic
que ja sap que cada dos setmanes toca cita amb
la Juve i que cada cop són més els aficionats que
s’animen a venir als desplaçaments també.
Pel que fa a l’àmbit esportiu aquest any s’ha iniciat
un projecte de la mà de Victor Doñate amb l’objectiu
d’estar a la zona alta de la classificació de la tercera
catalana on hi juguen equips amb història com Sitges
i Cubelles.

Victor Doñate després
d’una experiència a la
Xina té el repte de poder
competir amb els grans de
la categoria amb una base
de jugadors ribetans que
ja militaven l’any passat i
algunes incorporacions de
la comarca que fan d’aquest
projecte una il·lusió per al
poble ribetà.
Actualment l’equip es troba 3er a la classificació a
espera de rebre el líder i un dels favorits per pujar la
categoria que és el Begues.
L’inici de competició no va ser gens fàcil pels ribetans
ja que en els dos primers partits contra el Suburense
B i l’Anoia només vam sumar un punt de sis possibles.
Malgrat això l’equip va reaccionar i va encadenar una
ratxa de cinc victòries consecutives contra Riudebitlles,
Olivella, Sant Pere Molanta, La Munia i la Martinenca.
Ja a l’últim partit als ribetans se’ls hi van escapar
dos punts en un partit que guanyaven 0 a 2 al camp
del Hortonenc i on la Juve podia haver sentenciat el
matx en els primers 45 minuts però després l’equip
local aprofitaria les seves poques arribades per pujar
l’empat definitiu.
Rafael Ojeda Martinez
President
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PRESENTACIÓ DEL CLUB WATERPOLO GARRAF

i 2 cops campiona del món, i, en
dones, 1 cop campiona del món i
un subcampionat olímpic.
Ara, si em permeteu, anem a casa
nostra. El CLUB WATERPOLO
GARRAF va néixer, l’any 2014,
quan 3 bojos d’aquest esport, es
van conèixer i van dir-se: “I per
què no muntem un Club??” Es
tractava d’en Juancho (argentí),
en Jorge (madrileny) i en Jordi
(barceloní). El juliol de 2015,
CWG es va afiliar a la Federació
Catalana de Natació, i en el mes
d’octubre’15 ja va competir en la
Lliga Catalana Mixta Infantil i en
la Lliga Catalana de waterpolo
Absolut Masculí (2ªB).

Diuen
els
estudiosos
del
waterpolo, que el nom d’aquest
esport, es degut a uns esportistes
anglesos, concretament genets
que practicaven el polo, que,
a la meitat del segle XIX, van
voler portar el seu esport al medi
aquàtic, substituint els cavalls per
botes de vi. Hi ha fotos de l’època,
on es veuen aquests esportistes
practicant en les aigües del riu
Tàmesi.

molts espectadors animant els
seus equips.

El waterpolo, semblant al que
es practica avui, té el seu
origen en la illa de Buda, en la
capital hongaresa de Budapest.
També hi ha forces testimonis
fotogràfics, de principis del s.
XX, on es veuen, en moltes
cales de la costa adriàtica, des
d’Albània fins a Itàlia, passant per
Montenegro i Croàcia, jugant en
el mar, partits de waterpolo, amb

Actualment, a Catalunya, hi ha
una setantena de Clubs on es
practica waterpolo, i, des de
fa poques temporades, aquest
esport es practica en totes les
comunitats autònomes de l’Estat
espanyol.

Els esportistes del Club, provenen
de Sant Pere de Ribes, Vilanova
i la Geltrú i Sitges, (principalment
d’aquestes 3 ciutats), si bé també
hi ha representació de Cubelles,
Olivella, Canyelles, així com de
l’Alt i Baix Penedès, i també del
Baix Llobregat.

Val a dir que, a nivell de seleccions
estatals, Espanya ha estat, en
homes, 1 cop campiona olímpica

Jordi Rosell Matas
Secretari i Director Esportiu
Club Waterpolo Garraf

A Catalunya, aquest esport es va
iniciar al Club Natació Barcelona,
allà per l’any 1907, on van
jugar-se partits a l’Escullera de
Llevant del Port de Barcelona,
normalment
contra
mariners
de Gran Bretanya, i, també
amb soldats de la marina nordamericana.

Aquesta temporada 2016-17,
a part de l’equip Infantil Mixt i
l’absolut Masculí, debutem en
categoria absoluta femenina, en
la Lliga Catalana de 1ª Divisió.
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L’HANDBOL RIBES...
CONTINUÏTAT A L’EMBRANZIDA
La temporada 2015-2016 va acabar per l’Handbol
Ribes amb les bones sensacions dels dos equips
juvenils masculí i femení arribant a les fases finals,
que a més es van poder jugar al nostre pavelló, de
Segona Catalana i Primera Catalana respectivament.
Aquesta temporada l’Handbol Ribes té previst
donar continuïtat a l’embranzida. Té una base de 4
equips infantils 2 de cada gènere, 2 equips cadets,
2 equips juvenils i com a novetat aquest any ens

estrenem a la categoria sènior amb un jove equip
que participa a Quarta Catalana i que omple de
seguidors la graderia del pavelló en diumenge per
la tarda.
I és que aquest proper mes de febrer farà sis anys
de la iniciativa de donar continuïtat a l’activitat extraescolar que d’aquest esport es fa a la Secció
Esportiva de l’Ampa de l’escola Els Costerets. Un
complement educatiu que dona a conèixer als nens
i nenes els valors que aporta l’esport en equip en
que a banda de compartir moments amb els amics,
es parla de compromís, d’ajuda, de respecte, de
puntualitat, de suport...etc.
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En l’actualitat l’handbol s’ha expandit a més escoles
i els primers jugadors/res de categoria infantil que
van provocar que amb la seva afició es fundés el
Club ara són part del cos tècnic que està formant
l’handbol base de les diverses escoles o fan d’ajudants d’entrenador dels equips més joves del propi
Club, transmetent uns valors que porten tant dins
que ni se’n adonen, tancant així un cercle vital que
garanteix una llarga vida d’aquest esport al nostre
poble i unes futures generacions formades amb una
bona llavor.

Per aquesta temporada es preparen les activitats habituals com la presentació dels equips a principis de
novembre, la participació a la Nit d’Esport que organitza l’Ajuntament de Ribes, una nova edició de formació de tècnics per a finals de desembre, tornejos
per als equips de les escoles i un llarg etcètera que
arribarà fins a finals de juny.
De moment, setmana rere setmana els equips van
avançant en les respectives competicions. Algunes
setmanes guanyen i altres perden però de totes se’n
aprèn alguna cosa ja bé sigui del propi joc de l’hanbdol o del propi creixement de la persona que porten
dins.

