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A

bril té força activitat aquest any, Setmana Santa el converteix en un mes
força festiu i ens dóna un pèl més de garantia de que anar a la platja sense
pelar-nos de fred no sigui una utopia. I no només les vacances de Setmana

Santa el nodreixen.
Sant Jordi és la Diada per excel·lència de l’amor i la cultura, és la perfecta combinació del
sentiment i la raó. La rosa tot i que contundent i amb alguna que altra espina, mostra la
delicadesa del dia a celebrar amb l’orgull d’haver vençut al drac, (pobre drac, potser si algú li
hagués explicat que en aquest afrontament hi perdria la vida s’ho hagués pensat dos cops),
però així és la història. I els llibres, el món que arriba fins on cadascú el faci arribar…infinit.

Redacció

Tenim una bona programació per la Diada tant a Ribes com a les Roquetes, programació
amplia variada i que es perllonga fins a finals d’abril, caminades, caramelles, lectures infantils,
representacions teatrals, tallers, fires, castells, són les variades activitats organitzades per
l’ajuntament i entitats del municipi.

Col.laboradors

I com ja comencem a acostumar-nos, també a la primavera arriba el circ al nostre municipi.
Fes+ Chapeau aterra enguany amb novetats tant en el seu projecte com amb l’organització.
Del 28 d’abril fins a l’1 de maig tornarem a sentir la màgia que només les carpes poden
transmetre.
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En definitiva, abril és un mes per gaudir-lo al carrer, aprofitant el bon temps i tot el que s’hi
celebri i organitzi, és una bona oportunitat tant per grans com per petits. Temps també de
barbacoes amb família i amics i de mones, no ens oblidem de les delicioses mones de pasqua.
Padrins i padrines, grateu-vos la butxaca i passegeu l’orgull per als vostres fillols.
Cadascú a la seva! A la seva manera i al seu gust.
Des de L’Altaveu us volem desitjar unes bones vacances, bona Pasqua, bon Sant Jordi
i ens retrobem al mes de maig esperem amb imatges de la Diada al municipi i un munt de
coses més…
PD. No oblideu reservar una estona per gaudir també a les vacances de la cartellera que ens
brinda el Cinema de Ribes!
Fins aviat.
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Sant Jordi ’17
Divendres 14 d’abril

Dijous 20 d’abril

6 h Travessa pel Garraf (Bruguers, Cova Negra, Jafre, Plana
Novella, el cim de la Morella, el Castell d’Eramprunyà,...)
Sortida plaça de la Vila
Ho organitza: Els Xulius-Centre Social Ribetà

18 h Hora del conte de Sant Jordi: El Drac Arrugat,a càrrec de Mon Mas
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
18.30 h Conferència Garbo: la creació d’una deessa, a càrrec de José
Maria Alvarez
Dins el cicle Històries de cinema clàssic
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dissabte 15 d’abril
De 00h fins a les 6 h Caramelles Carrers de Ribes
Ho organitza: Grup de Caramelles Joves i Casats

Diumenge 16 d’abril
10.30 h Cantada de Caramelles Davant l’entitat
Ho organitza: Esplai i Cant Coral GER
11.30 h Cantada de Caramelles Plaça Marcer
Ho organitza: Grup de Caramelles Joves i Casats
13 h Cantada Final conjunta de Caramelles Plaça Marcer.
Ho organitza:Els Xulius-Centre Social Ribetà, GER, Grup de
Caramelles Joves i Casats.

Dimecres 19 d’abril
17.30 h Club de lectura MEGAlectors
Per a nens i nenes de 3r a 6è de primària
Inscripció prèvia. Places limitades
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
18 h 3a Escola de Mares i Pares
Com educar adolescents sense perdre la calma, a càrrec del
psicòleg, periodista i escriptor Jaume Funes.
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: AMPA Can Puig
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Divendres 21 d’abril
9.30 h Representació La llegenda de Sant Jordi
Per a alumnes de 2 a 3 anys de la Llar d’Infants Municipal Els Tres Pins
Sala Sol del Centre Cívic L’Espai de les Roquetes
Ho organitza: Llar d’Infants Municipal Els Tres Pins
17.30 h Laboratori de Lectura Booom!!! Superherois i superheroïnes
Per a nens i nenes de 4 a 9 anys acompanyats dels seus pares i mares
Inscripció prèvia. Places limitades.
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
19.30 h Documental A Good American
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Globalitza’t-e
21 h Feria de Abril
Centre Cívic L’Espai de les Roquetes
Ho organitza: Casa de Andalucía

Dissabte 22 d’abril
10 h Inauguració del Centre Cívic El Local
Tallers, música, espectacles, actes d’entitats, fotografia, pintura..
Obert a tothom
Centre Cívic El Local de Ribes
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut amb Comissió del Local
11 h Tallers de Sant Jordi
Per a un públic familiar
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
12 h Hora del conte en anglès
The King’s servant, a càrrec de Kid&Us Sant Pere de Ribes
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
16 h Lliurament delspremis del II Concurs “Relats per al cafetó”
A La Xixonenca (plaça Marcer, 8)
Ho organitzen: Fem Ribes i Servei Local de Català de Sant Pere
de Ribes (CPNL)
17 h Taller de pintasamarretes i photocall de drac, princesa i Sant Jordi
Plaça Llobregat
Ho organitza: Associació Que Te Veo
21h Feria de Abril Centre Cívic l’Espai de les Roquetes
Ho organitza: Casa de Andalucía
23 h Geranis Party. Músiques del segle XX “per ballar, per
compartir, per solidaritat”
A la Nau Pere Vall i Soler.
Preu entrada : 3 €
Ho organitza: GER

Diumenge 23 d’abril. Dia de Sant Jordi
Parades de les entitats i comerços, a la plaça Llobregat
de 10 a 13 hores, amb les activitatssegüents:
A les 11h Taller de pintasamarretes i i photocall de drac, princesa i
Sant Jordi
Ho organitza: Associació Que Te Veo
A les 11h Plantada de la Dragonaperquè els més petits pengin els
seus xumets a canvi d’un obsequi i taller de timbals.
Ho organitza: Dragona de les Roquetes
A les 12h Espectacle de circ de la Companyia Dulce Duca
Per a tots els públics
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
A les 13h Lliurament dels Premis del VII Certamen literari i de dibuix
Sant Jordi-Ucer 2016
Ho organitza: UCER
A les 17h Taller de pintasamarretes
Ho organitza: Associació Que Te Veo
Parades de les entitats i comerços, a la plaça Marcer de 10 a 13
hores, amb les activitatssegüents:
A les 10 h Matalaranya, tallers per a infants i joves i edició de la revista
infantil i juvenil. Obert a tothom
Ho organitza: GER
A les 10 h Tallerinfantil de maces
Ho organitza: Ball de Diables de Ribes Colla Jove
A les 11.30 h Kraft crea la teva rosa en anglès
Taller de manualitats per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Ho organitza: kid&Us Sant Pere de Ribes
A les 12 h Espectacle Contes i Llegendes de la Companyia Nyip i Nyap.
Per a tots els públics
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
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Dilluns 24 d’abril
17.30 hores Club de Lectura SÚPERlectors
Per al grup de mitjans del Centre Obert de les Roquetes
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut amb la col•laboració
de l’ESCAC
18 h Inauguració Exposició Casal de Ribes:
mostra col•lectiva depintures

Dimecres 26 d’abril

Del 27 d’abril al 20 de maig

15.30h Club de Lectura conduït per Eulàlia Ribó
Inscripció prèvia. Places limitades
Biblioteca Josep Pla
Organitza: Servei de Cultura i Joventut
17.30h Laboratori de lectura Booom!Zasss!Crac!Uauuu!
DeSuperherois i Superheroïnes
Inscripció prèvia. Places limitades
Per a nens i nenes de 4 a 9 anys
Biblioteca Josep Pla
Organitza: Servei de Cultura i Joventut
18h Espectacle Interactiu de la Xixa Teatre
Sala Sol del Centre Cívic L’Espai de les Roquetes
Organitza: Servei de Cultura i Centre Obert de les Roquetes

Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
18h Hora del conte per a petitons: Milfulles de llenguatge a càrrec
de Mariona Trenchs. Per a infants d’1 a 3 anys
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dissabte 29 d’abril
18h Teatre musical Blancaneusde la Companyia Campi qui Pugui.
Sala Sol del Centre Cívic L’Espai de les Roquetes
Ho organitza: Servei de Cultura i joventut

Diumenge 30 d’abril
12h Diada Castellera de Sant Jordi

Dijous 27 d’abril
11.45h Aula de cinema: Primera partes siempre fueron buenas amb
la directora Nely Reguera (Maria y los demás)
Biblioteca Manuel de Pedrolo
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A la plaça Llobregat
Amb les colles: Castellers de Castelldefels, Vailets de
Gelida,Laietans de Gramenet i Castellers de les Roquetes
Ho Organitza: Castellers de les Roquetes
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UN PETIT TAST PER A GAUDIR DE LA LECTURA
Recomanacions a partir de les novetats editorials.
Sant Jordi convida a la lectura, a l’aventura de passar les pàgines de la vida al costat de les lletres que altres han escrit per a nosaltres.
La infinitat de novetats, reedicions i publicacions és al nostre abast en llibreries, biblioteques i a la xarxa. Des de les novetats més
populars fins a les locals, l’Altaveu us proposa una petita selecció que cadascú podrà completar al seu gust i a la seva voluntat. Al carrer,
als aparadors trobarem més, potser també millor, però tot és començar i aquí teniu un petit tast.

NOVETATS NACIONALS
Quan et torni a veure, Albert Espinosa (Ed. Rosa dels Vents)
L’autor català torna a recrear un món de sentiments i contradiccions, en aquest cas a través de la relació
entre un pare i un fill, en que la historia familiar esdevé escenari de diferents episodis sorprenents.

Un home que cau, Jordi Basté i Marc Artigau (Ed. Rosa dels Vents)
L’escriptor i dramaturg Marc Artigau i el periodista Jordi Basté, s’endinsen en una novel·la negra, escrita
a quatre mans, en que el protagonista, el detectiu Albert Martínez, un particular Carvalho, investiga una
desaparició a la ciutat comtal, que el durà a rebel·lar la historia fosca d’una família de l’alta burgesia
catalana.

Mac y su contratiempo, Enrique Vila-Matas (Ed. Seix Barral)
En una novel·la que podria ser un passeig per la sala dels miralls d’un parc d’atraccions i al més pur estil
esperpèntic, l’autor barceloní aprofundeix en la vida d’un advocat que reescriu una obra d’un prestigiós
escriptor, amb tots els ingredients d’esdevenir un text que es repeteix, per repetir de forma irònica i amb
l’humor que caracteritza Vila-Matas, com la vida es pot fer literatura i la literatura pot ser tota una vida.

Ara comença tot, Lluís Homar i Jordi Portals (Ed. Ara Llibres)
Lluís Homar, junt amb el guionista Jordi Portals, escriuen aquest relat biogràfic on l’actor català fa una
mirada a la seva experiència dins i fora dels escenaris. Un passeig per les millors sales del teatre nacional,
de la mà de directors com Lluís Pasqual o Pedro Almodóvar, entre d’altres, i també de grans col·legues que
l’han acompanyat. Un relat viu, intens, íntim i tot un clam a la vida, amb les seves incerteses, les seves
contradiccions i els seus èxits.
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LLIBRES INFANTILS
El poble dorment, Rébecca Dautremer (Ed. Baula)
Es tracta del darrer llibre de la il·lustradora francesa Rébecca Dautremer, que dóna color i imatge a un
paisatge on dormir esdevé font de diferents somnis… o realitats. (A partir de 10 anys.)

La llegenda de Sant Jordi... explicada pel senyor Drac!, Carles Sala i Vila (Ed. Cruilla)
Una nova proposta per revisar la llegenda de Sant Jordi des d’una perspectiva diferent. Ni Cavaller valent,
ni Drac ferotge ni princesa bleda. Seria possible una llegenda diferent? (De 6 a 10 anys).

Wonder. Todos somos únicos, R.J. Palacio (Ed. Nube de Tinta)
El protagonista, August, ha estat un fenomen que ha arribat a moltes llars. És una proposta que apropa als
infants al món de la tolerància, l’empatia i la diversitat. (A partir dels 4 anys)

El camino de Marwan, Patricia de Arias i Laura Borràs (Ed. Amanuta)
La il·lustradora ribetana, Laura Borràs, dóna vida al protagonista del text de Patricia Arias, un infant
refugiat que inicia un llarg viatge de supervivència mentre recorda la seva vida. Una publicació que ha
estat premiada a la Fira del llibre de Bologna enguany per la seva il·lustració.

PUBLICACIONS LOCALS
A la colònia hidràulica i altres contes, Silvia Romero i Olea (Pagès Editors S.L.)
En aquest cas no és una autora local però sí té relació amb Ribes. Es tracta de la conductora del Club
de Lectura de la Biblioteca Manuel de Pedrolo. El llibre, és un recull de relats curts, amb ironia, petites
reflexions i una bona dosi d’humor.

Las Mariposas también vuelan, Marta Estrada (Ediciones Oblicuas)
L’autora ribetana, s’endinsa en una història sobre l’amistat, a partir del relat de dos joves infants que amb
les seves aventures i reflexions aprendran a sobreviure en un context de repressió i prejudicis. Una novel·la
en què la virtuositat de la imaginació pren un gran protagonisme.
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Època del pica-pica, rasca-rasca.

Dra. Anin

La primavera aporta tantes coses bones a la nostra
mascota, una d’elles és la nostra predisposició a
sortir més de casa, caminar, voltar per la muntanya…
tot això en la seva companyia. Això agrada i fa sentir
bé a la mascota i al seu acompanyant.
Però la primavera ens guarda petites sorpreses en
forma de “bitxets” que poden ser molt desagradables
i de vegades fins i tot perilloses per als nostres
estimats domèstics.
Els indesitjats paràsits apareixen amb força des de
l’inici de la primavera fins la tardor i és quan hem
d’actuar per lliurar de desagradables infestes als
nostres animalons.
Avui, afortunadament tenim un ampli ventall de
possibilitats per prevenir, força eficaços i fàcils
d’aplicar. Collarets, pipetes i esprais ens donaran la
garantia del seu benestar.
És important deixar-nos assessorar pel nostre
veterinari de confiança i seguir les indicacions en
posologia i duració dels tractaments. Posant màxima
atenció als cadells, propensos a les infestes i amb
especial vulnerabilitat als paràsits donat el seu
immadur sistema immunològic.

Hem de tenir en compte també que a part dels
paràsits externs, també n’hi han d’interns que s’han
d’eliminar pel seu benestar, aquest tractament és
normalment a través de pastilles i amb la pauta que
ens doni l’especialista.
I la primavera ens ha de posar en alerta també amb
el tema del mosquit que transmet la leishmaniosis.
Hem d’evitar espais on proliferen aquests insectes.
Un altre espai que s’ha de tenir en compte són
els pinars en aquesta època, la processionària hi
fa estralls i aquestes erugues que estan cobertes
de pèls urticants i tòxics , es pot convertir en un
malson si la nostra mascota les toca amb la llengua,
les ensuma, o pugui arribar a empassar-les. Les
conseqüències són greus donat que la toxina que
alliberen aquests petits pèls de l’eruga al clavar-se en
pell, llengua ect… poden provocar fins i tot la mort en
cas d’ingestió per atac tòxic a les vies respiratòries.
Per tant gaudim de les avantatges que ens aporta la
primavera i no baixem la guàrdia a fer prevenció dels
possibles problemes que també ens guarda.

08

L’Altaveu nº 122 any 2017

Per: Bàrbara Scuderi

E

l Fes+Chapeau, va néixer
al 2013 com un Festival
Internacional de les arts, amb
la voluntat d’esdevenir molt més
que una mostra artística, i enguany
l’organització ha fet una reflexió i un
pas endavant per a consolidar-se.
Isaac Domínguez, coordinador de
les diferents àrees de Fes+Chapeau
i director artístic; Marc Barbarà,
coordinador
de
comunicació;
Judith
Hidalgo,
dissenyadora
gràfica i fotògrafa i Oriol Rocamora,
arquitecte i coordinador de logística
i tècnica, ens expliquen com ha anat creixent el projecte, la seva implicació en el teixit social local i el naixement i presentació de la Carpa
Revolució, molt més que una seu social i molt més que un espai cultural i artístic, com la base d’un engranatge que ha de permetre
desenvolupar una tasca social, educativa, artística i sostenible pel conjunt del municipi.
L’Equip de Fes+Chapeau el formen també: Dulce Penha, Cuatli Exal, Gina Garriga, Irene Márquez, Laura Bono, Judith Ibars, Daniel Vallès,
Alejandro Von der Borch ,Àxel Pajuelo, Xavi Varon, Gerard Pascual i la Cooperativa La Bonita.
L’Altaveu.- Després de quatre edicions, com arriba el Fes +
Chapeau fins avui?
Isaac Domínguez.- El projecte ja el teníem en ment. I hem anat
fent passos. El Festival, ens ha permès accions puntuals, iniciar
processos i anar creant una xarxa que avui, amb la Carpa Revolució,
podem començar a consolidar i treballar tot l’any.
Judit Hidalgo.- Es pot dir que aquest any ja no és una nova edició
sinó una edició especial.
L’A.- Quina o quines són les principals novetats?
I.D.- D’entrada són dues novetats importants. Primer que neix
Fes+Chapeau com a associació. I segon que hi haurà un espai
propi que és la Carpa. Comencem a treballar com a entitat amb
una estructura de difusió cultural i artística, recursos socials i
pedagògics... Neix l’Associació Fes+Chapeau amb un plantejament
obert a noves incorporacions.
L’A.- Enguany el cartell és ‘Presentació de la Carpa Revolució’,
és una declaració d’intensions?
Marc Barbarà: És molt més. És un festival de presentació de tot
un projecte, que a partir de la Carpa Revolució, neix per voler ser
molt més.
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L’A.- Què és doncs La Carpa Revolució?
I.D.- És la base d’un procés. Un projecte de transformació social
a través de la cultura, l’art i un programa d’accions en xarxa amb
diferents agents socials. Tot sobre la base d’un espai, que és la
Carpa, però també altres equipaments municipals, que han de
servir per dinamitzar, treballar en xarxa, reinventar el municipi i al
mateix temps posicionar Sant Pere de Ribes com un municipi de
referència per les arts escèniques.
Oriol Rocamora.- Ara fem un pas endavant per presentar un
projecte que és global.
L’A.- Quins són els pilars del projecte?
M.B.- La Carpa seria la seu social. El punt de trobada dels diferents
programes, però no l’únic. I entre els programes, sens dubte cal
diferenciar cinc eixos.
L’A.- Per parts. En què consisteix l’eix del projecte educatiu i
social?
I.D.- Venim de treballar amb les escoles i les ampes. El programa,
“Les escoles al Circ i el Circ a les escoles”, suposa que a les escoles
oferim una anada i tornada d’eines, on la nostra voluntat és
aportar diferents recursos per educar en els mateixos valors que

les escoles treballen: treball en equip, creixement personal, la
diversitat, la tolerància... Anem més enllà de fer accions puntuals i
oferir recursos tot l’any en aquest sentit.
L’A.- I el treball en xarxa amb les entitats, el segon eix, com es
materialitza?
O.R.- És a través de la participació, de treballar conjuntament en
la dinamització local, sigui en la vessant social com la cultural. Tant
implicant les entitats amb el Fes+Chapeau com recíprocament,
posant Fes+Chapeau a disposició de les entitats i les persones.
J.H.- En aquests anys ja ho hem fet. Amb les Ampes i fins a 48
entitats, tant locals com nacionals, han participat en el Festival o
hem col·laborat en diferents accions socials. És anar consolidant i
ampliant la xarxa i que sorgeixin noves accions.
L’A.- En relació a la dinamització d’espais i equipaments locals,
quin és l’objectiu?
I.D.- L’objectiu és anar obrint espais a la gent.
O.R.- Tal i com hem participat en la plataforma pel Local, es tracta

TENDALS I PÈRGOLES

de la participació de la societat civil, per exemple en els plans d’usos
per a cada espai, plans amb un recorregut de futur. L’Escorxador,
can Pau Roig, el Local, la Casa del Terme... I les Coves... espais
del patrimoni cultural i natural del municipi que cal recuperar i
dinamitzar.
L’A.- El quart eix està relacionat amb la dinamització
econòmica, en quin sentit?
M.B.- Es tracta de reunir cultura i promoció econòmica. Una prova
va ser el B-arts, el programa de concerts i actuacions en bars i
restaurants del municipi. Ara la proposta va més enllà. Creant
xarxa amb el teixit empresarial. Un treball que enfoquem també
conjuntament amb les entitats empresarials locals i el departament
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
L’A.- Finalment, Fes+Chapeau és una mostra d’arts escèniques
i un espai per a Residències de Creació. Ens ho expliqueu?
I.D.- I tant! És bàsic. Hi ha una vessant pensada per les arts
expressament. En aquest sentit primer són les Residències de
Creació. Esdevenir centre d’atracció per a companyies a les que
oferim quatre tipus de suport. Un espai per a pre-estrenes, que pot

CORTINES

LLITS ARTICULATS

DESCANS

ROBA DE LLIT

L’Altaveu nº 122 any 2017

11

O.R.- Doncs per aquest any proposem una entrada de 5 euros per
a tots els dies. És un canvi perquè sempre ha estat un festival de
taquilla inversa i enguany es proposa combinar les dues coses. Una
entrada simbòlica per als quatre dies i les aportacions voluntàries
després de cada espectacle pels artistes. Tot és simbòlic, però el
símbol és rellevant. Es tracta d’empoderar i co-responsabilitzar el
públic amb la creació artística.
L’A.- Novetats, canvis... anem al gra. Del 28 d’abril a l’1 de
maig. Què hi ha previst?

ser la Carpa, i altres equipaments en xarxa; després un espai de work
in progress; en tercer lloc un espai de residència bàsic, que consistirà
en oferir una estructura per a assajar i crear a canvi de programació,
i finalment, el programa més atractiu que són les residències de
creació integral, on oferir a les companyies tot allò necessari des d’un
espai d’assessorament administratiu, logístic, creatiu o formatiu, fins
a un acompanyament global des de la creació d’una obra fins a la
presentació al públic inclosa la promoció i difusió.
L’A.- Tot un repte!
I.D.- Per la nostra experiència sabem que pot semblar un repte,
però és part d’una voluntat. Per això portem treballant tots aquests
anys, sumant col·laboracions de professionals que volen aportar
tot el que saben a aquest projecte que tothom es pot fer seu. El
mateix Leo Bassi ha confirmat que serà part de l’equip assessor.

M.B.- El primer dia, en realitat serà el 27 d’abril. Hem previst
una presentació institucional i després una actuació oberta a
tothom. La primera part és per a professionals, partners... i té per
objectiu, presentar el projecte global a programadors culturals,
administracions públiques, entitats i organismes que rebin el
projecte com la plataforma de difusió que vol ser.
I.D.- A més, començarem amb un itinerari des del Local, que és un
exemple de l’objectiu que tenim i que hem anat fent, d’obrir espais
emblemàtics del municipi, com vam obrir el Castell l’any passat.
O.R.- I a partir del 28 d’abril obrim a les escoles i al públic en general.
L’A.- Què hi trobarem durant els quatre dies de presentació?
I.D.- Hi haurà actuacions de circ, teatre a la italiana, dansa, música
i el primer dia una producció pròpia, que serà sorpresa. A més hi
haurà també tres espais diferents al costat de la Carpa Revolució,
pre-estrenes, com en altres edicions, i estrenes importants.

L’A.- Com valoreu les quatre edicions del Fes+Chapeau? El
creixement ha estat exponencial!
I.D.- Han estat anys frenètics!
J.H.- Les dades ho diuen tot. El primer any, 26 companyies van portar
un públic d’unes 500 persones per dia. El segon van ser 46 i van
passar un miler de persones diàries. La tercera i la quarta edició amb
87 companyies, el públic va passar a ser de 6.000 persones per dia.
A més, en la quarta edició, hi va haver 37 espais diferents i es van
ampliar les activitats paral·leles també, a Ribes i a Les Roquetes.
L’A.- I aleshores arriba el moment de la inflexió, la reflexió i
una aposta de futur, oi?
O.R.- Sí. Fer un pas endavant és un punt d’inflexió important. I la
reflexió ens ha fet també plantejar alguns canvis.
L’A.- Per exemple?

12
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Més informació i programació a través de Facebook @
fespluschapeau i http://fespluschapeau.org
A PARTIR DEL 10 D’ABRIL ENTRADES DISPONIBLES
EN DIFERENTS COMERÇOS LOCALS I GUIXETA

NO BUSQUIS MÉS!!!

Per combinar amb el teu vestit, les
sabates al teu gust i necessitat.
Escull COLOR, MÒDEL i TALÒ.

Sabates a la teva mida.
(lliurament en 15 dies)

Especialistes en NÚVIA i CERIMÒNIA

Sant Pere de Ribes

PRIMERES MARQUES NACIONALS

Sabateria DONA, 34-43. HOME, 38-50. INFANTIL

Peu delicat - Amples especials
Plantilles extraíbles.
Carrer Nou, 17 - villahelena16@hotmail.com
Tel. 679 496 247
L’Altaveu nº 122 any -2017
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El menú del GUERRER

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

FLORS DE PERNIL AMB
OUS DE GUATLLA
Ingredients:
Pernil dolç
Pernil serrà
Entra aqui per
veure el video

Ous de guatlla
Sal
Pebre negre

Preparació:

Aquesta és la típica recepta ràpida i senzilla que et treu d’un compromís i et farà semblar un GUERRER creatiu. Necessitaràs motlles
de silicona per a magdalenes.
Preescalfa el forn a 180º. Agafa els motlles (4 o 6 seran suficients). Posa un tall de pernil dolç a cada motlle i fes una lleugera pressió
en el centre a fi i efecte de que el tall agafi la forma del motlle.
Retalla una mica les puntes dels talls per dóna’ls-hi forma. Posa els retalls a dins. Tot seguit hi poses trossets de pernil serrà a l’interior
i un ou de guatlla a cadascun dels motlles.
Posi una miqueta de sal i pebre a sobre dels ous. Col·loca els motlles en una safata i cap al forn uns 10 minuts.
El punt ideal serà quan els costats del pernil dolç comencin a torrar-se. Això li donarà un aspecte molt assemblat a les flors.
GUERRER, ja no tens excusa per a no ser creatiu. Ànims!!!
Consell del GUERRER: el pernil serrà un cop escalfat al forn potencia notablement la sal, o sigui que no en posis gaire, sinó taparàs el
sabor de l’ou.
BON PROFIT!!!

El menu del guerrero
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@menudelguerrero
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Èxit de participació a la 1a Jornada Empresarial de Finca Mas Solers
president de l’ADEPG, i Abigail Garrido, alcaldessa de Sant Pere
de Ribes, que va ressaltar el paper de Finca Mas Solers com a
“indret estratègic que emociona i ofereix tot allò que no es pot
trobar al territori”.
Un cop finalitzada la conferència, els assistents van poder
conèixer de primera mà tots els salons i jardins de Finca Mas
Solers, així com totes les possibilitats que ofereix aquest
palauet renaixentista del segle XIX per a celebrar tota mena
d’esdeveniments amb garantia d’èxit. La Jornada va finalitzar
amb un complert còctel en el que es va poder degustar una
mostra de l’excel•lent oferta culinària que ofereix l’equip
gastronòmic de Finca Mas Solers.
Participants de la 1a Jornada Empresarial
Fran Chuan Festa dels Nuvis

Conferència de

Finca Mas Solers va celebrar amb èxit, el passat divendres 10
de març, la seva 1a Jornada Empresarial. La trobada va aplegar
una cinquantena de representants d’agències del sector MICE,
hotels i empreses del territori, que van aprofitar la cita per
establir nous contactes professionals i intercanviar punts de
vista sobre el sector.
L’activitat principal de la 1a Jornada Empresarial va ser la
ponència a càrrec de Fran Chuan, soci fundador de DícereGlobal
i InnoQuotient, que va centrar la seva conferència en la
necessitat d’apostar per la innovació i “generar així emocions
memorables que ens diferenciïn de la competència”.
La trobada va comptar també amb la presència de Martí Sistané,
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Festa del Nuvis
Finca Mas Solers també va celebrar, dissabte, la ja tradicional
Festa dels Nuvis. Prop de 200 persones, entre parelles que
estan pensant en casar-se i professionals del sector nupcial,
van poder conèixer en primera persona i a través d’una visita
guiada els impressionants jardins i els diversos salons de la
Finca, amb capacitat fins a 1.200 persones, on poder celebrar
les cerimònies civils, els aperitius o els banquets.
Durant la festa, l’equip de professionals de Finca Mas Solers
va estar present per resoldre tots els dubtes i consultes dels
assistents, així com per oferir un servei integral i diverses
propostes per a casaments i celebracions fetes a mida segons
les necessitats dels nuvis. A més, també hi eren presents els
col•laboradors habituals de Finca (fotògrafs, decoradors,
músics, etc.).

SALUT
L’Altaveu nº 122 any 2017
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Sabies
què...
ABANS LES CARAMELLES SORTIEN EL
DISSABTE DE GLÒRIA?
Josep Miret i Mestre

Les caramelles són l’expressió festiva més important de la
Pasqua. El diumenge de Pasqua colles de nens, de joves
i d’alguns de més granadets surten a cantar a la Pasqua
florida, a les noies que els agraden, a la primavera...
Joan Amades, un dels principals folkloristes catalans, dona
notícies de les caramelles des de l’any 1500. Diu que el nom
més corrent és el de caramelles, però en alguns pobles
de terra endins s’utilitzen mots com els de camalleres,
cremilleres, etc.
A Ribes les primeres notícies de les caramelles ens les donen
els dietaris d’alguns ribetans que van escriure el que passava
al poble ara fa més de cent anys: Josep Bertran i Miret i Joan
Milà i Giralt. Les revistes locals “Montgròs” i “Castell de Ribes”
també han fornit algunes dades per elaborar el present treball.
La primera notícia de caramelles ens la dóna Josep Bertran al
seu dietari l’any 1882.
A les darreries del vuit-cents acostumaven a sortir dues
colles de caramelles, una vinculada al Centre Recreatiu i
l’altra al Centre Federal, que cantaven la nit del dissabte
de Glòria. El mateix dissabte, però de dia, sortien diverses
colles de canalla. La Pasqua de 1897 van arribar a sortir 14
colles de nens, segons anota Joan Milà en el seu dietari, fet
que no s’havia produït cap altre any. El dilluns de Pasqua
les colles grans acostumaven a cantar per les masies, i els
nens anaven a menjar la mona amb tot allò que els havien
posat dins la cistella: ous, mones, taronges, carxofes i
alguna moneda.
Les colles de caramellaires van anar canviant amb el temps
i així quan es funda l’Ateneu de Ribes l’any 1917 la colla
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Colla de caramelles del Centre Social a la plaça Marcer cap
a l’any 1935. La majoria de nens són nascuts entre els anys
1925 i 1930..
del Centre Recreatiu va passar a ser “L’Esbart” de l’Ateneu.
Quan es forma la Societat d’Agricultors Obrers l’any 1919 la
colla del Local passarà a dir-se “Independència Ribetana”.
Quan tanca l’Ateneu per ordre governativa l’any 1923 es
funda la colla del Centre Parroquial, conegut com a Centre
Social en temps de la república.
Les lletres de les cançons podien prendre a vegades un to satíric
com els versos dels diables. L’abril de 1890 un grup de 12 o
13 joves són detinguts a la presó del castell per haver cantat
caramelles sense permís de l’alcalde. Aquest els va imposar
una multa de dues pessetes i els que no van pagar, que segons
sembla van ser la majoria, els va tancar un dia al castell.
Una de les lletres de caramelles que m’han arribat és de la
colla del Local de Pagesos de l’any 1931. Feia poc que s’havia
aprovat la llei del divorci de la República i era la novetat
d’aquells dies. Per això els caramellaires cantaven:
Ara amb això del divorci
diuen que anirem tant bé
i que deixarem la dona
al capdavall del carrer
Quan les caramelles anaven a cantar a una casa i la
mestressa no els donava res recitaven els següents versos:
Mala vella, mala vella
no ens voleu fer caritat
Déu us mati les gallines
i mil anys de polls al cap

Camió de les caramelles que passaven per les masies el
dilluns 10 d’abril de 1950 a la pujada de can Climent (foto:
Jaume Gómez i Puig)
Després de la guerra civil les caramelles van ser tolerades per
la dictadura i fins i tot al final van agafar certa embranzida,
com ho demostra que l’any 1980 el Grup de Joves i Casats va

Caramelles cantant davant del portal de la casa núm. 34 de
Puigmoltó, als anys mil nou-cents cinquanta (col·lecció can
Miret de les Parellades)

Caramelles cantant a la masia de can Mironet l’any 1949
(col·lecció Teresa Alsina Ferret)

organitzar la Primera Trobada de cors de Caramelles de l’Alt
i Baix Penedès, Garraf, Anoia, Baix Camp, Baix Llobregat i
Tarragonès. Enguany la trobada arribarà a la 38ª edició i
segons ens han dit es farà a la Gornal.
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Petits plaers
Francesco Piccolo va escriure un llibre, “Moments d’inadvertida
felicitat”, que et fa pensar en totes aquelles coses agradables que
et passen durant el dia i de les quals, potser per la pressa que tots
duem, moltes vegades ni te n’adones.
El malestar que produeix llegir el diari, escoltar les notícies per la
ràdio o veure-les per la televisió, on tot és terrible i apocalíptic,
tal vegada s’esvairia si intentéssim copsar les petites coses
agradables que ens envolten i, un cop aconseguit, fer una llista.
A molta gent els agraden les llistes. A mi també. De les
millors pel·lícules, de les millors cançons, dels millors llibres,
de les millors pintures... però, això sí, sense numerar. No
sabria dir quina cançó m’agrada més però us puc dir quines
cançons m’agraden molt, perquè tot depèn del moment i de la
circumstància en què l’escoltis. Doncs el mateix em passa amb
les petites coses agradables que et fan el dia més plaent. No cal
triar la millor, només cal gaudir-les. A veure...
M’agrada esmorzar amb vells amics. Aconseguir una butaca
a les primeres fileres del teatre. Escollir la cua més ràpida al
supermercat. Trobar aparcament just davant d’on vaig. Topar
pel carrer amb una persona que aprecio. Localitzar, al menú, un
plat que m’agrada molt. Obtenir un bon descompte. Tenir les
monedes justes en el moment de pagar alguna cosa...
Esperar el tren en una vella estació. L’olor d’espècies als mercats.
La trucada inesperada d’un amic. Saludar, per la muntanya, a
gent desconeguda. Sentir parlar una llengua estrangera i intentar
entendre alguna cosa. Entrar al lavabo de casa després de tornar
d’uns dies de viatge. Estrenar un pijama. Ficar-me al llit amb els
llençols nets...
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L’escalfor del sol del primer dia de platja. El confort d’un jersei
de llana una nit de tardor. Escoltar, amb ulls clucs, la remor de
les onades. Mirar com el foc espetega i va llepant els troncs.
Obrir la nevera d’esma i trobar una cosa que em ve de gust
menjar o beure...
Trobar, en una llibreria de vell, un llibre deixat i que mai em
van tornar i tenir la il·lusió, per un moment, de què pot ser el
mateix exemplar. Encetar un nou quadern. Acabar un bon llibre.
Rellegir fragments de llibres clàssics. Mirar velles pel·lícules. Un
acudit ben explicat. Veure una pel·lícula premiada i no trobar
gairebé res per criticar-la...
P.D. Segur que vosaltres també teniu una llarga llista de petits
plaers. Potser no cal fer-la físicament, però sí gaudir-los per tal
que la felicitat de l’instant no passi inadvertida. Val la pena.
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