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H

a estat un abril intens en esdeveniments. Les vacances de Setmana Santa,
aquest any a tocar d’un Sant Jordi en diumenge, i l’últim cap de setmana
llarg gràcies a l’1 de maig, ha permès que en tots els actes celebrats hi hagi
hagut una molt bona afluència de públic.
Fes+ Chapeau no havia acabat encara el Festival a tancar d’aquesta edició, però han estat uns
dos primers dies força concorreguts, tot i que alguns núvols i algunes gotellades han amenaçat
les actuacions.
Sant Jordi ha estat una diada força especial, sobretot pel fet de que ha estat festiu i això ha donat
l’oportunitat a molta gent per a gaudir-lo amb família i participant en els actes organitzats.
L’entrevista d’aquesta edició, dóna la benvinguda al nou masover de la nostra estimada i
emblemàtica ermita de Sant Pau. Aprofitem també per mostrar el reconeixement merescut
a qui va ser el masover durant anys, en Xavi Puig, estimat i bon coneixedor de la causa i de
l’entorn. Abracem el que va ser l’ermita amb en Xavi i donem pas al que en Sergi hi té projectat.
Rosquellades, i el dia de... celebrem cada dia de l’any alguna cosa, o no, un dia podem celebrar
el dia on no es celebra res. Al menys a nivell internacional, quina pressió!
La Juani juga amb una rosa i un llibre que de vegades arriba però tard. Em quedo amb... De tant
en tant la vida... aprofita l’oportunitat de ser visible. La resta li podeu donar el caire desitjat.
El local de Ribes ha estat reobert, per fi! Anys i panys de conflictes i desavinences donen pas a
un futur local ple de tothom que el vulgui gaudir. Això si, no oblidem que és un centre cívic, no
incívic i guardem-nos de fer malbé el que tant s’ha reclamat, perquè estrenar és molt atractiu,
però si no es conserva, en dos dies tornarem a tenir un espai de conflicte. La història i la
trajectòria del mateix mereixen un respecte.
Mirant endavant, el Grup de teatre Bell Lloc estrena comèdia el 14 de març. Son Solers programa
la 4ª edició del seu festival amb una cartellera de luxe. L’ Agromercat, en la seva 12ª edició, ens
transportarà al Retorn dels Indians. Una programació extensa, diversa i força interesant.
Fins aviat

Sumari

Edita

Pin Ups Publicitat
93 023 40 68
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

CARPA REVOLUCIÓ

UNA CONVERSA AMB

Fes+ chapeau

Sergi Lorente (Sant Pau)

Pàg/ 2 i 3

Pàg/ 14, 15 i 16

AGROMERCAT

SABIES QUÈ...

El retorn dels indians

Fonts i pous.

Pàg/ 6 i 7

Pàg/ 26 i 27

REOBERTURA DEL
LOCAL DE RIBES

ROSQUELLADES

Pàg/ 10 i 11

Pàg/ 28

Dipòsit Legal

B-16522-2004
L’Altaveu és un mitjà
plural i no comparteix
sempre l’opinió dels seus
col·laboradors

l’equip

Dies de celebracions

...i més
L’Altaveu nº 123 any 2017

01

Circ, teatre, dansa, música i màgia... Festi

L’associació cultural Fes+Chapeau, després de quatre
edicions de Festival, enguany va presentar la Carpa
Revolució, un nou projecte per les arts escèniques al
municipi.
Del 28 d’abril a l’1 de maig, entorn de la Masia de Can
Puig, es va poder gaudir d’un espai d’artesania, un
espai gastronòmic i tres escenaris: La Fàbrica, davant
de Can Puig, el Racó i la Carpa Revolució.
Al tancament d’aquesta edició, havien transcorregut
les primeres 48 hores de festival, i en el llindar del
mateix, l’activitat havia estat constant.
Dijous 27 d’abril, una dia abans d’obrir-se les portes
del Festival, es va fer una presentació del projecte
davant de les institucions, programadors i la premsa,
amb l’objectiu de mostrar la potencialitat d’una
iniciativa que va més enllà d’un festival anual. La
perspectiva és la instal·lació de la Carpa durant tot
l’any, per esdevenir residència de companyies, un
espai de formació en les arts escèniques i, també,
un nou escenari per la programació d’espectacles. El
mateix dijous, a les vuit del vespre, es va poder gaudir
de l’espectacle de la portuguesa Dulce Duca, resident
del Fes+Chapeau.
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ival de Presentació de la Carpa Revolució

Els dies 27 i 28 al matí, la Carpa va rebre la visita
d’escolars, de Ribes i de Les Roquetes. I ja el divendres
28 a les set del vespre es va obrir l’espai a tot el públic
amb un espectacle de circ de la companyia Diartsu del
Japó. I tot seguit un espectacle de producció pròpia,
i música a càrrec de Mabel Flores, van tancar un
divendres amb Cabaret i més música.
Dissabte 29, el primer torn va ser pel ribetà Mag
Indi, amb Splendini Show, un espectacle que obria
la jornada a l’espai la Fàbrica, davant d’un públic
familiar encantat amb l’actuació. Després, va ser el
torn per l’estrena de l’obra ‘L’Arquitecte i l’emperador’,
de la Companyia de teatre mallorquina, Tshock. Ja
per la tarda, circ, teatre, música i una taula rodona
sobre consum alternatiu, van donar pas a una nit on
l’estrena del nou treball de la formació local, Rata &
The Whiteys, era una cita esperada.
Els propers dos dies, diumenge 30 d’abril i dilluns 1 de
maig, la programació del Festival, continuava oferint
estrenes, tant de companyies multidisciplinars com
Atempo, en que combinen circ, teatre, dansa i música,
així com d’altres espectacles que van voler formar part
d’aquest Festival de Presentació de la Carpa Revolució.
L ’A
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St, Jordi ’17
Sant Jordi 2017 s’ha destacat enguany pel fet de que la
celebració hagi estat en diumenge. S’han canviat els grups
escolars per les famílies senceres gaudint del dia, que per
cert va ser càlid i asoleiat, tal com mereix la diada.
Les activitats programades per Sant Jordi, ja es venien
celebrant des del divendres 14 d’abril, amb la travessa pel
Garraf, les Caramelles, el club de lectors, conferències,
l’hora del conte, representacions , tallers , actuacions… per
culminar en la jornada del 23 d’abril, on tant llibres com
roses prenen el protagonisme.
Lluny de la idea de regalar la rosa només en el seu format
tradicional, cada vegada podem trobar “la rosa” en els
formats més originals que podem imaginar. Creativitat
a partir d’una tradició arrelada i estimada. Sempre
acompanyada de les parades de llibres, de primera o de
segona mà, bet sellers, clàssics, prims, gruixuts, de tapa
dura o en edició de butxaca… “El llibre”.
Les activitats celebrades el mateix 23 a les Roquetes, varen
ser al voltant de les parades d’entitats i comerços a la plaça
Llobregat. Amb la presència de la Dragona, que va recollir
els xumets dels petits, a canvi d’un obsequi. Es van realitzar
tallers, espectacles i també el lliurament de Premis del
VII Certamen Literari i de Dibuix de Sant Jordi- UCER, on
en aquesta edició han estat 500 les narracions i 300 els
dibuixos presentats. L’exposició és va poder veure al mercat
de la Sínia.
A Ribes, la plaça Marcer va acollir les parades d’entitats i
comerciants, on també les escoles hi van tenir presència.
Tallers, manualitats i un espectacle per la canalla, van tenir
als més menuts tan entusiasmats com entretinguts. Tant a
Ribes com a Roquetes vàrem comptar amb la participació
dels autors locals, guardians de les lletres del nostre entorn.
No sabem si la candidatura de la festa del llibre i la rosa de
Sant Jordi finalment s’haurà d’esmentar com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat o no. El cert és que ja és
patrimoni, material per què s’hi guanyen diners, no ens
enganyem, i immaterial perquè és fa de tot cor i té molta,
molta humanitat.

L ’A
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AGROMERCAT 12 a edició 2, 3 i 4 de juny

PROGRAMA D’ACTIVITATS*
Del 17 de maig al 18 de juny: Exposició “L’origen dels
sons cubans”, cedida per l’Ajuntament de Begur. Redós de
Sant Pere de Ribes. Av. Josep i Pere Jacas, 15.

28 de maig: Concert “Música d’Anada i Retorn”, amb

22h. Actuació musical en ambient indià. Els Xulius. C/
Major, 13.

23h. Ball cubà amb Latin Song. Plaça Marcer.

Esteve Molero & Vela Llatina. 12h. Teatre Bell lloc del
Centre Parroquial. Plaça Marcer

DIUMENGE , 4 DE JUNY

DIVENDRES 2 DE JUNY

de la plaça Marcer.

EL RETORN DEL PRIMER INDIÀ

20h. Anunci de la seva arribada pels carrers del centre de
Ribes.

21.30h. Actuació teatralitzada a la plaça Marcer. Cia.

10.30h. Ruta teatralitzada “Orígens i retorn”. Sortida des
Temps de lleure. Reserves: 93 1195927
info@tempsdelleure.cat

11h. Obertura de l’Agromercat (mostra i degustació de
productes agroalimentaris artesanals). Plaça Marcer.

Plataforma Blanc i Negre.

11.30h. Tertúlia Indiana “Llums i ombres dels indians”.

DISSABTE 3 DE JUNY

Tast de Vins. Participa: Associació La Carretera del Vi. Redós
de Ribes. Av. Josep i Pere Jacas, 15.

10.30h. Ruta teatralitzada “Orígens i retorn”. Sortida des
de la plaça Marcer.

Temps de lleure. Reserves: 93 1195927
info@tempsdelleure.cat

12h. Taller gastronòmic “Productes indians, receptes
saludables”. Associació de Celíacs de Catalunya. C/ Comerç.

12.30h. Ruta teatralitzada “Orígens i retorn”. Sortida des
de la plaça Marcer.

11h. Obertura de l’Agromercat (mostra i degustació de
productes agroalimentaris artesanals), amb actuació de
Balls Populars. Plaça Marcer.

Temps de lleure. Reserves: 93 1195927
info@tempsdelleure.cat

11h. Taller infantil: Treballem la Xocalata. Pastisseria

13h. Concert Vermut “Música d’Anada i Retorn”, amb

Pascual. C/ Comerç.

Esteve Molero & Vela Llatina. Plaça Marcer.

11.30h. Tertúlia Indiana “Els indians de Ribes es diuen

17h. Ruta teatralitzada “Orígens i retorn”. Sortida des de la

americanos”. Visita guiada a l’exposició “L’origen dels sons
cubans”. Participa: La Xarxa de Municipis Indians. Redós de
Ribes. Av. Josep i Pere Jacas, 15.

12h. Cantades itinerants, coral Cor al Cor.
12.30h. Ruta teatralitzada “Orígens i retorn”. Sortida des
de la plaça Marcer.

Temps de lleure. Reserves: 93 1195927
info@tempsdelleure.cat

13h. Tast de vins: “De la vinya a la taula”. Celler Puig Batet.
C/ Comerç.

17h. Ruta teatralitzada “Orígens i retorn”. Sortida des de la

plaça Marcer.

Temps de lleure. Reserves: 93 1195927
info@tempsdelleure.cat

18h. Taller de salsa i balls cubans. Els Xulius. C/ Major, 13.
19h. Ruta teatralitzada “Orígens i retorn”. Sortida des de la
plaça Marcer.

Temps de lleure. Reserves: 93 1195927
info@tempsdelleure.cat

19h. Taller gastronòmic “Receptes d’estiu amb productes
de proximitat”. Node Garraf. C/ Comerç.

plaça Marcer.

21h. COMIAT DEL PRIMER INDIÀ

Temps de lleure. Reserves: 93 1195927

Espectacle teatralitzat a la plaça Marcer. Cia. Plataforma
Blanc i Negre.

info@tempsdelleure.cat

Cloenda de l’Agromercat.

17h. Cantades itinerants, coral Cor al Cor.
19h. Ruta teatralitzada “Orígens i retorn”. Sortida des de la
plaça Marcer.

Temps de lleure. Reserves: 93 1195927
info@tempsdelleure.cat

19h. Taller de Mojitos i Sopar amb productes indians. GER.
C/ del Pi.
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I A MÉS A MÉS
Botigues i artesans al carrer, mostra d’oficis i tallers,
música al carrer, amb La Pianola, jocs i tallers infantils,
ambientació indiana, comerç local, restauració...
HORARIS DE L’AGROMERCAT:
Dissabte i diumenge d’11h a 14h i de 17h a 21h.
* Programa susceptible de canvis.
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Imatges per recordar

Dra. Anin

A l’hora d’enfocar, els ulls, igual que en els humans és
una molt bona opció doncs dels ulls és d’on prové gran
part de l’expressió facial.
L’objectiu ha de ser el més lluminós possible, i si
ens atrevim, podem jugar també amb objectius tipus
ull de peix, que distorsionen una mica la realitat per
aconseguir uns resultats diferents.

A tots ens agrada fer fotos a les nostres mascotes.
Normalment la cosa és que veiem el moment, la
situació més divertida, extravagant, bucòlica…i quan
hem trobat les eines per fer la foto aquest moment s’ha
esvaït i la nostra entranyable mascota ens mira amb
cara de… què esperaves?, què estigues així tota la
vida? Tinc una set que em moro.
El millor és seguir uns paràmetres per aconseguir les
millors instantànies, aquelles que ens faran gaudir en el
moment de fer-les i compartir-les.
A nivell tècnic, potser el més important és prescindir del
flash. És un element gairebé impossible de comprendre
per a ells, per tant ben segur que fugiran o tindran una
reacció no desitjada, a més d’espantar-se, clar. La llum
natural ha de substituir el flash.

Assegureu-vos el tret. És interessant invertir una
estoneta prèvia a la sessió perquè l’animal es familiaritzi
amb la càmera, aquesta estona la podem dedicar
també a planificar quines possibles imatges podrem
captar, composicions etc...
Un cop comencem a disparar tindrem poc temps per
pensar, o sigui que ens serà necessari utilitzar una
velocitat del tret mig o elevat, és molt possible que la
nostra mascota es cansi ràpid o no s’estigui quieta i
això ens ajudarà a congelar el moviment.
Busquem un bon fons per les nostres imatges i juguem
amb la possibilitat del desenfocament . Desenfocar el
segon pla deixant només enfocat l’element principal
dóna un bon resultat.
I sobretot centra el reportatge, en el caràcter i la
personalitat del protagonista. Una foto amb “xispa” és
aquella que el mostri amb una actitud per ell natural i
que no li costi cap esforç. Segur que així obtindrem els
millors resultats.
I per últim, pot estar bé buscar inspiració en altres
imatges i sessions fotogràfiques a mascotes. Podem
trobar webs per inspirar la nostra. Tot sense oblidar que
tot i seguint les recomanacions, les nostres mascotes
són com els actors de Hollywood. Ens poden deixar
plantats en qualsevol moment. Lluny de la frustració,
persistiu, segur que algun dia ho aconseguireu.
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CELEBRACIÓ PER LA REOBERTURA
D’EL LOCAL

El passat dissabte 22 d’abril es va celebrar la reobertura
del centre cívic El Local de Ribes amb una jornada festiva
organitzada per diverses entitats ribetanes i l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes. Els tallers, les xerrades i exposicions,
i els espectacles de música, dansa i circ van atraure
l’interès de molts veïns i veïnes que van apropar-se al
llarg del dia a visitar el nou equipament cultural.
A les 10 del matí va començar a bullir l’activitat. Al vestíbul,
a càrrec de les entitats La Mesa Negra i Cal Un Local Com
Cal, un homenatge simbòlic en format d’exposició a la
llarga història d’El Local, des dels seus inicis a la dècada
dels anys 20 fins a l’actualitat. I, al pis inferior, el Grup
d’Estudis Subterranis Garraf va fer una projecció de vídeos
i fotografies sobre la seva activitat espeleològica. També
es podia visitar una mostra d’obres artístiques sobre circ,
de la mà de l’associació Fespluschapeau, que va aprofitar
per presentar el seu projecte de la Carpa Revolució.
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A la sala gran de l’interior es van realitzar tallers de dansa
i expressió corporal amb música en directe. Però també a
l’exterior es podia ballar al ritme de la jam sessions que no
va parar de sentir-se en tota la jornada i va amenitzar els
tallers infantils que van tenir lloc a les portes del centre.
A les 12 h el regidor de Cultura de Ribes, Josep Moya, va
donar inici a l’acte inaugural. Seguidament va intervenir
l’Oriol Rocamora, membre de la plataforma Cal Un Local
Com Cal, en Toni Gázquez de l’entitat La Mesa Negra, en
Mauri Taulés del Ball de Diables i la Montse Miret de Junts
en Acció. Finalment, van parlar el regidor d’UM9-CUP,
Tomàs Carandell, i l’exalcalde i regidor de PdeCat-VIA,
Lluís Giralt, com a membres de l’executiu de coalició que

Cuina ininterrompuda
Obert tots els dies
Retransmissió de tots els
esdeveniments esportius

08:30h - 23:30h

va començar a gestar el projecte la legislatura passada. El
torn de paraules el va tancar l’alcaldessa, Abigail Garrido,
que es va mostrar molt satisfeta d’haver pogut finalitzar
les obres de rehabilitació i de posar en marxar el centre,
tot agraint l’esforç i la implicació de les entitats que han
participat en tot el procés.
El Local, situat a la cantonada dels carrers d’Eduard
Maristany amb l’Onze de setembre, davant l’església, va
començar a funcionar a ple rendiment a partir del mateix
dia. L’horari d’obertura serà de dimarts a dissabtes de 17
a 22h i dissabtes al matí de 10 a 14 hores.
Departament de premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Vine a esmorzar,
dinar, berenar i
sopar.

Compra producte
fresc.

Celebracions
privades o
d’empresa.

Cocteleria
Dv - Ds fins
les 2h.

Espais infantils:
Playroom i
minigolf.

Showcooking i
tallers.

Concerts i
espectacles.

Bodega amb
totes les D.O.

935 222 764

@coolinarymarket ·
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Temps de Flors, una proposta
de fotografia
La primavera convida a gaudir de la natura i el paisatge. Amants de
la fotografia, des de fa setmanes, gaudeixen del renéixer de les flors
i arreu del país són diversos els homenatges que la cultura ofereix
a la primavera. Expressions artístiques per a rebre una nova estació
de l’any, que aporta color, moviment, llum i una gran diversitat
d’espècies florals.
L’entitat Globalitzat-e organitza una nova cita per a la fotografia
al municipi, que se suma al tradicional Foto Tardor de cada any.
A partir de la inspiració del Temps de Flors que vesteix la capital
gironina d’una gran catifa floral durant el mes de maig, i aprofitant
el tradicional mes dedicat a la fotografia que el Grup d’Estudis
Sitgetans organitza, la proposta de l’entitat, és una gran exposició
col·lectiva, en imatges de flors, que estaran distribuïdes en diferents
establiments i comerços locals, en un format lliure i al mateix temps
tancat en un marc igual per a totes les persones que hi participen.
Fotografies amb diversitat de plantejaments, més tradicionals, més
modernes, amb retocs i sense, amb efectes de llum i amb ampliació
de perspectives, seran imatges que ompliran els establiments de tot
tipus de flors.
Del 5 al 25 de maig, tant a Ribes com a les Roquetes, es podrà passejar
per un entorn ple de flors en imatges, gràcies a la col·laboració d’un
divers grup de fotògrafs, amateurs i professionals. En alguns casos,
membres de la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans, i
altres veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes.
Els fotògrafs són Antonio Pérez, Benito Moreno, Jesús
Rodríguez, Joan Ars, Jordi Piqué, José Ruiz, Josep Maria
Peñalver, Juan Ramón Chías, Luís Aracil, Manuel Pérez, Pepe
Cabello, Pere Piqué, Pere Vilanova i Ramón Escorihuela, a
més de les fotògrafes Isabel Sarrió, Laura Bregante, Marta
González i Montserrat Ribàs.
A Ribes, una quinzena de comerços dels carrers Lluís Companys i
Jaume Balmes, i a la Biblioteca Manuel de Pedrolo, exposaran l’obra
de diferents artistes. La inauguració serà el mateix divendres 5 de
maig a les set de la tarda al bar La Trobada, un dels establiments
que hi col·labora.
A Les Roquetes, per la seva banda, hi participen gairebé una vintena
de comerços de diferents carrers i places. A més de la Biblioteca
Josep Pla. En aquest cas, la inauguració tindrà lloc l’endemà,
dissabte 6 de maig a les dotze del migdia a la zona de vianants del
carrer Almogàvers.

L ’A
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Una conversa amb

Per: Bàrbara Scuderi

Sergi
Lorente,
el nou masover de Sant Pau.

Fotos: Laura Bregante

Sergi Lorente és el nou masover de Sant Pau. Després d’un concurs, no mancat de polèmica, el jove enginyer forestal,
soci de la Cooperativa de Can Pere, ja s’hi està instal·lant, i comparteix amb L’Altaveu, les primeres sensacions i els
primers passos pel manteniment i conservació de l’entorn de l’ermita, així com el projecte de reobertura i les properes
inversions que l’Ajuntament també té el compromís de dur a terme.
L’Altaveu.- Quin va ser el teu primer contacte amb Sant
Pau?
Sergi Lorente.- El primer potser va ser només fa dues festes
majors. Una Festa Major de Sant Pau que vaig poder venir
perquè, a més, era festiu. Però ja ho coneixia, pels anys que porto
venint a Ribes.
L’A.- Nascut a Barcelona fa 34 anys, com arribes a Sant Pere
de Ribes?
S.L.- Des de petit la meva família, concretament la meva àvia,
tenia i tenen, una casa a Rocamar, on venia a passar moltes
temporades a l’estiu. I ara fa cinc anys, amb els meus pares, ens

14
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hi vam instal·lar.
L’A.- D’on venies i cap a on anaves, si es pot dir així?
S.L.- Venia d’acabar un projecte de final de carrera a Xile, a través
de la Universitat Austral i venia per a obrir-me camí en la meva
especialitat dins de l’enginyeria forestal.
L’A.- Quins estudis havies realitzat?
S.L.- Després d’un cicle superior vaig anar a la Universitat de
Lleida a fer la llicenciatura en Enginyeria Forestal, i gràcies a una
beca del programa de mobilitat (un Erasmus extra-europeu,
per entendre’ns), vaig anar a Xile a treballar en un projecte de

S.L.- La veritat és que no en vaig saber res de la polèmica. El que
vaig notar és que en la primera convocatòria, quan vaig anar
a presentar la documentació em van dir que s’havia suspès. I
en la segona convocatòria havien canviat els mèrits, com tenir
coneixements de l’entorn i coneixements sobre el medi natural, per
exemple. Tot i així ens vam presentar només quatre candidatures i
de fet només tres completament. Això em va sobtar. I tot i que no
vaig viure la polèmica, després he tingut contacte amb un membre
del col·lectiu que reivindicava un tractament especial per Sant Pau
i he entès la reivindicació.
L’A.- En aquest sentit, està salvat Sant Pau?

L’horta, que ocupa tres terrasses, s’anirà recuperant en
diferents fases.

S.L.-- Bé... jo hi faré tot el que estigui en les meves mans perquè
es mantingui obert al poble, conservar l’entorn i aviat obrirem
l’ermita un cop al mes per visites. Entenc que calia posar una
persona que sàpiga de jardineria i forestal i tingués una implicació
i interès cultural. Aquí no es pot fer qualsevol cosa.

recuperació de la biodiversitat d’una zona verge.
L’A.- Quin va ser allí el teu treball?
S.L.- Érem un equip. L’objectiu era recuperar la biodiversitat de
l’entorn per a garantir la recuperació de diferents espècies, tant de
flora com de fauna. I en el meu cas em vaig centrar en els amfibis.
L’A.- I un cop aquí novament, com contactes amb la
Cooperativa de Can Pere?
S.L.- Quan vaig arribar i ens vam instal·lar, va coincidir que
l’Ajuntament promovia un curs d’agricultura ecològica i m’hi vaig
apuntar. És una altra de les meves aficions, l’agricultura. I en acabar
el curs vaig anar a Can Pere, primer a fer les pràctiques del curs i
després em vaig quedar treballant. Ara fa any i mig que en sóc soci
també.
L’A.- Com veus el repte de compatibilitzar la teva feina amb la
masoveria de Sant Pau?
S.L.- Sincerament és el que primer em va fer dubtar. Però és
evident que si s’ha de pagar un lloguer per Sant Pau, és perquè
es contempla que has de poder tenir una feina per guanyar-te la
vida...i pagar, és clar!
L’A.- Una de les polèmiques del concurs per la masoveria
de Sant Pau, estava vinculada a aquest criteri, entre d’altres,
precisament per la confusió que es podia tenir de ser un concurs
d’habitatge social enlloc d’un concurs per l’atenció i manteniment
d’un important element del patrimoni cultural i local. Com ho vas
viure?

La plaça de Sant Pau, és la primera intervenció que l’Ajuntament
farà després del nou concurs.
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l’ermita, i després ja tenen, m’han dit, un projecte de remodelació
de la plaça, que serà com la del Castell o similar. I per la meva
banda, tinc previst començar amb una part de l’horta i amb el
desbrossat, evidentment.
L’A.- Quin és el teu propòsit?

Recuperar i promoure la biodiversitat de l’entorn és una de
les priorititats.

S.L.- Per mi el millor seria engegar un projecte de biodiversitat
per recuperar i mantenir un equilibri natural del medi. I en aquest
sentit tinc un plantejament a llarg termini, si m’ho permeten. Vull
posar caixes niu per afavorir uns tipus d’ocells i rats penats, que
és part d’afavorir el cicle natural del medi, permetent una defensa
natural que actua sobre les plagues de l’horta, per exemple. El
mateix respecte de fer el propi compostatge a partir del residus
naturals, aprofitar una recuperació de pous per a recollir aigua de
pluja... i voldria fer una separació natural de les zones amb tanques
vegetals i plantes aromàtiques.

L’A.- Es continuaran fent activitats?

L’A.- De fet la biodiversitat és la teva especialitat?

S.L.- Ja s’han començat a fer. La Colla De Diables Colla Jove, i Els
Xulius ja han fet activitats aquí, i ja es pot demanar l’espai, com
sempre.

S.L.- Sí. I en aquest entorn m’agradaria promoure una biodiversitat
que també serveixi per a sensibilitzar sobre la importància del
medi. Si es fan visites amb infants, poder explicar d’on venen les
coses, quin és el cicle de la natura i sobre tot que cal mantenir-la.

L’A.- Quin és el procediment?
S.L.- Les sol·licituds es fan per instància a l’Ajuntament, per tenir un
control de l’agenda i la viabilitat. Aleshores ells contacten amb mi i
si no hi ha cap més acte, es fa la reserva i jo directament hi contacto
per les preparacions.

L’A.- Moltes gràcies Sergi, ens veiem en la propera activitat a
Sant Pau!
S.L.- Quan vulgueu! I els divendres a la parada del mercat!

L’A.- Què deien les bases al respecte?
S.L.- Les bases eren molt genèriques en alguns aspectes i molt
concretes en altres, com fer el manteniment dels 3.000 metres
quadrats, encarregar-se de la neteja i manteniment dels serveis,
detalls de la masia, l’horta... obrir l’ermita unes hores al mes i la
col·laboració amb entitats locals.
L’A.- Abans, però imaginem que cal engegar totes les millores,
oi?
S.L.- Sí, sí. Ara m’estic instal·lant, i començant a preveure les
diferents fases per arranjar-ho tot.
L’A.- Per on es començarà?
S.L.- El primer de tot és tenir en compte que són diferents àmbits
i que també l’Ajuntament té projectes de rehabilitació per fer
pendents. Ara mateix s’estan millorant les humitats i la pintura de
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Sergi Lorente, el nou masover de Sant Pau.
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El menú del GUERRER

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

ALVOCAT FARCIT
D’
OU I BACON
Ingredients:

Entra aqui per
veure el video

Preparació:

½ Alvocat
1 ou
Trossets de bacon
Pebre
Sal

L’alvocat conté una barreja de greixos molt adequada: la majoria són monoinsaturats (semblants als de l’oli d’oliva) i poliinsaturats
(omega-3). El contingut en fibra de l’alvocat és elevat (el 80% dels hidrats de carboni que conté els trobem en forma de fibra).
Comparat amb altres fruites l’alvocat conté molt poc sucre.
També destaca per ser ric en potassi (més que un plàtan), magnesi, vitamines i antioxidants.
Segurament el primer que ens ve al cap quan parlem d’alvocats sigui el guacamole, però ara us portem una proposta gastronòmica
totalment diferent.
Molt fàcil:
Només has d’obrir l’alvocat per la meitat, treure-l’hi el pinyol i amb l’ajuda d’una cullera buidar-lo una mica per deixar espai per l’ou.
Posarem l’ou a l’interior de l’alvocat, hi afegirem la sal i el pebre al nostre gust i per últim i molt important els trossets de bacon per
sobre. Tot seguit, amb molta cura, ho posarem al forn uns 20 minuts a 180º o fins que l’ou qualli.
BON PROFIT!!!

El menu del guerrero

18

L’Altaveu nº 123 any 2017

@menudelguerrero

menu_guerrero

El Grup Jove Bell Lloc, estrenarà el dia 14 de maig la divertida
comèdia “La nit del lloro” al teatre del Centre Parroquial.
És tracta d’una obra plena de situacions còmiques i embolics
plens de gràcia.
Quan en Pau, un solter molt trapella, es troba a casa amb dues
amants, la promesa, un company de feina, la minyona, un veí
molt especial i un lloro, no és d’estranyar que passi una nit molt
atrafegada. Vaja, que passi: La nit del lloro!
En Carles Busom fa el paper d’en Pau, un conquistador empedreït.
En Sergi Reina és en Marc, el seu amic i company de feina.
La promesa d’en Pau és la Marta Cortés, una noia de caràcter que
sospita dels tripijocs del seu promès. La Clàudia Soler és l’Hermínia
una minyona propietària d’un lloro xerraire. La Laia Rossell fa
d’Elsa, la darrera conquesta d’en Pau. L’Ariadna Moya fa d’Irene,
una altra amiga de l’amo del pis que arriba amb ganes de donar
guerra. I, per acabar-ho d’adobar, en Lucas Saied, fa d’un veí molt
particular que, sense voler, es troba enmig d’aquest embolic.
En Julen Villanueva, l’Eva Díaz i la Laia Rosquellas s’ocupen de
regidoria, traspunt, llums i so.
Montserrat Guardiola és la directora del Grup.
El Grup Jove Bell Lloc consolida la seva trajectòria amb aquesta
nova estrena que després de representar-se a Ribes, ho farà, el
proper mes de juny, a la Mostra Nacional de Teatre Juvenil que

organitza la Federació de Grups Amateur de Teatre de Catalunya
a Sant Feliu de Codines i on l’any passat ja hi va actuar amb gran
èxit.

Gimnàs Sport Ribes
Els dos últims mesos han estat frenètics per als alumnes del Gimnàs
Sport Ribes. Una intensa i compromesa preparació que ha donat els
seus fruits tant en el Campionat de Catalunya de Combat celebrat el
mes de març com en el Campionat de Catalunya de Tècnica i l’Open
internacional d’Eivissa on d’entre més de 400 participants varen
quedar tercers en la classificació per equips, celebrats els dos, el
mes d’abril.
Les medalles han estat les següents:
Erika Babiano - Campiona de Catalunya de Tècnica i Campionat de
l’Open Internacional d’Eivissa de Combat.
Laia Dalhou - Campiona de Catalunya de Tècnica i Campionat de
l’Open Internacional d’Eivissa de Combat.
Laia Bellido - Campiona de Catalunya de Combat.
Alba Murillo - Subcampiona de Catalunya de Combat i Campionat
de l’Open Internacional d’Eivissa de Combat.
Paula Vellet - 3a Classificada Campionat de Catalunya de Tècnica i
Combat.
Maria Barbero - 3a Classificada Campionat de Catalunya de Combat.
Ariadna Robert - 3a Classificada a l’Open Internacional d’Eivissa de
Combat.
També hi van participar, Bruno Arribas, Javier Angulo, Jan Duran i
Guillem Ovalle.
L’enhorabona al centre i als alumnes que amb la seva perseverança
recullen fruits on participen, sempre amb el recolzament
incondicional de l’Andrés López, el seu mestre.
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FESTA INFANTIL PER LA SOLIDARITAT AMB LA ALIMENTACIÓ
El proper 6 de maig durant tot el dia, es celebrarà a
Coolinarymarket. la Festa Infantil per la solidaritat amb
l’alimentació.
Si vols guanyar-te als teus fills aquí tens dues solucions
per al proper dissabte.

TROLLS i PATRULLA CANINA

Actuacions i activitats durant tot el dia que dibuixaran un
somriure a les seves cares.
Vine amb els teus fills i gaudiu junts en un entorn a
gust de tothom. I sobretot, per una bona causa: per la
solidaritat amb l’alimentació.
11:00h Photocall Patrulla Canina
18:00h Actuacions Musicals
19:00h Photocall trolls

Organitza: Creu Roja
Col·laboradors:
Dream World Kids
Paw Patrol
Alexandro Eventos

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Cada any, des de 1982, se celebra el Dia Internacional de la Dansa
el 29 d’abril, com una forma d’atraure l’atenció sobre aquest
art. També es busca reunir tots aquells que han triat la dansa
com a mitjà d’expressió, perquè traspassant barreres culturals,
polítiques i ètniques, celebrin la dansa i la seva universalitat.
Aquest dia, les escoles de dansa, organitzacions i particulars,
duen a terme activitats dirigides a una audiència fora del seu
àmbit habitual. És un dia de festa que celebren tots els països
del món, amb espectacles especialment dedicats a la dansa, a
través de classes obertes, assajos a l’aire lliure, conferències i
exposicions, entre d’altres activitats.
Així doncs, el dissabte 29 d’Abril a les 17:00, la Mercè Artís del
Centre de Dansa Artís i la Lidia Romero del Bell Gim Jopil, es van
unir per fer una gran actuació de diferents modalitats de dansa,
a la Plaça Marcer, amb tots els alumnes de les dues escoles.
Una mostra, oberta a tothom, que va permetre veure diferents
coreografies, de diferents disciplines i en grups d’edat també
diversos, en homenatge i reconeixement a la dansa.
L’organització, va agrair a l’Associació de comerciants Fem Ribes,
a les regidories de Promoció Econòmica, Cultura i a l’Alcaldia, el
seu suport, així com a mestres, alumnes i famílies, que fan que
aquests dies siguin possibles. Esperant, que després d’aquest
any, Ribes celebri el Dia Internacional de la dansa, any rere any.
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Sopa de Cabra, cap de cartell del Sons Solers 2017
Mazoni, Judit Neddermann i Maria Arnal i Marcel Bagés
completen la programació de la 4a edició del festival, que se
celebrarà el proper divendres 14 de juliol a Finca Mas Solers
El Sons Solers tornarà a apostar per un format ”slow festival”
amb espai gastronòmic, zona chill out, cocteleria i aparcament
gratuït, tot en un entorn natural incomparable.
El passat 26 d’abril es va presentar la quarta edició del festival
Sons Solers, que se celebrarà el proper divendres 14 de juliol.
Després d’exhaurir totes les entrades en la seva passada edició,
el festival de Finca Mas Solers tornarà a comptar enguany amb
un cartell de luxe format per Sopa de Cabra, Mazoni, Judit
Neddermann i Maria Arnal i Marcel Bagés.
A la presentació han intervingut Abigail Garrido, alcaldessa
de Sant Pere de Ribes, Cristina Muñoz, directora de Finca Mas
Solers, i Jordi Bernet, director de Sons Solers.

Cristina Muñoz, directora de Finca Mas Solers, Abigail Garrido,
alcaldessa de Sant Pere de Ribes i Jordi Bernet, director de
Sons Solers.

Garrido ha destacat que “el Sons Solers és una esdeveniment
musical i cultural de molta qualitat” i ha remarcat que el festival
“ajuda a donar una gran empenta a la proposta cultural de Sant
Pere de Ribes”. Per altra banda, Cristina Muñoz ha destacat que
“aquesta quarta edició del Sons Solers arrenca amb més força
que mai després del sod out de l’any passat” i ha remarcat que
el festival tornarà a apostar per una “oferta gastronòmica de
gran qualitat en un ambient familiar i en un entorn idíl·lic”.

néixer d’una manera humil i amb l’objectiu de donar a conèixer
Finca Mas Solers a la ciutadania”, i després de tres edicions “s’ha
consolidat ja com un festival de referència al territori gràcies
a la seva aposta per un format reduït i uns espais natural que
fomenten una gran connexió entre públic i artistes”. En aquest
sentit, Bernet ha destacat que enguany “el festival tornarà a
apostar per la qualitat per damunt de la quantitat”.

Per altra banda, Jordi Bernet, ha destacat que “el Sons Solers va

Es podran seguir totes les novetats sobre el festival a les seves
xarxes socials oficials (Twitter, Facebook i Instagram).

JOSEP MESIA GUANYA EL II CONCURS ‘RELATS PER AL CAFETÓ’
Al concurs, organitzat per l’associació de comerciants Fem Ribes i l’SLC de Sant Pere de Ribes, s’hi van presentar 6 relats.
El passat mes d’abril, coincidint amb la celebració de Sant
Jordi, es va fer l’acte de lliurament dels premis del II Concurs
‘Relats per al cafetó’. El concurs, organitzat per l’associació de
comerciants Fem Ribes i el Servei Local de Català (SLC) de Sant
Pere de Ribes, accepta relats que se situen o tenen com a tema
qualsevol aspecte real o fictici relacionat amb els comerços de
Ribes, amb la voluntat de fusionar el comerç amb la cultura.
En aquesta segona edició, s’hi han presentat 6 relats que han
quedat recollits en una publicació que es podrà trobar a tots els
bars i cafeteries associats a Fem Ribes perquè els clients puguin
gaudir d’un moment de lectura mentre fan un cafè.
El guanyador d’aquesta segona edició és el ribetà Josep Mesia,
que va presentar el relat “La senyora Lago”. El premi són 100
euros en tiquets regal per gastar en els bars i restaurants
associats a Fem Ribes. El jurat va voler atorgar un accèssit a
Elvira Pané pel seu relat “L’emprenedora” amb un obsequi de
20 euros. Cal destacar que tots els concursant van tenir premi:
un llibre (obsequi del Servei de Català), un val regal obsequi de
la papereria Gabaldà (establiment col·laborador del Voluntariat
per la llengua) i una rosa de les floristeries de Fem Ribes,
Poppy’s Flors i Flors i Violes.
Van assistir a l’acte de lliurament de premis la presidenta de Fem
Ribes, Marta Magdaleno; el regidor de Cultura i Comerç Local
de Sant Pere de Ribes i president del Consell de Centre del CNL

de l’Alt Penedès i el Garraf, Josep Moya, i altres representants
de les entitats organitzadores.
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‘De tant en tant... la vida’

AIIXÒ NO
H
QUI HO EN I HA
TENGUI

El petit detall d’una mirada. Una abraçada en un instant,
que de tant efímer, només un record el podria convertir en
realitat. Un petit obsequi sense embolicar. Un petó inesperat.
Una sorpresa. Un somriure. Un llegat oportú. Dues o tres
paraules de goig. Un poema de Whitman.
De tant en tant la vida posa fil a l’agulla de les petites
satisfaccions i ens ofereix, com si fos l’hora del pati, un
espai i un temps per a gaudir. Senzillament gaudir. Tanquem
els ulls, obrim els braços... i algú apareix al nostre costat.
Podria ser un somni, una il·lusió, un record. Però de mica
en mica esdevé certesa. Esdevé aquella brevetat, quasi
imprescindible, que nodreix ànimes i esperits, i que fa
renéixer desitjos i passions.
De tant en tant la vida... aprofita l’oportunitat de ser visible.
Més enllà de les quotidianitats, dels costums i dels deures.
Apareix en forma d’una flor, d’un llibre, d’una tendra
paraula, i esdevé la guia perfecte per a deixar anar tot allò,
que sabem, perfectament, que és totalment prescindible, i
aconseguir aferrar-nos a la simplicitat de respirar i de viure.
És un instant. O dues hores. Podria ser una jornada sencera...
fins i tot podrien ser anys. Cadascú despulla la seva disfressa
i s’hi retroba de la manera menys sospitosa. Hi ha qui diu,
que assegut damunt d’una carabassa. Altres en una melodia.
Altres al capdamunt d’un turó.
Així, en la nuesa del contacte directe amb la felicitat, la
vida ens fa l’ullet, i joiosa reivindica el plaer de ser l’única
protagonista del nostre pensament i de les nostres ficcions.
La Jordina era al bell mig de la plaça. Una ombra desconeguda
s’hi va acostar i la lluentor de la llum del sol del capvespre la
va encegar. Sense cap gest, en silenci i gairebé immòbil, el seu
pretendent li va oferir la rosa més roja de totes. I aquell Sant
Jordi, va ser l’inici d’una passió tan infinita com l’eternitat.
En Bernat corria amunt el carrer Nou. Feia tard a la cita i
la rosa que duia entre les mans li relliscava pels descosits
d’unes mans suades. El batec del cor sonava a Beethoven. Les
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oportunitats es perden per petits retards com el seu. N’era
conscient. En arribar a la plaça, allí estava ella, la Jordina,
entre uns altres braços, rodejada d’una nova lluminositat.
El paradís té les seves limitacions. No és per sempre i es
pot perdre en un instant. Perquè la vida... de tant en tant...
també fa de les seves i plora obstacles i dificultats, per a fernos veure quelcom, que misteriosament, no sempre es deixa
percebre amb claredat.
Tornem enrere... i si en Bernat enlloc d’una rosa hagués
arribat puntual? De tant en tant... no sabem perquè, la vida
se la juga amb les nostres oportunitats. O eren les seves?

La Juani
PD. Sant Jordi pot deixar una empremta que ni les paraules
ni els colors podrien endur-se gaire lluny. Seguirem llegint.

SALUT

QUI T’IMPEDEIX SER FELIÇ?
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Tanca els ulls. Imagina’t que estàs de vacances en un lloc
paradisíac. Aigües cristal·lines. Abundant vegetació. Cel
clar. Una brisa suau t’acaricia la cara. Fina sorra. Camines
lentament. Et sents bé. En pau amb tu mateixa. Una pregunta
t’arriba a la ment: “¿sóc feliç?” I, ràpidament, et respons: “Sí;
sóc feliç “
DESPERTA!!. Sento dir-te que només era un somni. Agghhh!!
Estàs a l’oficina, et sonen els telèfons, tens 50 e-mails a la
safata d’entrada, el teu cap t’està trucant ... .La reunió!!. I
penses: “Quin aclaparament!!”
T’agradaria estar a la primera situació, veritat? Doncs tinc
una bona notícia i és que només depèn de tu!. Tu dissenyes la
teva vida i, per tant, tu i només tu crees la teva realitat.
Si vols una vida diferent a la que tens, una vida que t’ompli
i que et faci feliç, què t’està frenant per aconseguir-la? Quan
decidiràs que ja tens prou i prendràs acció ?. No em parlis
d’obligacions familiars, la hipoteca de casa teva, el sou a final
de mes, ... No et posis excuses!. Les circumstàncies són les
que són i no pots canviar-les. No depenen de tu. Però hi ha
una cosa que sí està a la teva mà: l’actitud que tens davant
d’elles.
I ara, de debò, què et frena?. Què t’impedeix buscar la
teva felicitat?. Busca al teu interior. Descobreix quines són
aquestes creences que tens sobre la vida i el futur que t’estan
limitant i no deixen que flueixi la teva essència. Perquè tu
tens un gran ésser dins teu que només espera que el deixin
sortir.
Et proposo un joc: agafa un mirall i mira’t en ell. Però no com
ho fas als matins quan et maquilles o et pentines. No. Mira’t
als ulls. Centra’t únicament als teus ulls. Mira’t molt endins
d’ells i fes-te aquesta pregunta: Qui sóc ?. Reflexiona uns
moments. I sigues sincera amb la teva resposta.
Quan coneixes algú, generalment et pregunta “A què et
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dediques?” Però probablement ningú et pregunta “Qui ets?”.
I si ho fan, segurament sols contestar: “Sóc X, la dona de ...,
la mare de ..., la filla de ...,”. M’equivoco?
Però la resposta a la pregunta “Qui ets?” és molt més
complexa. Perquè tu ets el compendi de tres coses importants
i úniques: temperament, disposició i caràcter. Aquests tres
ingredients conformen la teva personalitat i afecten la teva
forma de veure les coses, al teu estat d’ànim i la teva actitud
davant la vida.
El teu temperament és una cosa que portes de sèrie: neixes
amb ell. Però és la teva disposició la que t’ajuda a madurar i a
créixer com a persona. La teva disposició i la teva actitud són
les peces clau per prendre les teves pròpies decisions. Unes
decisions que et fan quedar-te en la comoditat i el mateix de
sempre, o et fan saltar com un ressort i posar-te en acció per
assolir la vida que vols i aquesta felicitat que tant busques.
I per això, has de conèixer-te fins al punt de saber on són els
obstacles que et frenen per aconseguir el que vols. I el major
obstacle en el teu camí a la felicitat ets tu mateixa.
Ara torna a imaginar-te a aquell lloc meravellós i paradisíac.
Un lloc al qual pots arribar quan tu vulguis. Únicament has de
decidir fer-ho i prendre acció.

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

Dona i jove talles de 38 a 60

Vestits de ceremònia

NOVA COL·LECCIÓ

Qualitat a bon preu

Carrer Nou, 17 - villahelena16@hotmail.com
- Tel. 679 496 247
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Sabies
què...
ALS TERMES DE RIBES I D’OLIVELLA HI
HA NOMBROSES FONTS I POUS?
Josep Miret i Mestre

El nostre terme, encara que força eixut, té algunes fonts
i pous naixents de cabal migrat al voltant dels quals s’hi
han instal·lat masies i horts per aprofitar la mica d’aigua
que es pot trobar. Parlaré de les fonts i dels pous dels
termes de Sant Pere de Ribes i d’Olivella, ja que amb els
de Ribes sols acabaríem aviat.
Gairebé totes les fonts que trobem a la comarca del
Garraf són del tipus anomenat de degotall. Consisteixen
en una mena de cova on hi ha una petita surgència
natural que aporta només un petit degotall d’aigua. La
gent d’abans van fer com una pica o cocona per recollir
l’aigua i la van protegir amb una volta de pedra per
evitar la pèrdua d’aigua per evaporació.
Potser la font més coneguda del terme és la font d’en
Zidro (coordenades ETRS89: 3958325, 4569685), en
terres de can Zidro, que té un hort, ara abandonat, que
aprofitava l’aigua sobrant de la font. Diuen que si una
parella beuen junts a la font d’en Zidro renyiran aviat.
Les fonts de ca l’Almirall (399434, 4570595) i Codina
(o font de Codines) (400593, 4571536) tenen, com les
altres, una cocona i un hort més avall. Són bons llocs
per anar d’excursió, una prop de ca l’Almirall i l’altra en
terres del mas Berenguera.
La font d’en Pixabrosses (397053, 4571240) és una
font que es troba força enlairada, prop del lloc que
anomenem Terra de Càntir, al capdamunt del fondo d’en
Xixo o del Nel·lo. Gent que havia begut aigua d’aquesta
font m’explicaven que era molt bona, però ara no ho
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Les Fontanelles, a la riera de Jafre prop del Corral Nou.

podem comprovar perquè la font està seca. Fa uns anys
els propietaris de la masia de Sumidors, on es troba la
font, van obrir un pou al costat amb la intenció de portar
aigua cap a la masia i la font es va estroncar.
Ja en terme d’Olivella tenim la font Cabota (400389,
4572033), en terres de l’Aliona, a pocs metres de la
partió dels termes. Més enllà, és coneguda la font de
les Piques (402916, 4573792), que servia per abastir
d’aigua la masia de les Piques i la casa que es va construir
l’americano Pere Domènech i Grau a la Plana Novella, ara
monestir budista. Una altra font important és la font del
Rector (400976, 4574850), al camí que puja del fondo de
la Cervera al Puig Molí, antic castell d’Olivella.
Prop del Corral Nou hi ha una surgència anomenada
les Fontanelles (404451, 4572416), tocant a la riera de
Jafre. Al darrere de la masia anomenada la Fassina hi ha

La Font Codina, en terres del mas
Berenguera.

Làpida del Pou de Sant Isidre, darrere
Solers.

una font que segons m’han dit sempre raja. És la font de
la Fassina (402493, 4570253).
Em deixo per al final la llista dels pous més importants
que trobem dins dels dos termes. Començarem pel pou
de Sant Isidre, situat darrere Solers al camí de can Martí
(394776, 4566946). Darrere del tancat de Solers hi ha
una caseta amb una làpida de pedra que porta inscrit:
POU DE ST. ISIDRO
PRODIGIÓS
ANY 1802
Altres pous interessants són el Pou Nou, dins la

La font d’en Zidro, una de les fonts més
conegudes del nostre terme.

urbanització de can Pere de la Plana (399733, 4570820)
i ja en terres d’Olivella el Pou de la Vinya, que va donar
nom a una masia (399508, 4573146) i el Pou Tancat, més
amunt del fondo de la Cervera (401625, 4574327). Encara
crec que cal parlar del Pou Francí (401458, 4575073), a
la zona de Santa Susanna, ja en terme d’Avinyonet del
Penedès.
L’aigua d’aquestes fonts es pot beure malgrat que no té
garanties sanitàries. De petit, havia begut en molts pous
i fonts que tenien un tel de pols o una salamandra i no
m’havia passat mai res. Bé, de fet, no és ben veritat. Una
vegada, burro de mi, vaig beure l’aigua d’una cocona de
la riera, perquè tenia molta set, i vaig arribar a casa amb
el temps just per baixar-me els pantalons...
+INFO: www.icc.cat/, on podreu veure tota mena de mapes.
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Dies de celebracions
Ha passat el mes d’abril i les roses ja estan pansides i els llibres
a mig llegir o desats a l’estanteria. Com sempre el Gremi de
Llibreters ens va bombardejar amb llistes i més llistes dels títols
més venuts però, per més que he buscat, no n’he trobat cap dels
llibres més llegits. Seguiré cercant...
La diada de Sant Jordi és tan potent que no li caldria cap afegitó
més. però la UNESCO va decidir que també fos el dia mundial
del llibre. Val. Per això, un cop passat i paït un dia tan fantàstic,
em vaig abocar al balcó del mes de maig per veure quins dies
assenyalats oficialment m’esperaven.
Renoi, vaig veure que se’m havia girat feina i no vaig saber si
podria arribar a tot...
Enguany, el dia internacional del treball i el dia de la mare
comparteixen setmana. Així serà més fàcil que ens recordem
de la mare dels polítics inútils i dels sindicalistes que viuen de
la rifeta, que signen convenis vergonyants del 1% i que un dia
treuen pancartes i l’endemà... “si te he visto no me acuerdo” o,
com deia el meu tiet, “demà m’afaitaràs que avui no tinc el
duro”.
El dia 3 és el dia de la llibertat de premsa. Suposo que està
dedicat als Marhuenda, Inda, Jiménez Losantos i companyia
que, malgrat tot allò que publiquen, segueixen en llibertat...
El 15 és el dia d’Acció del Clima. Ho saben els negacionistes del
canvi climàtic? Ho sap en Trump? Ho saben els “lobbys” del
petroli? Ho saben tots aquells que s’oposen als motors elèctrics
i a les energies renovables? Perquè té nassos que, en terres de
sol gairebé tot l’any, l’energia solar estigui penalitzada... Mireu,
si fumés, us prometo que llençaria l’encenedor de gas o de
benzina i em passaria a l’encenedor de metxa.
El 17 és el dia d’Internet i les telecomunicacions. Què bé! De
bon matí m’asseuré a prop del telèfon fix, a casa encara n’hi
ha (digueu-me clàssic), i esperaré amb ànsia la trucada d’una
de les seixanta mil companyies de telefonia que existeixen per
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felicitar-los així que m’ofereixin els seus serveis, que, per altra
banda, ja he rebutjat unes sis-centes vegades. La llàstima és
que no coincideixi el seu dia amb el de la Diversitat i el diàleg
intercultural, que és el 21, perquè sempre que els contesto en
català tenim un diàleg intercultural molt amè...
Tanca aquest mes tan atrafegat el dia mundial contra el tabac,
però d’aquest no interessa massa parlar-ne perquè amb la
quantitat de pasta que s’embutxaca l’estat amb els impostos...
dia que passa, any que empeny.
Enmig queden uns quants dies dels què no si val fer-hi broma.
De la infermeria, dels museus, del nens desapareguts, dels
cossos de pau i... del joc. Compte! Que aquí s’inclou el truc,
l’esport nacional de Ribes!
P.D. Com podeu veure entre la ONU i la UNESCO s’han
proposat que cada dia se celebri el dia d’alguna cosa. I està molt
bé perquè al menys un dia a l’any se’n parla del tema. I si algun
dia no se celebra res, celebrem que no hi ha res a celebrar. Que
no és mala cosa.
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