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Editorial

I

mmersos ja en setembre, passem pàgina de les vacances i estiueig i fem cap a
organitzar de nou els dies, les setmanes i els mesos amb l’ordre que correspon
tornar a la normalitat.

Aquest any però sacsejats per un esdeveniment aterrador. Barcelona, les Rambles i Cambrils
varen patir un atac terrorista. Cruel, indiscriminat, injust i fatal. Comés per una cèl·lula de
joves sense antecedents que feien broma tot comprant en una benzinera desprès de que un
dels seus acabés amb la vida de persones innocents a Barcelona i just abans d’intentar fer el
mateix a Cambrils.
Em pregunto quina és la llavor que aquest Imam va haver de plantar en aquests nois per
transformar-los en allò que hem vist a la tele i que a hores d’ara encara no sé com anomenarho. És fàcil dir que són monstres, insultar-los, menysprear-los, dir que no tenen sentiments,
que estan desequilibrats, que són fruit de l’exclusió social, de la... Tot és racional sentir-ho,
pensar-ho i dir-ho, però em temo que és molt pitjor que tot això .
Com a éssers humans tenim capacitat d’adaptació, i també gaudim de la capacitat de sentir.
Els sentiments són una força immensa. Quan els sentiments són positius, l’amor, la solidaritat,
l’amistat, la tolerància…, que bonic si d’això es tractés. Però amb la mateixa força existeix
la ràbia, l’odi, la impotència, la intolerància… i aquests sempre desencadenen violència que
potenciada i avalada per algun interès polític o religiós es converteix en terrorisme.
La capacitat d’adaptació ens ha de valer per superar el tràngol, per recuperar la normalitat,
per solidaritzar-nos amb les víctimes, totes les víctimes, sense recances. I espero que aquesta
mateixa capacitat no serveixi per acostumar-nos i immunitzar-nos davant la injustícia, la por,
la incertesa, la desconfiança… En definitiva, normalitzar el terror.
Un món amenaçat no pot ser un món de benestar i l’única manera d’assolir el benestar és
la pau, així doncs potser cal treballar per la pau en totes les seves vessants. Cap pare ni cap
mare, independentment de les seves creences religioses o polítiques vol un món així pels
seus fills.
No tinc por.
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Torna EL FESTIVALET del Monocicle

El Concurs de Cantautors, que va tancar el termini d’inscripcions
el passat 27 d’agost, ha arribat a un total de 50 candidatures, de
diferents estils i amb diversitat de propostes musicals, des de
solistes fins a petites formacions. Totes elles complint amb els
requisits de l’organització.
Un jurat especialitzat s’encarregarà de seleccionar fins a
tres candidatures, que seran les escollides per a actuar en El
Festivalet, on s’acabarà decidint el guanyador o guanyadora.
El jurat d’aquesta edició el formen Marina Ràfols, professora i
cantautora i darrera guanyadora del concurs; Anna Fernàndez,
directora de programes musicals; Marta Rius, periodista;
Núria Araüna, doctora en comunicació, amb una tesi sobre les
representacions de la dona en els vídeos musicals; Natàlia Miró, músic
i poeta; Xesca Fort, cantant i compositora; Fab Llanos, fotoperiodista,
i Esther Gallofré, membre de l’entitat Els Xulius, col·laboradora del
Monocicle, del Festivalet i del cicle de Música al Castell.
En aquest sentit, els premis d’aquesta tercera edició són tres
actuacions remunerades. La formació guanyadora podrà
presentar el seu treball en el Cicle de Música Intimista
Monocicle de Sant Pere de Ribes; en l’Ateveu Mostra de Cançó
d’Autor de Vilanova i la Geltrú; i en el Festival Sabadell Veggie
2018. A més, gaudirà d’un dia d’enregistrament a l’estudi MCTR
(Mi Casa Telefono Records) de Vilanova i la Geltrú.
Serà tota una jornada lúdica i plena d’activitats. A les deu del
matí començaran els tallers de música familiar; tot seguit una
roda d’instruments i ja a les dotze del migdia el Concert de
l’Escola de Música.

El proper dissabte 16 de setembre se celebrarà la tercera
edició del Festivalet del Monocicle, el festival en què es dóna
a conèixer la formació o solista guanyadora del Concurs de
Cantautors i es programen tot un ventall d’activitats durant tot
el dia, per a tots els públics.
Els concerts que s’han realitzat durant tot el cicle del 2017,
han tingut com a protagonisme les veus de diferents dones.
Han passat pels concerts dels Xulius, cantants com Xesca
Fort, Namina, Marina Rafols i Lorien, deixant una empremta
extraordinària del talent femení de l’actual panorama musical
nacional.
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Al migdia, el tradicional vermut musical, amb Isabel Vinadell &
Isabel Laudenbach, donarà pas a un dinar popular. Per la tarda,
més activitats i més música per escalfar motors pels concerts de la
nit. Hi haurà carpes d’artesania, gastronomia i cerveses artesanes.
Es realitzarà un taller de salsa, un espectacle d’animació musical i
una mostra d’activitats de l’esplai dels Xulius.
Serà a partir de les deu de la nit quan començaran les actuacions
dels tres finalistes. Un concert de trenta minuts per a cada
formació, en que presentaran, al menys la meitat d’un repertori
de composició pròpia més algunes versions, en alguns casos. I
finalment, poc abans de la mitja nit, es donaran a conèixer els
premis. Tota una proposta cultural, durant un dia, dedicada a
la música, en la que tothom podrà gaudir de cada una de les
propostes. La cita, al carrer Major, davant de l’entitat Els Xulius.

L ’A

11
setembre
2017

Actes previstos
09/09/17 – 22:00h –
Concert i parlaments a la plaça Marcer (GER)

10/09/17 – 20:00h –
Marxa de torxes des del castell de Ribes (GER)

11/09/17 – 09:30h –
Baixada senyera des del campanar de Ribes (GES)

11/09/17 – 10:30h –
Ofrena Floral Institucional a la plaça de la Vila de Ribes + pilar casteller
(Ajuntament de Sant Pere de Ribes)

11/09/17 – 11:00h –
Pujada al Montgròs i a les 12:00 parlaments (GER)

11/09/17 – 11:30h –
Ofrena Floral a la plaça interior de l’Edifici institucional de la Vinya d’en Petaca+ pilar casteller
(Ajuntament de Sant Pere de Ribes)

16/09/17 – 18:00h –
Actuació Castellera pl. Llobregat (Castellers de les Roquetes)
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HE PERDUT EL MÒBIL!

AIIXÒ NO
H
QUI HO EN I HA
TENGUI

Diuen que la tecnologia ens facilita la vida. I, la veritat, només
tinc la certesa de que ens ha capgirat el sentit de les primeres
necessitats. Reconec, que la rentadora és un bon invent...
podríem tornar a fer safareig, però l’aparell s’ho manega molt
bé per fer-ho tot sol. Qui no té una rentadora a casa? O qui no
pensa que és gairebé imprescindible? Ho és, de veritat?
Passem llista. Forn, microones, nevera, fogons, corrent elèctrica
i agua corrent. Obrir l’aixeta i veure com raja... confesso que
sovint em fa sentir la persona més privilegiada del món. No
cada dia, ho reconec, però sovint, sento l’aigua sobre el meu
cos, o sobre les meves mans i sento un meravellós neguit, quasi
excitant. Ho pago a disgust, no puc negar-ho, i cada vegada més,
perquè mentre jo vaig limitant-ne el consum, ella encara surt
més cara...
La llum. Crec que mai havíem estat tan conscients del fàcil
que pot ser apagar la vida. Un clic, que diuen... , i tot s’encén
o s’apaga. Tornem a passar llista. Forn, microones, nevera,
bombetes, ordinador, televisor, despertador, ràdio, aparell
de música, caldera, carregadors de multiplicitat d’aparells...
com el mòbil, la tableta, o una càmera fotogràfica. I a més, la
planxa, l’assecador de cabells, l’eixugadora, el rentavaixelles, la
rentadora, evidentment, i el router, el telèfon, l’ascensor o la
porta del pàrquing.
I probablement me’n deixo alguns més. Tots ells, aparells que
ens han facilitat la vida... I entre ells, l’aparell dels aparells,
el mòbil. Un pedaç de les nostres vides a les mans. Amb els
nostres contactes, els nostres records en forma de fotografia,
el nostre vehicle de comunicació amb el món, on llegim el
diari, connectem amb familiars que són lluny, escoltem música,
juguem, escoltem la ràdio o podem seguir el dia a dia de totes
les persones que hem tingut la possibilitat de conèixer en els
darrers anys de les nostres vides. Una eina de treball, diuen,
molt important. Un canal de comunicació sense fronteres
(excepte els filtres, que realment existeixen arreu). Una porta
a la globalització de Google, que cada matí ens dóna un bon
dia en homenatge a diferents efemèrides o es cobreix de negre
en solidaritat a una catàstrofe o a un atemptat. El mòbil que
reuneix en una il·limitada agenda, la limitada llista de contactes
que hem estat capaces de crear i mantenir, que és encara més
difícil.
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El mòbil, l’instrument de la nostra veritable empremta digital,
avui en dia considerat imprescindible, amb un alt preu en tots
els sentits, i del que gairebé en tenim cura molt més que de
qualsevol altre animal de companyia, no obstant, la seva fidelitat
sigui d’una obsolescència programada, que cada dos anys, ens diu
adéu i que mai enyorarem, perquè el proper, serà més gran, més
potent, tindrà més capacitat d’emmagatzematge, farà fotografies
fantàstiques i només cal que l’alimentem un cop al dia.
He perdut el mòbil! He... perdut el mòbil! I sento que deixaré
també la rentadora i aniré al safareig a fer-la petar un moment, i
recordar, que les llibertats no són píxels ni megues de connexió,
sinó oportunitats per a desendollar-se de tant en tant, i recuperar
allò tan nostre de tocar-se i no saber-ho tot, per a poder continuar
vivint i aprendre a cada instant.
La Juani
Pd... ara que fer safareig és moure’s per les xarxes socials, potser
perdre el mòbil és recuperar la intimitat!
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Jo sense gluten!
Un gos celíac és aquell que pateix la intolerància al
gluten i té un factor genètic. El gluten és una proteïna
present en grans de cereals . Tot i que la majoria de
gossos toleren bé tant carn com productes vegetals
com cereals, es donen casos de intolerància al
gluten.
En aquesta patologia hi pren un paper important
l’ alimentació que li donem des de cadell. Per
exemple al deixar de prendre llet s’hauria d’ introduir
gradualment el gluten com a mida preventiva per
comprovar la seva tolerància.
Els símptomes d’intolerància
quan el gos
desenvolupa la malaltia inflamatòria de l’intestí prim
que és on el gluten és digerit pels enzims pancreàtics
es nota en la baixa qualitat del pèl, pèrdua de pes i
problemes digestius, ja que el gluten ataca el seu
tracte intestinal i fa malbé les parets intestinals
provocant una incorrecta absorció dels nutrients
com les vitamines, minerals, greixos, proteïnes,
carbohidrats i aigua.
Provoca de forma externa vòmits i diarrea ja que
irrita el sistema digestiu i posterior a la ingesta pot
patir aquests efectes. També desseca i irrita la pell
provocant picors en alguns casos. Això ho podem
detectar quan es llepa excessivament i arrossega el
cul a terra.
Depenent del grau d’intolerància pot presentar
dificultat respiratòria per irritació de la gola provocant
inflamació, picor i esternuts.
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Només en casos greus d’intolerància es presenten
convulsions. En aquests casos l’atenció és urgent.
En tots els casos és recomanable consultar amb el
nostre veterinari per poder realitzar analítiques de
sang i orina, i si cal alguna prova més per fer-ne el
diagnòstic.
Passarem en període de prova a fer una dieta lliure
de gluten durant unes setmanes per re introduir
progressivament el gluten i observar si pateix
recaiguda i valorar amb un diagnòstic definitiu el
grau d’intolerància.
En el cas que tingui que fer la dieta sense gluten
el veterinari ens recomanarà el pinso adequat i
haurem d’habituar-nos a controlar tot el que el gos
mengi inclosos els premis i les xuxes.
No és gaire diferent de les persones…

30 anys des del taulell i amb tots els llibres per testimoni.....

A

cops la feina dels botiguers ha estat menyspreada
fins el punt d’estigmatitzar-la amb allò: sembles un
botiguer de poble. Hem interioritzat de tal manera la
vinculació de botiguer amb burgès que no hem estat capaços
d’observar, de veure com de precaritzat i de difícil s›estava
tornant aquest ofici de botiguer en aquest voltant de segle.
Moguts per la necessitat d’espai i visualització
d’activitat, la plaça de Font es presenta com una
nova oportunitat. Amb el servei de premsa diària, es
consolida com llibreria, papereria i diaris. Poc més tard
ampliarà els seus serveis a jocs, disfresses, fotocòpies,
material d’oficina, material escolar i records de Ribes.
Des dels primers dies, la botiga papereria-llibreria
de Can Gabaldà, juntament a l›activitat comercial
pròpia de qualsevol comerç, ha tingut la vocació i la
voluntat de promocionar el llibre i el gust per la lectura.
Promoure el debat i la tertúlia entre veïns, ser espai per
a diferents celebracions culturals: parada de llibres per
Sant Jordi, assistència a presentacions de llibres, entre
d›altres, suport a entitats culturals i esportives. A més,
punt de divulgació de tot tipus d›informació i material
de la vida cultural i associativa del municipi, així com
de suport a escriptors i escriptores o músics locals i
propers. Qui no hi ha comprat una entrada d›espectacle
teatral o musical o s›ha inscrit en algun tipus d›acte social?
A principis del 2000 s’incorpora la 3a generació de la família
al negoci i s’amplia un cop més l’oferta comercial amb un
servei de copisteria. A partir d’aquí sortiran propostes com

l’adhesiu del drac de Ribes com a icona del poble, amb
gairebé un miler d’unitats venudes. I el punt de llibre per
Sant Jordi, dedicat a diferents espais com el castell de Sota
Ribes, les places, les timbes i ponts de Ribes. També sobre
temàtiques d’actualitat: refugiats, Ovidi Montllor, etc....
Fruit d’aquestes noves incorporacions i de la seva ampliació
de serveis, el juny d’aquest mateix any, vigília de festa major,
la llibreria Gabaldà canvia de local i de plaça. A la plaça
de la Vila, amb un local del tot reformat per l›activitat de
llibreria, papereria i copisteria. Pilar Gabaldà, darrere un
taulell que fa honor als anys treballats, ens diu: ara,
triar un llibre és una decisió còmoda i on tothom hi pot
dedicar el temps que calgui. Per nosaltres és un plaer
poder treballar i oferir cultura en aquestes condicions.
La llibreria té espais delimitats on segur que hi trobem
els
diversos
gèneres
literaris
i
temàtiques.
Un dels grans reptes que tenen és la informatització de tot
el fons i estoc de llibres per a facilitar la recerca i troballa
de llibres, de forma més ràpida i còmode per als clients.
Aquesta nova etapa, la inicien amb voluntat de generar
un espai de trobada i apropar la gent a la lectura, als
autors i, en definitiva, a la cultura. A través de xerrades
de petit format, presentacions de llibres i autors, sense
deixar de ser aquell racó on encara és possible comentar
la breu notícia o llegir cartellera local.
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Una conversa amb

Pau Foods
Per Bàrbara Scuderi

Es diu Pau Ballesteros Garcia, és ribetà,
té 28 anys, i en fa onze que es dedica
a la cuina. Després de treballar en
diferents cuines i en forns, fa gairebé
un any va agafar les maletes i va arribar
al país del costat, el bressol de la
cuina, per a desenvolupar un particular
projecte sobre ‘superaliments’ i ‘cuina
crua o viva’. Amb ell, cuinarem alguna
de les seves darreres experiències a
casa nostra i descobrirem què s’amaga
darrere d’aquests conceptes.
L’Altaveu.- Què no hi pot faltar mai en una cuina, Pau?

L’A.-A més, en el teu perfil, l’I+D hi té un paper important, oi?

Pau Ballesteros- Les mans. Cal tocar els aliments, i treballar en
contacte amb els ingredients.

P.B.- I tant! És investigació i desenvolupament. Es tracta de
buscar noves receptes experimentant, no afegint ingredients
nous a receptes existents, sinó creant-ne de noves.

L’A.- I què hi ha darrere d’un xef auto-executiu?
P.B.- Un xef auto-executiu és un planificador. Programes un
menú, un equip, es munta tot per a que una cuina funcioni, des
de dues persones fins a vint. I cal pensar en tot perquè quan
arribi el moment, el servei sigui perfecte.
L’A.- Va més enllà de cuinar?
P.B.- És tenir una visió global de tot un procés creatiu, culinari i
organitzatiu.
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L’A.- I la inspiració d’on ve?
P.B.- La inspiració, en el meu cas, són llegendes, cultures
diferents.
L’A.- A què es dedica un cuiner com tu?
P.B.- Actualment estic a França, treballo per a GAIHAMSA, “el
sospir de la Terra” i ISWARI, dues empreses associades. La
segona és una empresa de distribució de SUPERALIMENTS, que

inverteix en la primera, que és on els produïm, en un taller de
cuina crua, que és també un projecte per a una nova escola de
cuina.
L’A.- Què és un SUPERALIMENT?
P.B.- Són concentrats en nutrients, que barrejats augmenten el
poder nutritiu dels aliments. Per exemple a partir del cacau,
la chia, l’spirulina, la cúrcuma o el sucre de coco. I a partir
d’aquí es poden fer infinitat de receptes sense additius, només
conservant i potenciant les pròpies característiques, com per
exemple el CARIBEAN DRAGON, unes postres que he creat en
aquesta línia.
L’A.- Precisament el CARIBEAN DRAGON ha estat el motiu
del show-cooking que vas fer al Coolinary Market recentment...
en què consisteix?
P.B.-Són, com et deia, unes postres de superaliments. L’element
principal és una emulsió de chia, rom cremat i cacau cru.
Després es pot decorar per sota o per sobre, sempre amb un
acabat diferent.
L’A.- Aquesta és la llibertat que més t’atrau de cuinar?
P.B.- Si! (riu). M’agrada sortir de la presó d’una recepta i
poder innovar, és clar! Tot i així, crec que les receptes han de
ser flexibles i entenc que cal tenir experiència per a retocar
receptes grans, per exemple.

Durant el show-cooking del Coolinary Market, el passat juliol,
tallant vainilles.
L’A.-Grans? Què vols dir?
P.B.- Grans vull dir per a 500 persones, o més... cal una
planificació.
L’A.- Com vas arribar a la creació del CARIBEAN DRAGON?
P.B.- Va ser a partir d’un viatge a Costa Rica. Es tractava d’un
maridatge de licors i cacau. Va ser tota una explosió de sabors.
I tot va coincidir. El mar del Carib, la tarda amb l’aire calent
endinsant-se a la selva, la posta de sol i el cel taronja... i la
degustació de rom i xocolata va explotar dins nostre. Tothom
a la taula vam experimentar múltiples sensacions. I aleshores
vaig pensar que havia de fer unes postres que, d’alguna manera,
poguessin transmetre aquesta experiència.
L’A.- Per què un drac?
P.B.- Per la mitologia, perquè la base del CARIBEAN és un
cacau especiat, que és com un foc. I conté nou moscada, que
t’obre tots els sentits. I a més, el drac em sembla un ésser prou
emblemàtic per a representar un plat.
L’A.- Seguint amb les mitologies. La marca Prehistòric, que
has donat també a conèixer com a producció pròpia, com
neix?

En la promoció del Prehistòric al Museu d’Arqueologia de
Cataluntya.

P.B.- Prehistòric té una part d’experimentació i una altra
d’investigació. Va néixer d’un projecte artístic, que realitzàvem
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Pau Ballesteros treballant la farina

Presentació Coolinary.

en unes coves de Lleida, sobre art rupestre contemporani.
Aleshores, en cada viatge a Lleida vaig anar descobrint forners,
farines... i després el Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Barcelona) es va interessar pel producte per l’exposició GENI
CULINARI, sobre l’evolució de la cuina des de la prehistòria fins
avui, i en resum, un temps després ja l’havia registrat.

públic, a partir d’una oferta multisensorial.

L’A.-Tota una aventura creativa i al mateix temps
emprenedora, doncs?

L’A.- Una planta que canta? No m’estranya que em convidessis
a venir per entendre-ho!

P.B.- Sí, malgrat en aquest país no hi ha gaire sensibilitat en
l’emprenedoria; ha estat una sort creuar-me amb empresaris
com el propietari de l’Hotel Capri i el Sergi Royo, de Sitges i els
advocats d’Herrero y Asociados.

P.B.- És una planta connectada amb uns elèctrodes a una màquina,
i l’energia de la planta es va transformant en música. Si toques la
planta, per exemple... s’excita més.

L’A.- Ara que esmentes el Capri, l’endemà del show-cooking
al Coolinary Market, a l’Hotel Capri vas oferir una experiència
molt especial. La comentem?
P.B.- Si, és clar! Va ser com un primer assaig d’un tipus
d’esdeveniment que s’engloba en el concepte de ‘Pleasure
Evolution’. Un espectacle experimental, on el protagonista és el
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L’A.- Anem a pams... l’ambientació amb DJ Paradigmantra i
Live music of the plants...
P.B.- Sí, aquesta és l’experiència sonora, amb una planta que canta.

L’A.- I els entrants?
P.B.- Per començar vam treure una degustació de germinats
diferents, lacto-fermentats, un tar-tar d’algues de Bretanya, bastons
de pizza germinada, i uns spaghetti de carbassó amb Mojito, que
van triomfar! Després vaig presentar el Prehistoric i tot seguit una
degustació de pol·len fresc perfumat amb flors salvatges d’Alta
Provença.

L’A.- Tot un laboratori... i per a continuar?
P.B.- Vam continuar amb un joc, una endevinalla d’espígol amb
diferents mels. I per acabar el show-cooking del CARIBEAN
DRAGON.
L’A.- Alguna anècdota?
P.B.- Sí! Quan vaig treure la xocolata, malgrat les formalitats i
protocols, ningú va esperar a les culleretes i tothom va córrer a
posar-hi el dit i xuclar l’espàtula! Va ser un moment molt màgic!
L’A.- I les begudes? T’agrada també experimentar amb les
begudes?
P.B.- Sí. Aquest dia, per exemple, calia unes begudes refrescants
i vaig triar kefir amb llimona i té de chai de cànem, que també
és creació meva.
L’A.- Així, música, sabors, sòlids, líquids i experiments
culinaris. Tota una proposta gastronòmica i creativa. Quin serà
el teu proper pas?
P.B.- Aprofundir en esdeveniments com aquest. I el més proper,
marxar a Eivissa i tornar a França.
L’A.- Al laboratori?
P.B.- Sí! (riu). A continuar experimentant i treballant en el taller
de cuina crua.
L’A.- Moltes gràcies i bona tarda, Pau!
P.B.- Gràcies a vosaltres!

Exemplar de la planta del Cacau- Costa Rica. Un aliment que
Pau Ballesteros reivindica recuperar.
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www.elmenudelguerrero.com

PIZZA DE FRUITA
Ingredients:
Síndria
Entra aqui per
veure el video

Iogurt de coco
Maduixes
Meló
Kiwi
Nectarina
Gerds
Nabius

Preparació:
Primer de tot prepara la fruita que utilitzaràs per fer la pizza:
Fes una tallada de meló no molt gruixuda i talla-la a trossets. pela i trosseja un kiwi, una nectarina i un grapat de maduixes,
reserva els gerds i els nabiu,. talla una síndria per la meitat,. fes una rodanxa gruixuda, de 1 o 2 cm. que servirà per fer la
base de la pizza.
A continuació, estén de manera uniforme el iogurt de coco per la base de síndria.
I per últim decora amb la fruita que hem preparat prèviament.
BON PROFIT!!!

El menu del guerrero
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@menudelguerrero

menu_guerrero
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Per què tenir una col·lecció d’ulleres
et pot canviar la vida.
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Tornar a la feina després d’uns dies de festa pot convertirse en una veritable tortura. Sobretot quan el treball és per
a tu una obligació.
I és que fer qualsevol cosa per obligació resulta odiós.
Afrontar de nou la rutina depèn de la teva actitud. No
és el mateix arribar de nou a la feina pensant que has
deixat enrere les vacances i el descans que pensar que
et falten tropecientos dies per tornar a tenir uns dies de
gaudiment. Uf!
Ara imagina’t això altre. Arribes a la teva feina, amb el
somriure posat, les piles carregades, tens una cara rosada
pel sol i l’aire. Has gaudit d’uns dies intensos amb la família
o els amics. Has viatjat i has vist coses increïbles, wow! Tot
el que tens per explicar als teus companys i amics que es
van quedar!.
Has passat uns magnífics dies de relax, gaudint del camí,
de la lectura, de la companyia. Has conegut persones
noves amb les que potser puguis començar una relació
d’amistat ... o d’altres coses. Que bé senta no haver de
pensar en horaris, agendes, cites, reunions, .... I tot això
t’ha sentat tan de meravella que ara tens una dosi de
motivació súper alta per afrontar el que vingui. Et vas a
menjar el món. Que vingui ja!
Com et sents? Amb quina de les dues situacions
t’identifiques més? Quina de les dues és millor?
Deixa’m dir-te una cosa: al contrari d’allò que t’han
inculcat, tu has vingut en aquest món a ser feliç. Es molt
important gaudir sempre de tot el que fas per què, si no
és així, per a què t’has de passar 40 hores a la setmana
fent-ho? Quan fas alguna cosa de veritablement t’agrada,
no importa el temps.
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La manera com afrontes les coses que et passen, influeix
al teu estat d’ànim. La teva actitud serveix de catalitzador
per motivar-te o, ben al contrari, generar depressió,
tristesa o desesperança.
Et proposo un joc. I consisteix a anar a una botiga virtual
imaginària i comprar-te unes ulleres amb vidres de colors.
Compra’t el color que més t’agradi, el que et faci sentir bé.
Motivada, tranquil·la, serena, creativa, amb energia, ....
El que vulguis. O també pots comprar-te vàries. Un color
per a cada situació, per a cada sensació que vulguis tenir.
Visualitza’t posant-les en una caixa. Una darrere l’altra.
Tanca els ulls i fes-ho.
Ara ves a la teva caixa d’ulleres de colors. Tria les ulleres
de la motivació. Mira que boniques són. Només amb
veure-les ja et comença el formigueig. Ja et sents millor.
Ara te les poses. I wow! És una sensació genial!. Avui
aconseguiràs tot allò que et proposis!
Des d’ara, quan et sentis decaiguda o desmotivada o
trista, només has d’anar a la teva caixa d’ulleres de colors i
buscar la que necessitis en aquell moment. I posar-te-les.
Oi que és genial tenir una col·lecció d’ulleres de colors?

Sabies
què...
LES PRIMERES SARDANES A RIBES ES
VAN TOCAR ELS ANYS 1907-1908?
Josep Miret i Mestre

El 15 de maig de 1907, dia de Sant Isidre, al matí hi hagué
ofici i a la tarda rosari amb acompanyament d’una banda
de músics local promoguda pel rector mossèn Antoni
Rota, anomenada “La Lira Catòlica”. Segons una nota
de l’Eco de Sitges del 18 de maig de 1907: “Acabada
la funció religiosa, la nomenada banda de noys tocá
boniques sardanes a la plassa de la Rectoria (es refereix
a la rectoria vella), ballant d’allò mes bé una munió de
joves parelles fins a la cayguda de la tarde”.
Tinc alguns dubtes sobre la veracitat de la notícia anterior.
És cert que es diu que van tocar “boniques sardanes” però
resulta estrany que la ballessin “joves parelles” quan la
sardana es balla en grup. En tot cas, el dietari del meu
besavi Pere Miret Cerdà explica que les sardanes es van
ballar per primer cop per Sant Pau de 1908: “Amb un
temps esplendorós s’ha celebrat la festa de Sant Pau. A
la plaça s’ha ballat, per primer cop en aquest poble, la
sardana, que fa uns quants anys ha pres molt increment
a Catalunya”. Qui dels dos té raó? Quan va ser la primera
vegada que es van ballar sardanes a Ribes, per Sant Isidre
de 1907 o per Sant Pau de 1908?

Sagrat Cor, segons una nota de “La Veu de Ribas”. I per
la Festa Major de Sant Pere de 1921 va venir la Cobla de
Caçà de la Selva a tocar sardanes i va estrenar una sardana
original de Casimir Font i Brunet titulada “Moreneta”,
que fou del grat del públic, segons una nota del Diari de
Vilanova (2/07/1921).

En tot cas, poc a poc les sardanes van esdevenir habituals
a les Festes Majors i així veiem que, segons l’Eco de Sitges,
per Sant Pau de 1910 el Centre Recreatiu contacta una
orquestra per tocar balls i sardanes. El diumenge 3 de
setembre de 1916 l’Orfeó Parroquial de Vallirana va cantar
una sardana a la plaça Marcer amb motiu de la festa del

D’aquells temps he conegut qui recordava unes sardanes
que es van tocar a la Festa Major de Sant Pere de 1923,
no tant per les ballades, sinó per l’enrenou que hi va
haver. Aquell any va venir la cobla “La Principal” de Caçà
de la Selva, que va tocar sardanes a la plaça de la Vila
des del terrat de l’Ateneu de Ribes a quarts d’onze de la
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Portada del “Castell de Ribas” del 12 de juliol de 1923
(Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes)

Sardanes a la plaça de la Vila per la Festa Major de Sant Pere de 1923 (Col·lecció Marc Riba i Bosch).
nit. A la mateixa hora, a la plaça del Centre, hi havia una
representació del ball de “Don Jacinto y doña Leonor”, un
dels anomenats “balls de plaça”, que eren obres de teatre
representades al carrer. Les sardanes no deixaven sentir
bé l’obra de teatre i segons crònica del “Castell de Ribas”
unes quatre-centes persones van trencar les anelles de
sardanes als crits de “Fora!” i “Pugem a l’Ateneu a tirar
els músics pel balcó!”. Hi va haver discussions, insults i
fins i tot un ribetà va amenaçar un altre amb una escopeta
de fogueig que s’utilitzava al Ball de la Leonor (l’un era
simpatitzant de la Unión Monárquica Nacional i l’altre de

la Lliga Regionalista). Al final va intervenir l’alcalde Josep
Ricart per posar una mica de pau amb l’ajut de l’agutzil.
Va ser una de les tantes batalles que hi va haver entre
els regionalistes de l’Ateneu i els rabassaires del Local de
Pagesos, curiosament aquesta vegada aliats amb gent del
Casino simpatitzants de la Unión Monárquica Nacional,
un partit monàrquic, marcadament de dretes i unionista.
I és que uns i altres tenien un adversari en comú: la Lliga
Regionalista. Però això ja és una altra història que hauré
d’explicar un altre dia.
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S’OBRE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS MUNICIPALS
AL FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE.
Es donaran un total de 50.000 euros a aquest tipus de subvencions.
El passat divendres 1 de setembre es va obrir la
convocatòria de subvencions municipals per al
pagament del lloguer d’habitatges a Sant Pere
de Ribes. Es donaran dos tipus d’ajuts: a la quota
d’entrada o fiança i al pagament del lloguer de
mensualitats, en tots els casos per a contractes signats
a partir de l’1 de gener de 2017. Les subvencions
s’atorgaran per a l’any de la convocatòria.
Per poder obtenir la condició de beneficiàries, les
persones sol·licitants han de complir els requisits i
les condicions que recullen les bases, i formular les
declaracions responsables corresponents. S’ha de
ser major d’edat o trobar-se legalment emancipat
i que els ingressos anuals nets de la unitat de
convivència no superin, en funció dels membres que
la composen, les quanties establertes: de 19.000
euros (si es tracta d’una única persona), 24.000
euros (2 membres), 25.000 euros (3 membres) i
26.000 euros (4 membres o més). També es demana
que el lloguer de l’habitatge no sigui superior a 600
euros mensuals.
Amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge a les
persones que més ho necessiten, l’acció, dotada amb
50.000 euros, forma part d’un paquet de mesures
que el govern municipal està tirant endavant en
política d’habitatge, com serien la creació i aplicació
d’una taxa per a la utilització anòmala d’habitatges,
la captació d’habitatges buits tant de particulars com
d’entitats bancàries perquè siguin destinats a lloguer
assequible, la gestió dels pisos socials o l’acabament
de l’escala de pisos d’un edifici del sector del MercatParc central per a ús social.
En el cas dels ajuts a l’entrada, es podrà demanar
l’import equivalent a dues mensualitats de lloguer
a pagar, per tal de facilitar la signatura del nou
contracte de lloguer, amb un màxim de 1.200 euros.
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Si en el moment de la sol·licitud no s’ha formalitzat
el contracte de lloguer, les persones beneficiàries
disposaran d’un termini d’un mes des de la notificació
de l’ajut, per a la signatura del mateix. Un cop signat,
tindran un mes per presentar el contracte signat,
juntament amb els justificants dels pagaments
realitzats.
Pel que fa a les subvencions per al pagament del
lloguer de mensualitats, es determina una aportació
mensual per un import equivalent al 25% del lloguer
i no superior als 150 euros/mes.
Les bases i els models normalitzats per a sol·licitar
els ajuts estan a disposició de les persones
interessades a les Oficines d’Atenció Ciutadana
situades a la plaça de la Vinya d’en Petaca, núm. 1,
de les Roquetes i al carrer Major, núm. 110, de Ribes.
També es poden consultar al web de l’Ajuntament
(www.santperederibes.cat/municipi/habitatge).
El termini per a la seva presentació acabarà el dia 29
de setembre.
Departament de premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Maleït agost
¿Quién me ha robado el mes de abril..? deia en Joaquin Sabina en
una de les seves cançons.
I jo en aquest moment penso... qui m’ha robat el mes d’agost?
Ha passat d’una revolada deixant xafogor, suor i molt, molt de
dolor. Un dolor que s’ha endut, de cop, totes les coses agradoses
que fins ara tenia aquest estiu.
I tot i que quan m’he assegut a escriure aquesta pàgina ho he fet
amb el ferm propòsit d’explicar una vivència curiosa, tal vegada
divertida, i extreure’n d’ella alguna conclusió, la veritat és que
no em veig en cor.
Tinc massa vius els records d’aquell mar de flors, d’espelmes
i d’emoció a la Rambla de Barcelona. D’aquell silenci afligit
i clamorós. Tinc massa presents aquelles mirades de condol,
humides i fugisseres que buscaven respostes sense trobar-les.
I després, els retrets, les acusacions i el soroll mediàtic.
Però no, ara no vull entrar en això. Ja en tornarem a parlar
temps a venir.
Ara que ja estem immersos en aquest setembre bellugadís i
agitat, penso en allò que em deia una persona molt estimada:
que el veritable canvi de cicle anual no és produeix a primers
d’any on, un cop han passat les festes del Nadal, tot continua
més o menys igual, excepte la butxaca i que arrenquem l’any
carregats amb un grapat de propòsits que després mai no
arribem a complir.
Segons em deia, el veritable canvi es produeix aquest mes de
setembre on s’inicien temporades, cursos, estudis i, segons
sembla, també divorcis.

Tant de bo tingui raó. Vejam si comencem un nou cicle que ens
permeti aconseguir tot allò que desitgem sense oblidar tot allò
que ens ha passat.
Que ens permeti fer millor les coses.
Se’ns gira feina i cal fer-la ben feta. Ens esperen temps històrics
que haurem d’enfrontar amb decisió intentant que tot l’esforç
que hem fet fins ara no es malbarati.
Però que aquest setembre de reivindicació i el proper octubre
decisiu, no ens facin oblidar mai mai aquell maleït agost.
P. D. Al maig floreixen les flors i al setembre les col·leccions
de fascicles que inunden els quioscs. Sabíeu que és perquè les
tarifes dels anuncis de televisió, una vegada acabada la campanya
d’estiu i abans que comenci la d’hivern, baixen en picat? Doncs
ja ho sabeu. I això què hi té a veure? direu... No res, però tenia
ganes d’explicar-ho. Au!
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