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ctubre s’ha iniciat amb un dia d’especial rellevància per a tothom. Un dia on  
els  millors i els pitjors  comportaments humans s’han trobat cara a cara. On 
les influències del poder han aconseguit que cadascú actuï sota les consignes 

establertes fil per randa. I així ha vist el món dues vessants, la pacífica, festiva, conscient i 
solidària… i l’altra, aquella que permet llençar a les persones escales avall, arrossegar-les per 
terra, donar cops de peu on toquin, tan se val si és a la cara o a les cames… disparar amb les 
prohibides pilotes de goma a tocar, gas segar indiscriminadament i un seguit d’actuacions 
violentes i repressives, que a més d’un li ha portat records de temps passats.

Sant Pere de Ribes va gaudir d’una jornada tranquil·la on el respecte va passar per damunt de 
qualsevol ideologia i tothom va fer la seva, sense aldarulls ni enrenous. Així ha estat al nostre 
municipi, però malauradament no ha estat igual en tot el territori. 

Continua un octubre on la programació del local a Ribes i L’Espai a les Roquetes ens ofereixen 
un ampli ventall d’activitats diverses i per a totes les edats. També tallers forçà interesants i 
creatius.

Una conversa amb la Teresa Milà, vocal de la delegació d’Activament Garraf, tot fent una 
valoració de les activitats realitzades per una entitat creada, integrada i coordinada per 
persones amb algun trastorn de salut mental i al voltant del Dia Internacional de la Salut 
Mental.

El Cava i la Tapa torna a Roquetes els  propers  21 i 22 d’octubre amb més força que mai, i 
amb la garantia d’èxit que aporten tots els expositors, amb la fita de fer-nos  sentir la màgica 
sensació del bon menjar i el bon beure.

Sabies que.... ens descobreix  que a Ribes al 1864 ja hi havia una societat d’assistència social, 
que va sobreviure fins l’acabament de la Guerra Civil (1936- 1939) data en la que va canviar 
de nom.

I no us oblideu del CORRESPURNES 2017, el proper dissabte 7 d’octubre. Aquesta edició  
pels carrers de Ribes. Estem tots convocats a les 19.00h a la plaça Marcer per celebrar el 5é 
concurs de colles infantils, amb 14 colles participants. Els carrers, el foc i els timbals en mans 
dels més petits.
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Tanquem l’edició d’aquest mes de 
l’Altaveu, el mateix diumenge 1 d’octubre, 
un cop tancats els col·legis electorals, amb 
les dades de participació i resultats locals, 
així com les primeres valoracions. La 
primera constatació és que malgrat a Sant 
Pere de Ribes la jornada  ha transcorregut 
amb una gran exemplificació de civisme, 
compromís i solidaritat, la realitat arreu 
del país no ha estat igual, per les càrregues 
policials i la contundència de la violència 
que ha deixat més de 840 persones ferides. 
Mentre en diferents poblacions ha estat 
difícil, i fins i tot impossible, la configuració 
de les meses i disposició dels diferents 
col·legis electorals, a Sant Pere de Ribes, 
en els instituts de Can Puig i Montgròs 
a Ribes, i el Xaloc i Alexandre Galí de les 
Roquetes, s’han pogut constituir, sense 
incidències, amb sis meses electorals en 
cada centre, excepte a Can Puig on eren 
cinc. Tanmateix, en la seva constitució 
ha influenciat la caiguda del sistema 
informàtic que ha retardat, en alguns 
casos l’obertura de portes. Res però, no 

EXEMPLICITAT I EXCEPCIONALITAT  
EN LA JORNADA DE L’1 D’OCTUBRE

ha impedit que milers de persones, sota 
la pluja fins i tot, suportessin cues de dues 
o quatre hores per a votar, sobre tot en 
els casos de les persones que han anat a 
exercir el seu dret des de primera hora del 
matí. Durant la resta de la jornada, el flux 
de participació s’ha mantingut constant, 
i en alguns casos de forma intermitent, 
sobre tot al migdia. Precisament al voltant 
de les dues de la tarda, a les portes de 
l’institut Montgròs i després davant 
de Can Puig, una furgoneta del Cos de 
Mossos d’Esquadra va fer-hi presència, i 
es va retirar davant de la gran presència 
de persones, que impedien el seu accés 
als centres i que els van acomiadar entre 
aplaudiments.

Per la resta, la jornada ha succeït amb 
normalitat, amb una gran presència de 
persones, que un cop havia exercit el seu 
dret a votar, s’han mantingut a les portes 
de cada col·legi electoral, amb l’objectiu de 
preservar el dret de participar de tothom 
i per a evitar, en el possible, la usurpació 

d’urnes, que en diferents poblacions s’ha 
viscut. Ha estat un exercici de solidaritat. 
A les portes de Can Puig, per exemple, 
diferents persones, per iniciativa pròpia, 
s’hi ha apropat amb carpes o tendals per 
aixoplugar les persones que feien cua 
sota la pluja. Els voluntaris i voluntàries, 
que dissabte al vespre omplien la nau del 
Ger en una reunió de coordinació, han 
estat durant tota la jornada, garantint 
la participació i vetllant per les màximes 
garanties del referèndum. Solidaritat, 
compromís i dignitat. 

S’han viscut moments d’intensa emoció, 
davant persones grans, per exemple, 
que amb les llàgrimes als ulls acudien a 
exercir el seu dret, en cadira de rodes o 
amb ajuda dels voluntaris i voluntàries, i 
que eren rebudes amb aplaudiments per 
les persones que vorejaven els centres 
electorals, fent un passadís que permetia 
que persones amb mobilitat reduïda o 
dificultats, accedissin en primer lloc a les 
meses de votació i evitessin les cues. A 
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L’A

CORTINA TÈCNICAMATALASSERIA ROBA DE LLIT

BASES EDREDONS

més, joves estudiants també s’han aplegat 
davant dels centres, donant suport a les 
garanties del referèndum; han participat 
de les activitats en els diferents centres 
durant el cap de setmana i romanien 
avui davant de les portes, acompanyant 
totes les persones que han participat amb 
normalitat en la votació , al costat d’altres 
persones i de membres de l’Associació 
de Defensa Forestal (ADF), que també hi 
va participar de forma voluntària, rebent 
l’agraïment de les persones assistents.  

Finalment, passades les deu de la 
nit, arribaven els primers resultats. 
Una participació per col·legis del 20% 
(Alexandre Galí), un 25% (IES Xaloc) un 
43% (IES Mongròs) i al 51% (Can Puig). I 
un total de 7.236 vots, dels quals, 6.333 
eren pel Sí; 680 pel No; 150 vots en blanc 
i 73 vots nuls. 
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PRIMERES MARQUES NACIONALS

SABATES PER A DONA 34 a 42
     HOME 38 a 50 Peu delicat
   Amples especials
     Plantilles extraíbles

Sabates
al teu gust.
Escull i combina
COLOR, MODEL
i TALÒ

Li entregarem en 15 dies.
DISENYI LA SEVA SABATA

Comoditat garantida.

NOU STYLE nens/es
Sabata escolar, 
botes i esportiues

N O VA  T E M P O R A D A  TA R D O R - H I V E R N

c/ Nou, 17   



villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247

NOVA TE M PORADA
TARDOR-HIVERN

QUALITAT

A

BON PREU

DONA i JOVE
TALLES DE 38 A 60

Sant Pere de Ribes
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LA COMUNITAT
  AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

En Jan portava dies, setmanes, mesos, anys… donant-li voltes al 
mateix. Un dia tot encaixava, l’altre hi mancava una peça. Una 
setmana semblava que el paisatge era clar i la següent era tot 
fosc. El joc semblava demanar constància i tot era un enrenou. 
Les peces no s’acabaven i ordenar-les era tornar a començar 
cada dia. Podia semblar una manera molt simple de passar les 
hores, però així és la vida. Un trencaclosques. En Jan té cinc 
anys i viu al segon pis. 

La veïna del tercer, duia sempre un bastó, antic, decorat amb 
unes sanefes per la part superior, de 
colors foscos. L’ascensor era la seva 
passió. Amunt i avall cada dia, unes sis 
o vuit vegades al dia. A primera hora, 
sortia a comprar el diari; poc després 
anava a fer alguns encàrrecs. Just 
abans de dinar tocava buidar la brossa, 
i ja per la tarda un passeig, algun altre 
encàrrec, i per la nit, qui sap on anava. 
Avui, fa una setmana que no se sent el 
bastó, l’ascensor no funciona i el carrer 
la troba a faltar. 

En Pere i la Paula, tenen sempre el 
costum d’enamorar-se a l’escala. Hi ha 
un monument, en forma de taques de 
soles de sabata en una de les parets 
de l’entrada, que recorda que es pot 
estimar en qualsevol lloc i qualsevol 
moment pot ser perfecte. 

Respecte de les bones pràctiques, 
el veí del Principal, surt a rebre els 
convidats, i no només els seus, cada 
vegada que sona el timbre. Obre la 
porta de casa seva, treu el cap al portal i com si fos un porter 
d’un gran edifici, acompanya els visitants fins l’ascensor o el pis 
on es dirigeixen, ofereix una petita conversa sobre el temps, 
assolellat o ennuvolat, i sense cap més comentari, s’acomiada 
respectuosament fins a la propera. 

La Carla, ai la Carla! És una de les atraccions de l’escala. Tota 
una artista. Famosa des de que va sortir en els mitjans de 
comunicació, amb motiu de la seva relació amb un esportista 
molt conegut. La història va omplir pàgines i pàgines de les 

revistes més conegudes del moment, i va servir per atraure a 
la porta de casa, desenes de periodistes durant uns mesos. Al 
final, només era una qüestió de semblança. La Carla és una jove 
netejadora de pisos, molt atractiva, això sí, que no ha conegut 

altre esport que fer llits, netejar els 
vidres i fregar terrasses. Però durant un 
temps, la màgia de la ficció periodística 
i el seu silenci, van donar per bona la 
notícia i el barri sencer presumia de no 
sé què. 

Hi ha dues famílies més, amb dos i tres 
fills, respectivament, amb les seves 
pilotes, les bicicletes, els plors, les festes 
d’aniversari, les discussions, el gos, 
un conill, un lloro i ara sembla que un 
hàmster, que de tant en tant s’escapa i 
ens trobem per algun racó de l’escala. 
Ho sabem perquè de sobte se sent algun 
crit d’espant. 

A més, la senyora Pilar, sempre atenta 
i amable amb la resta del veïnat. 
Acostuma a tocar els timbres de la resta, 
cada vegada que un dels seus sis gats li 
fuig pel pati de llums, entra en alguna 
de les cases, i es passeja per allà on no 
diríem mai que es pogués entrar. 

Així és la comunitat. Un trencaclosques de vides que se 
sotmeten a la col·lectivització de la seva intimitat. No hi ha murs 
que amaguin ni un rot, ni un sospir. 

La Juani

PD. Viure en comunitat és compartir alegries i penúries en 
silenci. Potser algun dia celebrem obrir les portes de les nostres 
vides i no només les de casa, per a quelcom més que un xic de 
sal o dos ous. 
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Estimat Francesc, fa deu anys que vas marxar deixant-nos amb un 
pam de nas.

Com en una funció de teatre, que tant estimaves, de sobte vas fer 
un mutis i no vas tornar a sortir a escena. I tots et vam trobar a 
faltar. I encara trobem a faltar la teva alegria i serenor, els teus ulls 
blaus plens de mirades que calmaven i les teves mans que tant bé 
ens guarien.

Encara avui esperem que, a la impensada, apareguis al girar un 
xamfrà amb la teva bonhomia i ens demanis com va tot i ens animis 
amb el teu somriure. 

Com diuen que la poesia és de qui la necessita, m’agradaria 
recordar les paraules de Martí i Pol que tant bé reflecteixen el que 
sentim tots els que t’estimem...

“Parlem de tu, però no pas amb pena.

Senzillament parlem de tu, de com

ens vas deixar, del sofriment lentíssim

que va anar marfonent-te, de les teves

coses, parlem i també dels teus gustos,

del que estimaves i el que no estimaves,

del que feies i deies i senties;

de tu parlem, però no pas amb pena.

Tot recordant en Francesc Pascual Olea

I a poc a poc esdevindràs tan nostre

que no caldrà ni que parlem de tu

per recordar-te; a poc a poc seràs

un gest, un mot, un gust, una mirada

que flueix sense dir-lo ni pensar-lo”.

Però mentrestant seguirem parlant de tu, estimat Francesc.

Joan Rosquellas
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Per Bàrbara Scuderi

L’Altaveu.- Bona tarda, Teresa, què significa la 
celebració del Dia Mundial de la Salut Mental?

Teresa Milà.- Bona tarda. Com totes les altres celebracions, 
el Dia Mundial per la Salut Mental permet fer visible una 
realitat que no sempre està present i en canvi afecta a 
una part important de la població. Són dies en que es fan 
diferents activitats, tant debats i conferències com sortides, 
per a sensibilitzar la societat respecte de la Salut Mental. 

L’A.- Quines seran les principals activitats?

T.M.- El primer dia es fa una conferència en la que hi 
participo, precisament parlant sobre la importància de 
l’associacionisme en la recuperació. I al meu costat hi seran 
dues ponents més, la Maria del Mar Garcia Franco, psicòloga 
i coordinadora del Servei de Rehabilitació Comunitària del 

El 10 d’octubre es commemora el DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL. L’entitat ActivaMent Garraf-Penedès  
que va néixer a Sant Pere de Ribes fa gairebé dos anys, és actualment la coordinadora de la Taula de Salut 
Mental del Garraf, al costat d’altres entitats i institucions, i tindrà un paper rellevant en les activitats 
programades, del 5 al 12 d’octubre. La ribetana Teresa Milà, vocal de la delegació territorial d’ActivaMent 
al Garraf, ens acompanya en la valoració de totes les activitats realitzades i la importància d’una entitat, en 
primera persona, que ofereix diferents propostes durant tot l’any i és un espai de trobada i suport directe, 
per a persones amb diferents trastorns. 

Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, i Elisabet Carrasco Falcó, 
responsable de Desenvolupament Solidari també de Sant 
Joan de Déu. 

L’A.- Quin és el paper de l’associacionisme, doncs i de 
les associacions en general, respecte de la societat?

T.M.-  Una entitat com la nostra, en primera persona, és a dir, 
creada, integrada i coordinada per persones que tenim algun 
trastorn, suposa un espai actiu d’activisme, de lluita i de 
sensibilització contra els estigmes. La salut mental té relació 
amb tots els àmbits de la societat, des del món laboral, el 
familiar i fins i tot també la cultura. Per això nosaltres, des de 
l’entitat, estenem activitats en diferents àmbits. 

L’A.- I en l’àmbit més personal, quin paper hi juga la 
vostra entitat?

Una conversa amb

TERESA MILÀ SEGURA
Vocal Delegació d’ActivaMent Garraf
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T.M.-  Sobre tot és una eina d’empoderament. Nosaltres som 
qui mou l’entitat, tot és assembleari i entre tots decidim cada 
pas. A més, els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) són espais de 
suport mutu, que ens permeten intercanviar experiències i 
aprendre diferents situacions. 

L’A.- Precisament els GAM, els grups d’ajuda mútua són 
un dels principals serveis de l’entitat. Com funciona?

T.M.-  Són reunions en grup reduït, de cinc o màxim deu 
persones. Sense professionals. Cadascú té un torn de paraula 
i expressem i intercanviem les experiències de cada dia i la 
relació amb cada trastorn. Sempre hi ha diferents casos. La 
salut mental té un ventall molt ampli. Així que des d’una 
persona amb una depressió a una persona amb un diagnòstic 
d’esquizofrènia o un trastorn alimentari, per exemple, tots 
estem en les mateixes condicions i ens tractem entre iguals. 
Serveix també per posar en evidència entre nosaltres que cal 
trencar i lluitar amb els estigmes als que ens enfrontem en 
les nostres vides, sigui a la feina o amb les famílies. Tenim dos 
grups, de matí i de tarda. 

L’A.- Teniu un punt de trobada a Ribes?

T.M.-  Sí, ara estem tots els dimecres a la tarda, de sis a vuit 
del vespre al Centre Cívic el Local, per a informar i parlar amb 
tothom que ens vulgui conèixer i participar. 

L’A.- Quants socis hi ha actualment? 

T.M.-  Avui som més de cinquanta, entre socis i amics. Per 
tant són persones amb trastorn i sense però amb alguna 
sensibilitat o vincle, i que participem de les diferents 
activitats. 

L’A.- La veritat és que en gairebé dos anys, o any i mig 
per a ser més exactes, el paper d’ActivaMent Garraf ha 
estat important i, a més premiat, oi?

T.M.-  Sí (riu)... no parem. I l’Associació de Periodistes 
del Garraf, ens va atorgar un premi a la tasca social i de 
comunicació el passat mes de maig. Una oportunitat més 
per a donar-nos a conèixer. 

L’A.-Abans comentaves el paper de l’entitat en diferents 
àmbits, un d’ells és el professional o laboral. En aquest 
sentit heu dut a terme una acció directa, concretament 
amb l’empresa Decathlon. Com van ser els resultats? 

T.M.-  L’acció, des del Projecte Matí (IMET de Vilanova i la 
Geltrú) va consistir en una jornada de formació a treballadors 
de Decathlon, on nosaltres vam ser els formadors. Es 
tractava de sensibilitzar als responsables de l’empresa i 
treballadors sobre diferents aspectes com el rebuig, l’estigma 
negatiu de la salut mental, la normalitat, l’apropament a les 

Taller Clown.

Teresa Milà rebent el Premi de l’Associació de Periodistes 
del Garraf, el passat 12 de maig a Vilanova i la Geltrú.
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conseqüències de la discriminació. Van ser tres sessions, 
sobre treball, inclusió i salut mental, que vam acabar amb 
una jornada d’activitat esportiva on tots hi vam participar. I 
el resultat va ser molt positiu. Primer per les felicitacions que 
vam rebre i el canvi que molts dels que hi van participar ens 
van dir que havien aprés. I també per a nosaltres, que ens 
vam trobar fent de formadors, explicant en primera persona 
els reptes que afrontem en el món laboral. Un gra de sorra, 
però important, per a fer veure que es pot treballar amb 
nosaltres i que el rebuig no ajuda a ningú, ni a les persones 
ni a la societat. 

L’A.- Una altra de les activitats, que torneu a repetir 
aquest curs, és el Taller de Clown. Una bona manera de 
reunir expressió i emocions?

T.M.-  Una de les primeres accions que vam fer en crear-se 
la delegació d’ActivaMent Garraf-Penedès (l’entitat mare, és 
a Barcelona), va ser en el Fes+Chapeau de 2016. De seguida 
el vincle amb el clown ens va obrir les portes a un món tant 
actiu com el nostre. El curs passat i aquest ho repetim, es fa 
un taller de clown, obert a tothom, i que a tots els que han 
participat ens ha encantat. 

L’A.- Teresa, en un terreny més personal, com a vocal 
de l’entitat, representant en la Taula de Salut Mental del 
Garraf, i portaveu al Garraf d’ActivaMent, que ha suposat 
l’associació per a tu?

T.M.-  Jo coneixia ActivaMent i era membre de l’entitat 
a Barcelona, col·laborant des del primer dia en el 
funcionament, coordinació i gestió. El descobriment va 
ser una alegria. Un espai propi, en primera persona, on 
expressar els reptes que els trastorns poden suposar, 
sentir-te útil i també on intercanviar les experiències de 
recuperació, la lluita contra els estigmes que vivim... I de 
mica en mica, veient que aquí podíem ser un grup també 
ampli i actiu, va ser un pas endavant crear la Delegació del 
Garraf. Tot molt positiu. 

L’A.- De cara al manifest del proper 10 d’octubre, quins 
són els principals missatges? 

T.M.-  Un missatge clau és reclamar més recursos. En 
aquesta comarca, com en altres, però aquí, en salut mental 
hi ha moltes mancances. Recordo el meu cas, per exemple. 
Estava embarassada i vaig patir un brot. No recordo gaire, 
perquè entre d’altres coses els tractaments amb teràpia 
electro-convulsiva t’esborren la memòria. Però van haver 
de portar-me d’urgències a Barcelona, i allí mateix finalment 
em van atendre en el segon centre. No tots els centres 
estan preparats per a tots els casos. I un altre missatge, 
precisament és demanar que es deixin d’utilitzar aquestes 
tècniques electro-convulsives, que en altres països ja estan 
prohibits, com a l’Argentina. I aquí es continuen utilitzant 
sense tenir en compte les conseqüències. I és molt dur.  

L’A.- Una experiència personal i col·lectiva, la que 
representa doncs, una entitat en primera persona, hi estàs 
d’acord?

T.M.-  Sí. Això precisament és el que ActivaMent té de 
particular i que es diferencia d’altres associacions que no 
són en primera persona. Per nosaltres és important ser 
actius, i deixar enrere els estigmes que nosaltres mateixos 
reproduïm a vegades, com allò de “no puc fer res, no sé fer 
res...”. Aquest treball posa en evidencia que podem fer molts 
coses i estar actius en tot. 

L’A.- Moltes gràcies Teresa, i felicitacions per la vostra 
empenta. 

T.M.-  Gràcies a vosaltres. 

Imatge de la Performance del Taller de Clown que 
organitza Activament Garraf, obert a tothom.

Grup Decathlon.

Imatge d’una de les Jornades de Formació sota el lema 
Treball, inclusió i salut mental.
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Ingredients:
Galtes de porc

6 escalunyes
1 pastanaga

1 porro 
Oli d’oliva

Sal
Pebre negre

1 cullerada de cacau en pols
1 got de cervesa

1 got de brou de pollastre

Posarem les galtes en una olla exprés (sense posar la tapa) amb una mica d’oli molt calent i marcarem les galtes per les 
dues bandes. Les reservarem.

Tot seguit tallarem les 6 escalunyes, la pastanaga i el porro, tot ben petit i ho ofegarem en l’olla on havíem marcat les 
galtes. Quan les verdures comencin a daurar-se, afegirem un got de cervesa i ho deixarem 1 minut a fi de que s’evapori 
l’alcohol. Afegirem la sal, el pebre i un got de brou de pollastre. Ara hi posarem les galtes, taparem l’olla exprés i quan pugi 
la vàlvula les deixarem uns 35 minuts.

Un cop passat aquest temps, traurem les galtes i  aleshores passarem pel turmix la salsa que hagi quedat, li afegirem una 
cullerada de cacau en pols i la reduirem.

Una vegada estigui reduïda hi posarem les galtes i ja estarà a punt per servir.  

BON PROFIT!!! 

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

www.elmenudelguerrero.com

Galtes de porc
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El passat 10 de setembre Antonio Arellano Garcia 
presentava el seu darrer llibre a La Premsa, envoltat 
d’amistats i públic en general. Arellano va introduir 
la seva obra, amb unes paraules de Buda sobre la 
idea de l’evolució, que recull el títol de la novel·la. No 
obstant, “no és un llibre d’autoajuda”, afegia l’autor. Es 
tracta de la història d’en James i els seus joves amics, 
situada a finals dels anys 70 i principis dels 80, on “el 
sexe, drogues i R&R” eren els veritables protagonistes. 
Una mirada retrospectiva, no exempta de reflexions, en 
la que a partir d’una prosa espontània, l’autor recrea 
situacions, entre la realitat i la ficció, que són les lluites, 
els somnis i els petits èxits i fracassos d’un grup de joves, 
a través d’una narració en tercera persona, que atorga la 
perspectiva temporal i moral de les seves vides pàgina a 
pàgina. 

El títol de l’obra, Viajeros en evolución (Letrame, 2017), 
recull la idea de l’evolució interna de cada persona, en 
una direcció que ve marcada per cada decisió, per cada 
reflexió i un destí que es fa forjant en cada pas. 

Viajeros en evolución és la nova publicació del ribetà 
Antonio Arellano

El proper 14 d’octubre, l’autor presentarà la obra a 
la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes, una nova 
oportunitat per a escoltar alguns dels fragments del llibre 
i compartir un diàleg amb Arellano sobre la novel·la, el 
pas del temps i les empremtes de cada vivència. 

L’A
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Sabies
què...
A RIBES JA HI HAVIA UNA SOCIETAT 
D’ASSISTÈNCIA SOCIAL EN 1864?

Xavier Miret i Mestre
Josep Miret i Mestre

Al municipi hi havia nombroses 
famílies de pagesos que depenien 
d’un jornal o que tenien fonts 
d’ingressos molt baixos. En aquestes 
circumstàncies qualsevol problema 
de salut que impossibilités poder 
treballar comportava la misèria i haver 
de viure de la caritat. A voltes des de 
sectors impulsors de noves ideologies 
preocupades pel conjunt de la societat 
o des de  sectors religiosos es van 
promoure associacions de socors 
mutus per a si més no minorar els 
problemes. En aquelles èpoques no hi 
havia cap mena de prestació pública 
de seguretat social.

En 1840 ja s’havia creat a Cuba la 
Societat de Beneficència dels Naturals 
de Catalunya i probablement va ser 
un referent entre els americanos 
que tornaren a Ribes. Malgrat que 
la monarquia espanyola va prohibir 
d’establir societats de socors mutus 
específicament a Barcelona, com a 

una de tantes disposicions de censura, 
control i repressió que ens han dedicat 
als catalans des de l’estat espanyol, el 
cert és que quan a la fi en 1861 es va 
permetre la seva autorització a tot 
l’estat, els llocs on se’n crearen més 
fou a Catalunya, seguit de les Illes i 
en menor mesura del País Valencià 
i el País Basc. Això s’esdevingué 
perquè les societats de socors mutus 
responien a les necessitats de societats 
com la nostra, econòmica, social 
i políticament més diversificades, 
desenvolupades i avançades. 

La Germandat de Sant Sebastià 
consta ja fundada en 1864 i és la més 
antiga de les associacions de caràcter 
contemporani del nostre municipi. 
Amb ella Ribes seguia un corrent 
generalitzat a moltes poblacions 
catalanes i demostra que tenia una 
vitalitat i un dinamisme considerables. 
El nostre municipi tenia només 2000 
habitants i era eminentment agrícola, 

 Entrada d’una processó a l’església nova, amb banderes i 
estendards, cap a 1915 (col·lecció de Miquel Bertran).

però estava en contacte amb les 
innovacions que es produïen. La 
Germandat va ser fundada per en 
Josep Roig Marcer, que va ser secretari 
de l’Ajuntament des de 1864 a 1868. 
El nom oficial que se li va donar fou 
“Montepío de San Sebastián”. Poc 
a poc la societat va anar creixent i el 
1883 ja tenia 179 germans. Seguint 
les normes patriarcals de l’època, els 
associats només podien ser homes i 
en restaven excloses les dones.

Els estatuts fundacionals de 1864 es 
van haver de modificar ja l’any següent 
i al llarg de les dècades que va funcionar 
se’n van haver de fer adaptacions 
fos per motius pràctics o legislatius. 
Coneixem quatre edicions impreses 
dels seus estatuts, concretament de 
1877, 1894, 1900 i 1933.

L’associació no disposava de local 
propi, per això les juntes de l’entitat 
se celebraven a les escoles públiques. 
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Estatuts del “Montepío de San 
Sebastián” impresos l’any 1877 a la 
impremta Milà de Vilanova.

Estatuts de la Germandat de Sant 
Sebastià de 1933, els primers que es 
van imprimir en català.

Celebraven un ofici les diades de sant 
Sebastià (20 de gener) i sant Marc (25 
d’abril) i disposaven d’un estendard 
que participava en moltes processons 
religioses. Els cabals de l’associació 
es guardaren a la caixa forta de 
l’Ajuntament i més endavant, quan 
es creà la Caixa Rural del poble, s’hi 
ingressaren.

Aquesta associació va sobreviure fins 
a l’acabament de la guerra civil del 
1936-1939, època en què va canviar 
el nom per “Germandat Unió Ribes 
del Penedès”. En temps de guerra 
l’Ajuntament i la Societat d’Agricultors-
Obrers no es fiaven gaire d’ells a 
causa de la seva orientació religiosa, 
però amb l’arribada de les tropes 
franquistes la Germandat va ser 
considerada desafecta al règim i va 
desaparèixer. Havien estat 75 anys de 
servei al poble.
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El passat dissabte 16 de setembre es va celebrar EL FESTIVALET, 
el certamen del Monocicle, que organitzen Els Xulius, per la 
final del concurs de cantautors. Enguany ha estat un èxit de 
participació. S’han presentat 69 propostes, d’arreu del país 
(quatre del Garraf i Penedès) i després d’una acurada selecció, 
tres finalistes van arribar a l’actuació del Festivalet. 

Les propostes finalistes van ser, la cantautora Sílvia Tomàs, 
amb una proposta de cobla i en trio, tot i que hi va participar 
en solitari, amb una mostra de peces pròpies, entre el folk i la 
cançó protesta; Oscàrboles, un cantautor amb una interpretació 
musical i teatral, que va agradar molt al públic, pel seu humor i 
la posada en escena; i finalment, el guanyador, Ell sol, que és el 
músic i cantant Joan Mena, un sabadellenc resident a La Haya, en 
gira per tota Europa, que s’acompanya d’un instrument d’arrels 
africanes fet per ell mateix, i que combina peces instrumentals 
amb cançons en català, anglès i castellà. 

Una característica rellevant del certamen, ha estat precisament, 
la diversitat, tal i com destaquen des de l’organització i va exposar 
el jurat, en el moment de donar a conèixer el resultat. “Cada 
participant en el seu gènere era una gran proposta de qualitat”, 
ha manifestat Gerard Gómez, membre de l’organització, al 
costat de Toni Jordan i Jordi Guillaumes. 

El Festivalet va ser una festa durant tot el dia. Al matí les 
activitats es van desenvolupar, principalment en el pati de 
l’entitat i els tallers per a infants en diferents espais dels Xulius, 
i per la tarda, els actes es van traslladar al carrer. L’espectacle El 
gran rebombori, de Roger Canals, animador i músic, i el concert 
d’Intana, la formació de Núria Moliner, van donar pas a l’acte 
del concurs, presentat per Josep Rius. 

L’organització del Monocicle, que ja treballa en la programació 
dels proper concerts, valora positiva i satisfactòriament aquesta 
darrera edició, “i continuarem millorant alguns aspectes, perquè 
creiem que els resultats són bons”. Destaquen la qualitat, la 
valoració dels premis que els concursants han manifestat i no 
descarten afegir més premis per als finalistes, entre d’altres 
propostes per a la propera edició. 

Èxit de participació
en el concurs de
cantautors del Monocicle

L’A
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“I encara la ballem”

Izquierda, izquierda
derecha, derecha,
adelante, atrás,
y un, dos, tres... 

L’any 1965 s’inaugurava a España la maleïda moda de la 
“Canción del verano” i ho feia amb La Yenka, una cançó 
simplista i poca-solta que els germans Johnny and Charlie van 
portar des d’Holanda. Eren temps de apertura, minifaldilles, 
melenes, turisme i festes particulars on els joves intentaven 
arrimar-se a la parella quan no miraven els pares o la iaia. I 
com això gairebé no passava mai, tothom es va posar a ballar 
i saltar la maleïda Yenka. 

Era un nou ball que no requeria ser un virtuós per aprendre’l. 
Consistia en fer una sèrie de senzills moviments de cames a 
l’esquerra, a la dreta, girar en rodó fent tres saltirons i quedar 
al mateix lloc on havies començat l’exercici. Fàcil, oi?

Deu anys després va morir el dictador i les Cortes Españolas 
es van fer l’harakiri polític però l’execrable gallec ja ens havia 
encolomat el Borbó, que va jurar Los Principios Fundamentales 
del Movimiento. Quins nassos!

El cas és que els mateixos franquistes i uns pocs beneitons 
van fer la transició. 

Ai! I d’aquella pols, vénen aquest fangs perquè tot es va 
relligar de manera que els que estaven enganxats a la mamella 
hi continuessin estant. I va ser aleshores, jo crec, quan la 
majoria dels nous polítics van recordar la Yenka, aquell ball 
tan divertit de les giragonses que feia pocs anys que havien 
ballat, i van aplicar la seva senzilla fórmula a la política. I 
encara la ballem! 

Izquierda, izquierda, 
derecha, derecha, 
adelante, atrás, 
y un, dos, tres... 

I apa, anar passant-se el porró i a tornar sempre al punt 
d’origen. I qui dia passa, any empeny. És a dir, moure’s molt 
perquè res no es mogui.

“...avui sabem que seguim en part en mans d’aquells 
protagonistes i llinatges que des de 1939 han ostentat el 
poder. Els fills, nebots i nets dels que van liderar la dictadura 
protagonitzen també la democràcia i ho fan sense que hagi 
hagut ni tan sols un gest d’autocrítica”.* 

P.D. Ells continuen amb La Yenka i nosaltres ja portem 
massa temps ballant-la magra. Canviem de música, de ball i 
de sala de festes i fotem el camp d’una vegada!  

*Salellas i Villar, Lluc. El franquisme que no marxa. 
Edicions Saldonar 2015                                            
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