Núm. 136
SETEMBRE 2018

Distribució mensual de 5.000 exemplars gratuïts

www.laltaveu.com

L ’Altaveu
de Sant Pere de Ribes

Coordinació

Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Portada
L’altaveu

Redacció

Núria Pujol
Cristina Perelló
Bàrbara Scuderi

Col.laboradors

La Juani
Joan Rosquellas
Jordi Hidalgo
Josep Miret i Mestre
Sílvia Boquer
Laura Bregante
Joan Ars
Salva Contreras
Xavier Callao
Pepe Cabello
Laura Bregante
J.M. Perelló
Irene Colom
Adrià Colom
... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Editorial

S

ol i pluja han donat fi a l’agost i la benvinguda al setembre. Les vinyes
ja són plenes de barrets de palla, que aixopluguen a qui amb les seves
mans cull el raïm d’enguany. Els tractors esperen el fruit, amb emoció
continguda, per dur-lo al lloc on el transformaran en el suc preuat per fer-ne vi. La verema
ha començat un any més al nostre municipi i podem presumir de tradició i de producció.
Veurem en la propera edició de L’Altaveu com ha anat la verema al municipi parlant amb
productors de casa nostra. Passat, present i futur del vi.
I com no podia ser d’altre manera, setembre també ens porta la tornada a l’escola de
petits i grans. Els que s’incorporen per primera vegada a les classes i els que cursaran el
seu darrer any a l’institut. Tots obriran noves expectatives a les seves vides, aprendran
coses noves, compartiran espais, amistats i experiències. Fem una crida per ensenyar
als nostres petits i joves a compartir, a tolerar, a fomentar el “bon rotllo”. Que les aules
siguin un espai divers i enriquidor on tothom hi sigui acceptat i on la injustícia no hi tingui
cabuda. Eduquem a les petites persones perquè esdevinguin grans persones en un futur
pròxim.
M’agradaria aprofitar aquest espai per anomenar un parell de temes més, vinculats a les
dates i al municipi. Un és sobre els carrets de la compra passejant per vinyes i ametllers.
N’entren buits i en surten plens. No estic segura que ningú implicat llegeixi aquest text,
però potser hauríem de fer comprendre que això no està bé, que a tots ens fa goig venir
amb un grapadet d’alguna cosa en tornar d’un passeig, però quan algú assalta amb
desmesura potser ens ho hauríem de plantejar. I l’altre tema és la brutícia que s’acumula
en certs llocs. Posem seny on abandonem les nostres deixalles. Tots volem veure un poble
net i acurat. La meva mare sempre diu que no és més net qui més neteja sinó qui menys
embruta.
Fins aviat
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LA TORNADA AL COLE

Per Bàrbara Scuderi

Alumnes del Consell d’Infants amb l’Alcaldessa, Abigail Garrido i la Regidora Paqui Carrasquilla.

Arriba el mes de setembre i la tornada a l’escola és en boca de tothom. Sigui perquè prop de les nou del
matí els carrers s’omplen de canalla amunt i avall, sigui perquè comença un nou cicle, sigui perquè el
retrobament entre alumnes es reprodueix entre les famílies i tothom té, al menys per uns dies, coses noves
per a explicar. Repassem l’estat de l’oferta educativa al municipi, ens apropem als principals canvis i fem
una valoració general.

L’oferta per a cada nivell, ens fem grans
El primer que cal constar és que la nostra societat, com
arreu, envelleix, es fa gran, i el primer símptoma és el
descens de la natalitat, a banda de l’obvietat derivada de
l’increment en l’esperança de vida. Aquest fet no ha evitat
que en la darrera dècada el municipi ha incrementat la
seva oferta educativa en tots els nivells. Caldrà esperar
les dinàmiques per veure si s’estabilitza o caldrà un
replantejament futur. Potser llunyà, però tot arriba. Per
posar un exemple, la demanda d’accés a P3 s’ha reduït en
un 18%.
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Anem a les dades. Són quatre les llars d’infants, dels que
no tenim dades d’inscripció o matriculació; set centres
d’educació primària, quatre a Ribes i tres a Les Roquetes,
que en total en el curs passat van acollir 2.526 alumnes
(1.285 a Ribes i 1.241 a Les Roquetes) i han incrementat
la seva demanda, de forma dispersa entre els centres.
La ubicació, així com els plans educatius que s’ofereixen,
són un reflex de les diferents opcions que prenen les
famílies a l’hora d’escollir centre. Finalment, respecte
dels centres d’educació secundària, cal destacar que la

Català d’Estadística, relatives al total de població en edat
escolar (difícil d’ajustar donat que no es contempla)
es podria dir, que al voltant d’un 20% d’infants i joves
en edat d’escolarització obligatòria (fins als 16 anys) no
estudien en els centres públics de Sant Pere de Ribes. Un
percentatge, que podria ser més ampli si es té en compte
que el total d’alumnat inscrit en secundària contempla
també estudiants d’Olivella.
Que ens fem grans, que cal preveure noves oportunitats
en l’oferta i que el treball realitzat fins ara és de lloar
(pels esforços) sembla una evidència, tot i les previsions,
que fan preveure canvis, que caldrà anar analitzant, però
sobretot realitzar.

L’oferta educativa local es distribueix en centres i línies.
demanda va créixer, d’aquí la necessitat i demanda, de
noves ampliacions.
En aquest sentit, tant l’Ajuntament com els propis
centres educatius i les AMPA dels instituts van
dirigir diverses demandes a la Generalitat. “Les
projeccions demogràfiques” -va determinar el conseller
d’Ensenyament, Josep Bargalló, en la seva visita el
passat 27 de juliol al municipi- determinaran els propers
projectes. És a dir, tant la disponibilitat de més places de
P3, com les ampliacions, com és el cas de l’Ins Montgrós,
que actualment ja ofereix batxillerat, tot i no disposar de
les instal·lacions necessàries, com les darrers fases de l’Ins
Xaloc, són encara en estudi.

Respecte de l’Escola Municipal de Persones Adultes, cal
mencionar, que s’ha ampliat l’oferta en un curs superior
d’anglès, així com les places pel GES, la titulació per obtenir
el graduat en educació secundària, donat l’augment de la
demanda.

L’estiu i la posada a punt
Els mesos de juliol i agost, són els mesos de la posada
apunt dels centres escolars. L’Ajuntament, que té la
competència i la responsabilitat del manteniment dels
centres d’educació infantil i primària, ha destintat un total
de 151.000 euros en diferents arranjaments.

Per un altre costat, la regidora d’Educació, Paqui
Carrasquilla, senyala “la importància d’ampliar, no
només les instal·lacions sinó també l’oferta educativa”,
en referència a la demanda de nous cicles formatius. “Es
tracta d’ampliar les oportunitats formatives, en cicles
mitjà i superior, que puguin oferir un ventall més ampli als
joves de cara a la seva formació pel món laboral”.
Tornant a les dades, tenint en compte les dades de l’Institut

En Els Costerets s’han fet diverses obres de manteniment.
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En concret s’han dut a terme diferents treballs de
millora i adequació, així com de mobiliari en vuit
centres. Escola Les Roquetes, La Mediterrània, Santa
Eulàlia, Els Costarets, El Pi, Les Parellades, La Riera i la
Llar d’infants El Cargol. Pavimentació exterior, pintura
interior i exterior, millores de seguretat en els patis, són
uns exemples del que s’ha realitzat. “Tot i així, també
cal dir que l’Ajuntament no pot assumir altres obres,
que ja no són només de manteniment, com un canvi de
finestres, que en algun cas seria hora de fer”, senyala la
regidora d’Educació.
Per un altre costat, una de les propostes de millora,
respecte de l’escola Les Roquetes, que va sorgir dels
pressupostos participatius de l’any passat, no es podran
dur a terme fins aquest mes de setembre. Es tracta del
tancament de la pista esportiva del pati, per facilitar
altres activitats. A més, a l’escola Mediterrània, s’ha
dut a terme un hort adaptat per a infants amb mobilitat
reduïda.

Les obres de l’estiu van dels petits als grans detalls.

L’escola Els Costarets, per la seva banda, ha estat el
centre de diverses obres de millora, que com en la resta
dels casos s’han dut a terme a través d’empreses locals i
plans d’ocupació, sobretot pel que fa a la pintura de les
aules i espais interiors dels centres.
Com senyala Paqui Carrasquilla, “sempre voldríem fer
més del que podem, per competències i del que es pot
per pressupost o temps, però cada any es van actualitzant
les instal·lacions i les obres de més envergadura, que
corresponen a la Generalitat, les hem fet arribar a través
d’un dossier, i esperem que es pugui anar avantçant”.

Els exteriors dels centres també es mantenent
aprofitant l’estiu.

Mare, membre de l’AMPA, alumna i regidora
Paqui Carrasquilla ha estat regidora d’educació en dues legislatures. De 20112013 i actualment des de 2015. A més, anteriorment, com a mare, havia format
part de l’AMPA i estat membre de la FaCap (Federació d’Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes de Catalunya, i a més estudiant a l’Institut Alexandre Galí d’un
cicle superior. Per tant, quan li preguntem quina valoració fa de l’educació a Sant
Pere de Ribes, “no puc evitar parlar des de les diferents perspectives, i tot i així la
conclusió és la mateixa”, afirma. L’educació al municipi compta, sobre tot, “amb
grans professionals, és una educació de qualitat i també compta amb un teixit
associatiu actiu des dels centres escolars i les Ampa”.
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PROGRAMACIÓ DE LA DIADA AL MUNICIPI
S’han preparat activitats culturals, xerrades i les tradicionals ofrenes florals, entre d’altres.
torxes per la independència que un any més convoca el GER i
que començarà a les 20h a la plaça del castell de Ribes i enguany
finalitzarà a la plaça Marcer, on la mateixa entitat hi organitza
tot seguit el concert a càrrec d’Ovidi 4, un grup que reivindica
el llegat musical i combatiu del cantautor d’Alcoi Ovidi Montllor
i que l’integren David Fernàndez, Borja Penalba, David Caño i
Mireia Vives.
Sant Pere de Ribes se suma com cada any a la celebració de
la diada de l’11 de setembre amb una programació cultural i
que combina les activitats institucionals organitzades pel propi
Ajuntament amb altres que van a càrrec d’entitats i partits
polítics locals.
De cara al proper Onze de Setembre, la primera de les propostes
pocs dies abans serà la xerrada-col·loqui ‘La primera Diada’,
dissabte 8 a les 12 hores, a la sala Martinet del Centre Cívic El
local, a càrrec de Sixte Moral i Carles Ferreira. Un acte que
convoca l’agrupació local de Sant Pere de Ribes de MES Moviment
d’Esquerres. De la seva banda, també dissabte 8 de setembre, a
les 22 h., el GER organitza al Palmerar un concert i parlaments en
el marc d’aquesta Diada Nacional de Catalunya. L’endemà, dia 9,
els Petits Diabòlics munten, de 10 a 14h, un Mercat de segona mà
al passeig de Santa Eulàlia.

El dia central de la celebració, dimarts 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, s’encetarà la jornada amb la programació
institucional consistent en la tradicional ofrena floral al
monument dedicat a Francesc Macià, a la plaça de la Vila de
Ribes, la cantada de l’himne d’Els Segadors i l’aixecament d’un
pilar casteller, a les 10.30h, amb la participació de partits polítics,
entitats i particulars i d’algunes corals del municipi i dels castellers
de les Roquetes. El mateix acte es repetirà a les Roquetes, a les
11.30h, a la plaça interior de l’edifici institucional de la Vinya d’en
Petaca. Paral·lelament es produirà la pujada al Montgrós, a les
11h, i l’enlairament de la senyera, parlaments i gralles al cim de la
muntanya, a les 12h, que organitza el GER i UM9-CUP.
Per cloure la setmana de la Diada, el dissabte 15, a les 18h, els
Castellers de les Roquetes enlairaran les seves construccions a la
plaça Llobregat.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Pel que fa a la vigília, dilluns 10 es durà a terme la marxa de
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El resultat de l’esforç i el talent
Filosofia del Club
La formació i el desenvolupament
integral dels alumnes i fomentar
valors com l’educació, el respecte i la
relació entre els companys, a més de
les actituds positives, a través de la
pràctica esportiva del Taekwondo.
L’esforç personal i la disciplina, són
també valors amb els que treballem,
perquè els alumnes es formin com a
esportistes i també com a persones.
La filosofia de l’esforç és en la que
posem èmfasi per aconseguir tots
els objectius esportius, al mateix
temps que destaquem la importància
dels estudis de cada alumne, com

Andrés López (professor) amb Alba
Murillo, component de la Selecció
Catalana de Taekondo cadet.
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un element imprescindible pel seu
creixement personal.
Participació en Competicions
Dins del Club tenim un equip de
competició que ha assolit molts
èxits esportius. La Competició en
Taekwondo és intensa i dura. Els
alumnes requereixen una preparació
física, tècnica i tàctica especial,
que realitzen amb entrenaments
específics. Sigui en les especialitats de
Combat i de Tècnica (Poomsae).
Enguany tenim diversos objectius en
competicions internacionals, amb

Ariadna Robert, 6 vegades campiona
de Catalunya.
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alumnes amb un important lloc en el
rànquing. I l’any vinent participarem en
el DUSTCH OPEN i ‘l’OPEN DE GRÈCIA,
que són dos certàmens europeus de
gran nivell, on es reuneixen els millors
esportistes del món. És part del camí
per intentar arribar al més alt, en
un camí en el que reunim diferents
sponsors que ens ajuden a sufragar
part de les despeses.
Alba Murillo, és una de les nostres
alumnes, que és membre de la
Selecció Catalana de Taekwondo i
gaudeix d’una beca en el Centre d’Alt
Rendiment (CAR) de Sant Cugat.

Laila Dalhou, campiona Catalunya
pre-cadet i convocada al CAR de Sant
Cugat.

Laila Dalhou, també participa de
diferents entrenaments amb la
Selecció Catalana.
Per un altre costat, la Real Federació
Espanyola
de
Taekwondo
va
aconseguir –després de sol·licitar-se
a l’europea–, realitzar el campionat
d’Europa a Espanya. I se celebrarà a
Marina d’Or, entre el 29 de novembre
i el 9 de desembre de 2018, coincidint
amb el Campionat d’Espanya de Clubs.
És una emoció per a nosaltres
competir en un Europeu a casa.
El Club, hi participa amb quatre
competidores:
Laila Dalhou, en pre-cadet
Ariadna Robert, en categoria junior
Mariah Sánchez, en categoria màster
Tot un orgull i un repte.
Ens queden tres intensos mesos de
preparació.
Els alumnes i la implicació de les famílies
Des del Club podem dir, amb orgull,
que tenim la sort de comptar amb un
excel·lent grup d’alumnes, que des del
principi han copsat i fet seva la filosofia

del club. Són treballadors, educats i
bones persones. El pilar fonamental
d’una bona pràctica del Taekwondo és
precisament tenir aquests valors.
La competició és dura i sacrificada,
i els alumnes de l’equip ho saben i
s’impliquen, perquè són conscients
que per aconseguir resultats cal
treballar molt. No hi ha res que es
guanyi sense esforç.
En aquest sentit, les famílies han de
ser una part fonamental, i implicar-se
igual, en la part que esl toca, perquè
es realitzen desplaçaments a fora,
per a competir, i sense elles i la seva
implicació no es podrien realitzar.

Al centre de la foto, Mariah Sanchez,
competidora Master a l’europeu i
integrant de la Selecció Catalana.

Una temporada molt satisfactòria a
nivell de medalles

29 participants, tots amb medalles:
20 or, 3 plata i 6 bronze.

Alba Murillo, campiona de Catalunya
cadet – Selecció Catalana Taekwondo.
Laila Dalhou, campiona de Catalunya
pre-cadet.
Gisela Utrero, campiona de Catalunya
Promoció.
Resultats del Campionat de Tarragona de
Tècnica:

Open Internacional d’Eivissa:
Alba Murillo - OR
Laila Dalhou - OR
Gisela Utrero - OR
Ariadna Robert- Plata
A nivell infantil també tenim molta
participació i molts bons resultats en
competicions oficials.
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TALLERS D’OCTUBRE A DESEMBRE 2018
(Tallers nous)
DIBUIXEM !!!
Impartit per la il.lustradora Laura Borràs

(Tallers de continuació)

Taller de dibuix per a nens

Dibuix del natural amb model Taller per adults

(preu trimestral 75. euros de 6 a 8 alumnes )

Dirigit per l’artista plàstic Xavi Miró

dimarts de 17.30 a 19.00h

(preu trimestral: 90e de 6 a 12 alumnes)
dissabte d’11 a 13h

GUITARRA ACÚSTICA (Iniciació/Intermig)
Impartit pel guitarrista Andreas Bräuning

Taller de dansa flamenca, iniciació

A partir de 12 anys

Impartit per les bailaoras Katy Fernandez

(preu trimestral 75. euros 6 alumnes màxim)

i Eva Maria Rodriguez .

dijous de 18h a 19h

(preu trimestral 75e.de 6 a 12 alumnes)
dissabte de 17 a 18.15h

FEM CINEMA

dimecres de 20 a 21.15h

Impartit pel director Gonzalo G. Undurraga
A partir de 12 anys.

Taller HANDS ON! Art & English per a nens / adolescents

(trimestral 75 euros de 6 a 12 alumnes)

Impartit per l’artista i educadora Sally Wilson

divendres de 18h a 19h

i l’artista Esther Villa.
(preu trimestral: 75e de 6 a 8 alumnes)

Instagram para pequeños emprendedores!

dimecres de 17.30 a 19.00h

Impartit per l’emprenedora Cecilia Losada
Taller mensual, el primer dijous de cada mes

Taller de percussió per a adults, iniciació
Impartit pel percussionista Fran Lucas. (amb més 15 de anys
d’experiència, amb formació a diferents països que el doten de
gran amplitud a l’hora d’entendre el ritme.)

18-00 a 20.00h
(preu 30 euros de 6 a 15 alumnes.)

MASTER MIND

(trimestral: 75e de 6 a 12 alumnes.)

Per a més informació. lamesanegra.ribes@gmail.com

dimarts de 18.30 a 20h

Reunions mensuals (l’últim dijous de cada mes)

INSCRIPCIONS : DE DIMARTS A DIVENDRES DE 18H A 20H
(dues setmanes abans de l’inici dels tallers) AL LOCAL DE
RIBES, O A L’INICI DEL TALLER. Inici dels tallers: primera
quinzena d’octubre.
Més info: lamesanegra.ribes@gmail.com
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MICROTEATRE Workshop
Impartit per Montse Vidal i Patricia Barbieri del centre de
creació artística i expressió corporal El Gato Azul
Per a adults (preu 30 euros, mínim 6 persones)
2 sessions: dissabte 13 i 20 d’octubre de 12 a 14h

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DEL 19È CONCURS LITERARI
DE NARRATIVA CURTA ELS CINC PINS
Els relats han de ser de temàtica lliure, inèdits, escrits en llengua catalana i no poden superar una extensió superior als
cinc fulls. L’acte de lliurament de premis es farà el 22 de novembre al vespre a la sala polivalent de la biblioteca Josep
Pla de les Roquetes.
Fins el divendres 28 de setembre, a les 14 hores, es poden
presentar els relats per participar a la 19a edició del concurs
literari de narrativa curta Els Cinc Pins de Sant Pere de Ribes.
Els treballs, de temàtica lliure, optaran a dues categories:
la primera, d’àmbit nacional (dotada amb un premi de 550
euros), i la segona, d’àmbit comarcal (amb una dotació de 350
euros per l’obra guanyadora). Per presentar-s’hi cal ser, això sí,
major d’edat, les obres han de ser inèdites, escrites en llengua
catalana i no poden tenir una extensió superior als cinc fulls
DinA4 mecanografiats a doble espai i a una sola cara. Així
mateix, la font tipogràfica ha de ser Arial o Times New Roman, i
el tamany igual o superior a 11.
Cada autor o autora podrà presentar únicament a concurs un
escrit, que es lliurarà per quadruplicat i es presentarà dins d’un
sobre tancat on es farà constar la comarca de procedència,
el nom del concurs i la categoria a la qual es presenten. Dins
d’aquest sobre n’hi haurà un altre tancat que contindrà una
targeta on es farà constar el nom, adreça i telèfon de la persona
que el presenta.
Els relats s’han de lliurar personalment a les Oficines d’Atenció
Ciutadana de Ribes (plaça de la Vila, 1) o de les Roquetes (plaça

de la Vinya d’en Petaca s/n). El veredicte del jurat es comunicarà
directament als premiats la setmana del 7 a l’11 de novembre
i l’acte de lliurament de premis es farà el dia 22 de novembre a
les 19.45 hores, a la sala polivalent de la biblioteca Josep Pla de
les Roquetes.
El certamen està organitzat per l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, el Centre Cívic L’Espai i la Biblioteca Josep Pla de les
Roquetes, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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[Hola Juani! S’acaba l’estiu i estic com en una pel·lícula.
Una mena de l’estiu de Grease, que mai hem vist en pantalla.
Ens vam conèixer per casualitat. Ja se sap que les places a
l’estiu… i més encara si estem de festa, donen per molt. La
qüestió és que no tenim l’edat en que tot sembla possible.
Passem de la trentena... i no ens retrobarem en cap institut.
Ell, a l’estil Sandy, era de vacances per Ribes i, com és de
suposar no tot va succeir a la platja, sinó més aviat prop
de Sant Pau. Es poden viure històries d’amor, que no vagin
més enllà d’una estació? Judith, 15 d’agost de 2018.]

CARTES A LA JUANi

Benvolguda Judith,
El primer, cal que em disculpi de respondre abans a la teva
carta, que d’altres, a qui respondré personalment (i a casa)
. En part, perquè m’han semblat temes més personals i
que preferien romandre en la intimitat. I vaig al gra. Sense
pretendre donar cap classe de lliçó, però clamant al tòpic
de que la realitat supera la ficció, crec que l’amor d’estiu,
que recull Grease, bàsicament només cantant... I qui no
recorda aquell Summer nights! És una amor dels que
duren, si més no, fins al següent.
Posar limitacions a la capacitat d’estimar, no et sembla
injust? Per allò de no deixar fora ningú? Ai! Potser sembla
agosarat. També hi ha qui pot pensar que li diem amor
quan en realitat parlem de... ja m’entens, oi? Volia dir
sexe. Les coses cal anomenar-les pel seu nom. I també
explicar-les. Enlloc està escrit que l’amor hagi, necessària
ni obligatòriament, de ser etern. Hi ha amors efímers, tan
exultants i plens com els infinits, però que ocupen allò
que han d’ocupar, i deixen empremta per sempre, si triem
recordar. Podria ser que triéssim oblidar i la vida continua.
I fins la propera. Per tant, Judith, sí. Crec que hi pot haver
amors d’una estació, i de dues i de dues vegades dues...
I si no hi ha instituts on retrobar-se –si és el que vols– hi
haurà un rastre que podràs seguir, una relació que podrà
superar les fronteres de la distància i creuar xarxes socials,
o carreteres i camins, fins a trobar un mode de tornar a
coincidir.
I com és diu ell? A què dedica el temps lliure? Són altres
tòpics, que des de la més innocent de les intencions, acaben
per fer-nos veure, que potser no sigui l’amor que realment
ens empenyi a viure en felicitat i sentir-nos estimades.
Crec entreveure en les teves paraules, que voldries
definitivament tancar o tornar a obrir les expectatives i
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les emocions de viure una d’aquelles històries, que ens
fan somriure sense que succeeixi res en especial, perquè
no calen ornamentacions a les experiències, que per sí
mateixes ens fan goig.
Viure i retrobar oportunitats és reconèixer que primer
desitgem ser nosaltres mateixes i escollir aquelles
vivències, que ens fan felices. I els fan feliços, no ho
dubtis. Segurament, en un altre racó, ell estigui preguntantse el mateix, dubtant el mateix, i espera la teva trucada,
un missatge, una visita o un comiat. No ho dubtis. Sempre,
davant de la incertesa cal actuar. Fes-ho i fes possible els
teus desitjos. Tant sigui esperar a la propera estació, com a
Sant Pau, o córrer cap a ell.
PD. No sé si et referies a la Festa Major, Puigmoltó,
Rocamar o el Palou... de festes no en falten i d’amors...
tampoc!
La Juani.
Aquesta és una nova secció a la que podeu
escriure i dirigir la vostra carta a través del correu
electrònic:

laltaveu@laltaveu.com.
Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé
una manera de recuperar aquell enyorat costum
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa,
allí també rebràs la teva carta personalitzada
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta
publicada.
Fins a la propera i moltes gràcies!

LA POLICIA LOCAL DE SANT PERE DE RIBES COL·LABORA
AMB LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER INFANTIL
•

El cos s’adhereix a la campanya “Pels valents” oferint escuts solidaris a canvi d’una donació
mínima de 4 euros a favor del Pediàtric Càncer Centre de l’Hospital Sant Joan de Déu.
La Policia Local de Sant Pere de Ribes és un dels vuitanta
cossos de seguretat municipal de Catalunya que s’ha sumat a
la iniciativa “Pels valents” que lluita contra el càncer infantil
i posa a disposició de la ciutadania, tant a les oficines que el
cos té a Ribes (Masia Can Puig, carrer Major, 110) com a la de
les Roquetes (a la Pl. de la Vinya d’en Petaca, s/n), els escuts
solidaris que es bescanvien a canvi d’una donació mínima de
quatre euros.
Es tracta d’uns escuts amb l’aparença dels oficials de la Policia
Local de Sant Pere de Ribes que incorporen el fons negre i els
filets grocs que identifiquen la lluita contra el càncer infantil. I
per aquesta causa, el cos ha volgut recuperar l’escut municipal
amb tots els seus colors i vistositat. També incorporen l’etiqueta
de la campanya #pelsvalents i dues ratlles negres com les dels
antics guerrers que es marcaven a la galta. Són uns escuts
brodats i es poden cosir a la roba o enganxar a qualsevol peça
o motxilla ja que duu al dors cola termo-adhesiva amb aquest
propòsit.
La campanya neix amb l’objectiu d’ajudar a fer realitat el
Pediàtric Centre de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona,
el centre d’Oncologia Pediàtrica més gran d’Europa. Segons
s’especifica en la campanya, el centre requereix 30 milions
d’euros de finançament perquè pugui ser possible. L’equipament
hospitalari podrà atendre uns 400 pacients l’any, un 30%
més dels que el Servei d’Oncologia de Sant Joan de Déu atén
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Agents de la Policia Local de Sant Pere de Ribes,
mostrant dos dels escuts solidaris.
actualment i incorporarà els darrers avenços en la lluita contra
el càncer.
El lema que dona nom a la iniciativa, “Pels valents”, és el que
emana de la campanya llançada pel propi Hospital Sant Joan de
Déu i la Fundació FC Barcelona.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Ingredients:
1 filet de llobarro
½ ceba morada
2 llimones
1 bitxo
Gingebre
Coriandre
4 llagostins cuits
Sal

CEVICHE DE LLOBARRO

Preparació:

En un bol posarem el suc de les 2 llimones amb dos glaçons de gel per mantenir el bol sempre fred i rebaixar una mica el
suc de llimona. Afegirem la mitja ceba tallada tipus juliana, un xile, una mica de gingebre ratllat i una mica de coriandre
picat.
Tallarem el filet de llobarro a tires i després les farem a trossets de uns 4 cm. Ho afegirem al bol amb un polsim de sal,
mesclarem bé i ho deixarem marinar uns 3 o 4 minuts. No gaire més.
Mentrestant pelarem i trossejarem els 4 llagostins.
Traurem la mescla del bol i l’hi afegirem els llagostins tallats per sobre.
CONSELL DEL GUERRER: Si noteu molt el sabor de la llimona, poseu el ceviche en un escorredor i tireu aigua freda per tal
de rebaixar l’acidesa.
BON PROFIT

El menu del guerrero
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Sabies
què...
ELS PRIMERS “XARNEGOS” VAN
VENIR DE FRANÇA?
A la memòria dels meus rebesavis xarnegos
Josep Miret i Mestre

A les darreries de l’edat mitjana la població catalana
havia quedat molt delmada per la pesta negra i molts
masos s’havien abandonat en morir els seus ocupants.
En canvi al nord dels Pirineus i especialment a la
Gascunya hi havia un excés de població que va trobar
sortida creuant els Pirineus per la vall d’Aran buscant els
millors sous que podien trobar aquí. Són els anomenats
immigrants francesos, la majoria de parla occitana, una
llengua pròxima al català que els permetia d’integrar-se
ràpidament. Els nouvinguts eren sobretot pastors, mossos
i criats que arribaven joves i solters. Van arribar a ser més
del 40% de la població d’alguns municipis catalans a la
primera meitat del segle XVII.
D’aquella època ens han arribat molts cognoms que
sovint pensem que són catalans i en realitat provenen
de l’occità. Per exemple, Benach (del poble de Benac),
Blasi, Bigorra, Briansó, Capdet, Espachs, Gavaldà, Jacas (o
Jaques), Juliachs, Layret, Llorach, Marcet, Pàmies, Reixach,
Samaranch, Totosaus (en occità “tot o saus”, traduït “tot
ho saps”).
També hi ha alguns cognoms francesos de gent que
sembla provenir del massís Central francès o de més al
nord: Bacardí (fr. Bacardy), Bayés (fr. Bayeux), Bricall (fr.
Bricault), Dexeus (fr. Desjeux), Maurí (Maury), Moreu
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El mas d’en Giralt, que va ser adquirit per un propietari
descendent probablement de l’Arnau Giralt que va venir
de França.
(Moreau), Samsó (Samson), Tatché (del francès “Taché”,
que significa “tacat”), Tubau (Tibaud), etc.
Alguns d’aquests cognoms van ser catalanitzats i no
sempre és fàcil veure’n l’origen, per exemple Cambó (oc.
Cambon), Carsí (de la regió de Quercy), Claramunt (de la
ciutat de Clarmont), Lostau (oc. L’Ostau, que vol dir “la
casa”) o Peytaví (oc. Peitavin).
Ja hem dit que la integració va ésser ràpida perquè les
constitucions catalanes permetien accedir a la nacionalitat
catalana (o almenys a alguns dels seus avantatges) amb
tan sols un any i un dia de residència. Però la majoria
adquirien l’estatut de catalans pel casament amb noies
d’aquí. Els immigrants eren normalment homes joves
en edat de treballar i de casar-se. No sempre eren ben
acollits, sovint eren gent pobra i esparracada als quals
s’acusava d’ésser bandolers, heretges i portar mala vida.
L’any 1635 el rei d’Espanya declara la guerra a França,
com a conseqüència de la rivalitat entre el comte-duc
d’Olivares i el cardenal Richelieu, i com sempre els va tocar
el rebre als d’entremig, els catalans, i molt especialment
els catalans d’origen francès. La Cort de Madrid va
ordenar la confecció d’una llista, coneguda amb el nom
de “Matrícula”, on havien de figurar tots els francesos

establerts en municipis de la costa catalana. El govern de
la Generalitat s’hi va oposar, al·legant que anava contra les
constitucions de Catalunya, però l’únic que va aconseguir
va ser frenar alguna de les mesures més dràstiques.
La “Matrícula” de 1637 va ser estudiada per l’historiador
Emili Giralt i Raventós a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Ell
i el seu germà Josep (nascuts a Vilafranca del Penedès,
fills de pares ribetans) van donar a conèixer una llista de
19 ribetans d’origen francès, la majoria casats amb dones
ribetanes i amb fills, que són l’origen de molts llinatges
actuals.
Joan ARGENTER

Joan LLUÍS

Gregori ARGENTER

Bertran LLOSA

Mateu BOTÍ

Joan Bertran MARTÍ

Joan CAMPS

Arnau MESTRE

Llorenç CAMPS

Bernat PAGÈS

Joan CASTELL

Guillem ROS

Pere Maynada CAVARDÓS

Maties SARLA

Joan CORRETGA

Joan VINYALS

Arnau GIRALT

Pere VINYES

Guillem LLANOS

Can Perris o can Puça, al Palou Alt, casa fundada per
Perris Capdet, nascut a Montagut, a l’Arièja, i casat l’any
1618 amb Jerònima Artigues.
Queda per a un altre dia explicar els “xarnegos” que van
venir a Ribes les dècades de 1950 i 1960. Aquests ja no
venien de la Gascunya si no sobretot de les terres de
Múrcia.
+INFO: Emili i Josep Giralt i Raventós, “Els immigrants
francesos a Ribes”, Programa de la Festa Major del GER,
gener 1979 (el podeu consultar a http://bibliografia.ribes.
org/).
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Dos no es barallen...
Fa molts anys, els grups de rock no feien concerts. Actuaven
i la gent ballava. Hi havia una sèrie de locals on el jovent
de l’època anava a ballar i a escoltar-los lluint cabells llargs,
pantalons acampanats i minifaldilles.
Suposo que això passava arreu però jo puc parlar dels del
barri de Gràcia de Barcelona. El mític San Carlos Club, el
Kiki, el Discos Voladores, el Lesseps...
Ens ho passàvem la mar de bé, malgrat que, de tant en tant,
es produïa alguna situació desagradable.
De l’escenari estant, perquè sempre he sigut més de tocar (la
guitarra) que de ballar, més d’una vegada havia contemplat
aquesta escena.
Entren a la sala un grupet de nois i noies d’un altre barri. Per
la manera de fer es veu d’una hora lluny que busquen gresca.
I al final la troben. És inevitable. Com? Molt fàcil! Un d’ells,
normalment el més cepat, s’atansa a un noi que està escoltant
amb placidesa la música i li fa una pregunta mentre assenyala
una noia de la seva colla.
- T’agrada la meva nòvia?
- Què? Pregunta amb desconcert el pobre noi.
- Que si t’agrada la meva xicota?
El xicot interpel·lat ja ha begut oli. Contesti el que contesti
rebrà.
Si diu que no:
- Què passa? La trobes lletja? És massa poc per a tu, cabró?I ja hi som.
Si diu que sí:
- Per això te la miraves, oi, porc?- I també ja hi som.
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Ja veieu que allò que diuen que dos no es barallen si un no
vol, no és del tot cert. Hi ha una mena de gent que s’alimenta
dels conflictes i, si no hi són, els creen.
Ara mateix, al nostre país, passa una cosa semblant. Una sèrie
de espècimens, propis de l'Espanya més negra, es dediquen a
buscar brega traient, de mala manera, banderes i llaços grocs,
atiats per cert partit que només té una obsessió, buscar el
conflicte. Al preu que sigui.
Estan repartint cops i empentes amb la cara tapada esperant
que algú s’hi torni. I si no, arrencant uns símbols que només
demanen llibertat, de manera compulsiva i amb tota la
fatxenderia del món. Cal tenir molta cura de no caure en la
seva provocació.
Els seus incitadors polítics malden perquè a Catalunya no hi
hagi normalitat, aprofiten una picabaralla sense aclarir per
parlar de “fractura social”, “Catalunya supremacista” i tenen
la mala fe de mentir de manera barroera a totes les caixes
tontes dels veïns. I aquests, il·lusos, s’ho creuen.
P. D. Em considero una persona molt afectuosa. Abraço i
faig petons amb facilitat però, francament, hi ha arrimades
que em fan fàstic.
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