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ctubre és un mes on tot ja torna a rutllar. Passat l’estiu, la tardor garanteix 
que tot ha tornat a lloc, que l’amunt i avall ja forma part del passat, i que 
l’ordre,  per bé o per mal, torna a dirigir les nostres vides.

Però això no vol dir que sigui un mes trist i avorrit, doncs moltes són les opcions per al 
divertiment, la cultura, les tradicions populars, els esports o les activitats organitzades 
per poder participar-hi. Anomenarem algunes, tot i que segur que n’hi ha més, i ben 
diverses per fer cap a menjar panellets, sense adonar-nos.

El Correspurnes i el 6è concurs de colles infantils de foc, la petaran ben grossa a Les 
Roquetes, el proper 6 d’octubre a les set de la tarda, 14 colles d’arreu per gaudir-hi un any 
més. Foc i baquetes.

Sense embuts, és un projecte enfocat als joves, amb contingut d’activitats per entendre la 
vida tal com és. És una activitat gratuïta que es celebrarà a l’Espai Jove de Ribes els dijous 
a la tarda d’octubre i novembre, i que donarà la possibilitat de compartir als assistents 
temes com  la diversitat sexual, la mort o l’assetjament escolar entre d’altres.

El Passatge del Terror de Les Roquetes torna el dia 20 d’octubre, amb el nom de El Bosque.  
Enguany i en la seva 8ena edició canvia d’ubicació i també de franja horària. 

També a Les Roquetes, els dies 20 i 21, és celebrarà el Mercat del Cava i la Tapa, tot 
celebrant 10 anys de progressiu èxit i expansió.

I per fer esport,  des de 2011 ens convoquen a l’octubre a participar a la Mitja Marató 
Rural de Ribes, aquest cop en dos circuits, un de 10 i un de 21 km. Les inscripcions estan 
obertes, a la Penya Barcelonista, a l’Espai Blau i a la web de Runedia.

Els pressupostos participatius, on tots els ciutadans i ciutadanes hi son convidats a 
participar, celebren també durant aquest mes d’octubre la presentació de projectes i la 
votació de propostes.

I acabem aquest seguit de propostes amb el Blues & Sons Ribes. Concerts, Jams, 
Conferències... tot i que en aquest cas, haurem d’esperar al novembre. 

Fins aviat.
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L’ex jugador del FC Barcelona Ronaldinho Gaúcho; el patró 
de la Fundació Cruyff i ex jugador del FC Barcelona Carles 
Puyol; l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido; 
la presidenta de la Fundació Cruyff, Susila Cruyff, i el 
vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner, han 
inaugurat aquest dimecres 26 de setembre el Cruyff Court 
Les Roquetes per promoure l’esport entre els infants i joves 
de la localitat. A la inauguració també hi han assistit diferents 
membres de la família Cruyff, la directora de la Fundació 
Cruyff, Pati Roura, i Marcel Invernón, del Àrea d’Acció 
Comercial i Educativa de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

La nova instal·lació és fruit del conveni signat entre 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Fundació Cruyff amb 
la finalitat de convertir la pista de Sant Agustí de les Roquetes 
en un punt de referència per a la pràctica esportiva i benestar 
físic mitjançant activitats esportives i de lleure a l’espai 
públic i a l’aire lliure, integrat en el seu entorn i fomentant 
la cohesió social. L’actuació integral que ha portat a terme 
el Consistori, amb un pressupost de 350.000 euros, ha 
permès renovar la grada, el paviment, el mobiliari urbà, la 
il·luminació i la jardineria i incloure a l’espai una pista de 
bàsquet urbà i una zona de street workout, tot convertint-lo 
en una emplaçament esportiu obert al veïnat i d’accés lliure 
amb grans obertures i baranes d’alçada més reduïda.

Després de la rebuda dels jugadors, dels parlaments i les 

LES ROQUETES ES BOLCA EN LA INAUGURACIÓ DEL 
CRUYFF COURT AMB RONALDINHO I CARLES PUYOL
La zona d’Street Workout també es rebuda amb èxit i expectació en  l’exhibició de presentació el mateix dia.
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fotos habituals d’aquests actes, es va disputar un partit 
amistós amb dos equips formats per nens i nenes de les 
Roquetes capitanejats per Ronaldinho i Puyol. Les dues 
figures del futbol també van rebre un obsequi de record 
de mans de l’alcaldessa i van saludar a representants de les 
penyes barcelonistes del municipi.

En acabat, a la zona de l’Street Workout, joves de les 
Roquetes i del Club Vilanova Streetworkout i calistenia va 
fer una exhibició d’aquest esport. L’Street Workout està 
format per diversos elements i barres disposades per fer 
exercicis físics i moviments mostrant les habilitats dels 
esportistes i on hi intervenen la coordinació, força i fins i 
tot la creativitat.

El doble acte de dimecres va comptar amb la participació 
de la regidora de Joventut i Esports de les Roquetes, entre 
d’altres personalitats i representants institucionals, i la 
participació d’alumnes de 5è i 6è de primària.

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d’ús lliure 
que fomenten la pràctica esportiva entre infants i joves en 
situació de vulnerabilitat i que pretenen transmetre valors 
como la responsabilitat, el respecte, la inclusió i el joc en 
equip i l’educació en hàbits saludables. La iniciativa, a més, 
impulsa dos projectes específics en aquests camps de futbol: 
els Cruyff Courts 6vs6, campionats per a nois i noies de 
10 a 12 anys en què participen tots els Cruyff Courts, i el 
Community Program, amb l’objectiu que joves de diferents 
llocs aprenguin a organitzar el seu propi torneig. 

El camp inaugurat a les Roquetes se suma al Cruyff Court 
Hristo Stoichkov de Martorell, al Cruyff Court Sergio 
Busquets de Badia del Vallès, al Cruyff Court Carles Puyol 
de la Pobla de Segur i al Cruyff Court Gerard Piqué de 
Sant Guim de Freixenet. L’embrió d’aquest projecte va ser 
la creació del Cruyff Court Xavi Hernández a Terrassa, que 
va posar els fonaments de l’acord entre la Fundació Cruyff, 
la Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació FC Barcelona 
per a la construcció, manteniment i dinamització d’un total 
de 15 Cruyff Courts arreu de Catalunya, prioritzant zones 
desfavorides per fomentar la inclusió social d’infants i joves 
especialment vulnerables a través de la pràctica de l’esport.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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El Festivalet del Monocicle, que es va 
celebrar el dissabte 15 de setembre, va 
posar cap per vall la seu dels Xulius i tot 
l’entorn, omplint d’activitats el carrer. 
Durant el matí es van dur a terme els 
tallers per a infants i tallers per a realitzar 
en família. Moltes de les activitats van 
superar les expectatives de participació 
i va quedar gent en espera. Va ser tot un 
èxit. 

Les sales de l’entitat es van omplir de 
música, amb cinc tallers diferents, tots 
ells amb la música o l’expressió corporal 
com a protagonistes. Des del taller 
d’estimulació musical per a nadons i 
infants al costat dels seus pares i mares, 
realitzat pel musicoterapeuta Oriol 
Cortadelles, fins el taller d’harmònica 
amb el músic Sergi Raya. A més, la 
roda d’instruments, amb professors 
de l’Escola de Música de Sant Pere de 
Ribes, va permetre experimentar a 
tothom que s’hi va apropar, del contacte 
amb diversitat d’instruments clàssics i 
moderns. Un taller de sensibilització i 
un de percussió corporal van ser altres 
de les oportunitats per experimentar la 
música per als més petits. 

A més, durant el matí, la canalla va poder 
escoltar els contes de Soledad Romero, 
sobre bandes de música, com Ramones, 
Metallica i Depeche Mode, que va 
interpretar l’actriu Victoria Lepori, al 
temps que es podia anar escoltant les 
seves cançons. 

Al migdia, l’aperitiu musical va anar a 
càrrec del guanyador del Concurs de 
Cantautors del Monocicle de l’edició 
anterior, Joan Mena, Ell Sol, que va 
interpretar els seus temes amb una 

Èxit de participació en el Festivalet del Monocicle
guitarra i amb un 
instrument d’origen 
africà, fabricat per ell 
mateix, a partir d’una carbassa. 

La tarda s’obria amb nous tallers, l’espai 
de jocs i l’espectacle d’animació infantil 
de Rah-Mon Roma, més l’obertura de 
les carpes de gastronomia, cerveses 
artesanes de Ribes i els cellers ribetans 
de Puig-Batet i Vega de Ribes. La 
Xixonenca i La Moderna hi van aportar 
les seves especialitats. 

Abans de començar el Concurs de 
Cantautors del Monocicle, va pujar a 
l’escenari del carrer Major La Coral Els 
Xulius, dirigida per David Llorens, amb 
un acurat repertori de música clàssica i 
popular catalana. 

Ja amb un retard provocat pel plugim de 
la tarda, va arribar el vespre i amb ell els 
concerts dels tres finalistes del Concurs. 
Seguint l’ordre del sorteig previ, van 
actuar Ramon Porta, Andreu Martínez 
i finalment Abraham Rivas. El jurat i 
el vot del públic van acabar atorgant 
l’ordre dels finalistes, precisament al 
revés de l’ordre de les seves actuacions. 
I poc abans, arrencava a Les Planes, el 
concert de Beatriz Valladares i Màrius 
Milà, Sabor a Cuba. 

L’entrega dels premis, amb la pluja a punt 
d’irrompre, es va dur a terme anunciant 
que l’esperat concert de cloenda, amb 
Mazoni, se celebraria a la Sala dels 
Xulius. Un encert, que va suposar una 
actuació de proximitat, per a un artista 
de la intimitat. Es va allargar i va ser una 
exitosa cloenda per a una jornada que 
va ser diversa, divertida i familiar. 

L’A

El president de Els Xulius, Jordi Juliachs va 
entregar el primer premi del Concurs de 
Cantautors, a Abraham Rivas, al costat de la 
presentardora i membre del jurat, Bàrbara 
Scuderi. Fotografia de Laura Bregante.

Infants en la Roda d’instuments situada al 
carrer Major, davant l’entitat. Fotografia 
d’Anna Vidal.

La Coral Els Xulius durant la seva actuació, 
arribat el vespre, a l’escenari davant Xulius, 
amb el seu director David Llorens. Fotografia 
d’Anna Vidal.
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha signat un conveni amb 
el Consorci de Serveis Empresarials del Gran Penedès (CSEGP) 
per a l’adquisició d’experiència professional en empreses dels 
alumnes del programa “Fem Ocupació per a joves”. L’acord 
estableix les condicions de col·laboració entre ambdues 
institucions per a la implementació de l’actuació d’Experiència 
professional mitjançant contracte laboral del programa, que 
aquest any atendrà a 20 persones joves desocupades entre 18 i 
20 anys. L’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, i el president 
del CSEGP, Martí Sistané, s’han mostrat molt satisfets de posar 
major èmfasi en afavorir la inserció laboral de joves.

El Consorci designarà un tutor o tutora d’entre les seves persones 
treballadores que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i 
supervisar al jove en pràctiques sobre com ha de desenvolupar 
les tasques vinculades al lloc de treball i tindrà assignats com a 
màxim cinc participants de manera simultània. La durada del 
contracte serà com a mínim de sis mesos mitjançant qualsevol 
modalitat contractual que s’ajusti a les condicions del programa, 
amb jornada laboral a temps complert o parcial, segons els 
casos, i no inferior al 50% de la jornada ordinària.

Fem Ocupació per a Joves, és una bona oportunitat per formar-
se i trobar feina adreçada a joves d’entre 18 i 29 anys, en 
situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, 
proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària 
per ocupar un determinat lloc de treball. Els beneficiaris són, 
d’una banda, joves que han de disposar del títol d’Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO), de batxillerat o Cicle Formatiu de 

L’AJUNTAMENT I EL CONSORCI DE SERVEIS EMPRESARIALS DEL GRAN 
PENEDÈS PROMOUEN LA CONTRACTACIÓ DE JOVES EN EMPRESES
Han signat un conveni de col·laboració en el marc del programa “Fem Ocupació per a joves”.

Grau Mig i, de l’altra, les empreses, entitats o institucions del 
sector serveis (preferentment dels àmbits d’atenció al client, 
comerç, hostaleria i administratiu) ubicades a la comarca del 
Garraf i l’Alt Penedès disposades a contractar-los. 

Els i les joves i empreses que hi estiguin interessades es 
poden posar en contacte amb l’Ajuntament trucant 93 810 92 
10 o bé a través  de l’adreça de correu electrònic ocupacio@
santperederibes.cat.  El programa està subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social i gestionat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

DEPARTAMENT DE PREMSA
AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES



06                                   L’Altaveu nº 137  any 2018

El Passatge del Terror de Les Roquetes es porta fent des de 
d’octubre de 2011 per la mà de Millenium Espectàculos, una 
entitat resident de Les Roquetes que es va estrenar llavors. 
Ja porten 7 passatges de terror propis, 3 més en col·laboració 
amb altres entitats, 3 obres de teatre, 4 passatges de nadal i 
moltíssimes col·laboracions amb associacions del propi municipi. 
Una colla de joves que a la seva esquena porta un gran palmarès 
de la que poden estar ben orgullosos.

I es que des de que es van estrenar, porten 7 anys amb intensa 
activitat i com a motiu de celebració, el passatge del terror d’aquest 
2018 arriba carregat de novetats. Aquesta vuitena edició, amb el 
nom de El Bosque, fa un canvi d’ubicació i franja horària.

El nou emplaçament del passatge del terror serà a l’aire lliure, 
ni més ni menys, que als jardins de la piscina municipal de Les 
Roquetes, que fa cantonada amb el carrer Puigmal i la Miguel 
Servet. Aquest canvi és degut a experiències prèvies que van 
agradar molt al públic i que van funcionar molt bé.

L’altra novetat és l’horari, el qual bé definit pel propi espai, i 
es que Millenium Espectáculos ha seleccionat el dissabte 20 
d’octubre, és a dir, un únic dia intens i ple d’emoció. Per aquest 
motiu amplien el marge horari, i el dia 20 començarà a les 6 de la 
tarda i finalitzaran a les 2 de la matinada. La primera hora estarà 
dedicada al passatge light, com sempre s’ha fet, i a partir de les 
7:30 de la tarda donarà inici al show més intents. Més de 7 hores 
de terror que els assistents podran gaudir gràcies a la participació 
de més de 30 voluntaris que cada any ho fan possible.

Ara només queda apuntar-se aquest dia 20 d’octubre a l’agenda i 
no perdre aquesta única ocasió anual.

EL PASSATGE DEL TERROR DE LES ROQUETES
AMB NOVETATS I CANVIS.
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Recomanacions
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Quan anaves a l’escola segur que somiaves com seria el teu futur. 
Potser imaginaves en què treballaries, quina parella tindries o a on 
viuries.

Més tard va arribar el moment de fer algunes eleccions. Respecte 
als teus estudis. Al teu treball. Als teus amics. Totes les decisions que 
vas prendre, realment les vas triar tu?. O algú més ho va fer per tu?.

Et preguntes si la vida que tens és la que volies?. T’agrada el que fas? 
Estàs totalment satisfeta d’allò que has aconseguit? Té la teva vida 
actual una mica d’allò que imaginaves quan somiaves amb ella?

Si has contestat que no a alguna pregunta o a totes, tinc una bona 
notícia. En el món dels negocis es sol dir que “rendibilitats passades 
no asseguren guanys futurs”. El mateix passa amb la teva vida. El teu 
passat no determina el teu futur.

Potser vas provar a començar un negoci i no va sortir del tot bé.

Potser vas tenir una parella durant un temps que, al final, no va 
arribar a bon port.

Potser les teves relacions han estat poc sinceres.

Tens fills? Potser, quan eres adolescent, algunes de les pràctiques 
educatives dels teus pares no t’agradaven i vas pensar que tu ho 
faries d’una altre manera quan en tinguessis. Vas decidir que series 
diferent.

I no obstant això, quan les coses no van del tot bé, tornes a actuar 
com ho feia la teva mare amb tu. T’has preguntat alguna vegada per 
què alguna cosa que intentes eliminar de la teva vida torna?

T’obsessiones tant per no repetir allò que no vols a la teva vida, que 
aquesta mateixa obsessió fa que torni una i altra vegada.

El mateix passa quan vols aconseguir alguna cosa. Quan t’obsessiones 
amb algun assumpte determinat, l’únic que aconsegueixes és 
augmentar la teva ansietat i la teva frustració perquè això que tant 
anheles no arriba.

Cal definir el teu objectiu i mantenir el focus en ell. Però sense 
obsessionar-te. Perquè l’obsessió fa que, en realitat, no t’enfoquis en 
allò que vols, sinó en tot el contrari. 

Com t’he dit abans, les experiències del passat no determinen el 
teu futur. El futur únicament ho escrius tu amb la teva actitud. Deixa 
anar els pensaments negatius. El que va passar ja va quedar enrere. I 
és hora de mirar cap endavant. Però aprenent del passat. 

I per no repetir el teu passat cal que reinventis teu futur. I per això, 
primer has de reinventar-te tu. Considera les teves experiències 
passades com aprenentatges tant del que t’agrada com del que no. 
Aprèn d’allò que has fet bé per repetir-ho i millorar-lo. I també d’allò 
que vas fer menys bé, per ser creativa i aconseguir fer-ho millor.

Un petit canvi actua com una mena d’efecte papallona. Canvies tu i 
canvia tot allò que hi ha al teu voltant.

Com pots canviar quan ho veus tot amb tonalitats de gris? Aquí van 
uns quants suggeriments:

- Agraeix el que tens. Ser agraïda et donarà energia i t’omplirà 
d’optimisme

- Somriu tot el que puguis i més. El somriure és un gran catalitzador. 
Per a tu i per la teva relació amb els altres.

- Tingues pensaments positius. Deixa passar la negativitat. 

- Confia en tu. Tens una quantitat immensa d’experiències i 
aprenentatges acumulats que et fan única. 

- Crea un mapa mental o una llista d’allò que necessites per arribar al 
teu objectiu. T’ajudarà a prioritzar i avançar.

- Fes una acció cada dia relacionada amb la llista que has fet.

- Aprèn de la teva experiència i ajuda’t d’ella. Posa’t reptes.

El teu destí només depèn de tu.

COM CREAR EL TEU PROPI DESTÍ



L’Altaveu nº 137  any 2018                                     09

CORTINA TÈCNICA

DESCANS

MOBLES DE JARDÍ

ROBA DE LLIT

TENDALS I PÈRGOLES
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Per Bàrbara Scuderi

De la Terra a la Taula, la verema de casa nostra

La singularitat de la degustació de cada vi parteix de 
la varietat del raïm, de la seva cura des del primer dia, 
de la terra on neix, del clima en que viu i les seves 
transformacions, de la proximitat al mar, de la cura i la 
prevenció de possibles malalties, fongs o adversitats, de 
com es cull, de la selecció, de l’atenció i del control dels 
temps, la temperatura, l’acidesa i el sucre després de la 
collita, del tractament en la seva fermentació i en la seva 
elaboració i finalment, en resum, de l’espera, la tria del 
temps necessari per assolir l’objectiu de la seva graduació, 
el seu color, l’aroma i tots aquells detalls que fan de cada 
vi, una experiència única. No hi ha dos vins iguals. I aquí 
rau la seva màgia i el seu art. 

Tradició i modernitat, passió i treball, artesania i 
mecanització, família i empresa, són binomis que ens 

En el darrer mes i mig la tradició s’apodera del nostre paisatge. Les vinyes estan en el seu màxim esplendor, 
els tractors amunt i avall, hi ha amistats que s’aixequen aviat al matí per anar a fer la collita ben d’hora; 
mans i màquines, segons allà on mirem, són part del nostre entorn quotidià. Ha arribat la verema i ens 
hem endinsat a viure de ben a prop l’experiència amb tres cellers i productors ribetans, al costat dels seus 
responsables. En les fotografies: Montse Pagès, Isidre Pagès i Pau Pasqual, del Celler de can Pagès; Natàlia 
Puig i Xavi Puig, del Celler Puig Batet; i Carles Bartra, del Celler Vega de Ribes. 

apropen a la seva elaboració, en la justa mesura en que 
ens trobem davant d’un producte ancestral, que ha 
evolucionat, ha perfeccionat les seves particularitats 
i continua governant un bon àpat, un aperitiu o una 
sobretaula. Sempre en funció del moment, hi ha un vi 
dolç, sec, rosat, negre o blanc, adequat per a cada un dels 
gustos. De fet, la diversitat pot ser un dels seus trets més 
distintius. 

Les varietats de casa

Per resumir, hi ha dos grans tipologies de vi. El vi mono-
varietal, delicadament tractat a partir d’una sola varietat 
de raïm, per exemple el criança Petit Roc del Celler Puig-
Batet, cent per cent Merlot; i també les Malvasies de Can 
Pagès, i les Sasserra, de Vega de Ribes. I en segon lloc els 
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cupatges, és a dir la combinació de diferents varietats de 
raïm per a l’elaboració d’un vi. Una tipologia més extensa 
i amb major diversitat de productes. 

Els raïms del nostre voltant, diferents de les varietats de 
zones més seques i interiors, són diverses. Des dels negres, 
Sumoll, Carinyena, Ull de llebre (tempranillo), Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Samsó, Garnatxa, Monestrell; fins 
als blancs com el Xarel·lo, el Macabeu i la Parellada -que 
són el cupatge del cava també-, i els Muscat en distintes 
variacions, són les principals varietats del nostre entorn. 
Altres raïms, per exemple, requereixen altres tipus 
de terrenys o paisatges i procedeixen de l’interior del 
Penedès,  o fins i tot de la Conca de Barberà, com ens 
explica Montse Pagès. 

De fet, el Celler de Can Pagès, que és el major cultivador 
i elaborador de Ribes, té una extensió de 100 hectàrees 
i també terrenys en altres comarques, “perquè cada 
varietat té el seu hàbitat necessari”. Els Cellers de Puig-
Batet i Vega de Ribes, que són petits elaboradors i 
productors, tenen una extensió tres vegades més petita, i 
tot i així una àmplia diversitat de raïms, pròpia del Garraf, 
“que dins de la DO Penedès té les seves particularitats”, 
comenta Xavi Puig. 

El Vega de Ribes és el celler més antic dels tres. Setze 

generacions familiars, documentades des del segle XVI, 
dedicades al conreu de la terra i a l’elaboració del vi. 
Actualment, Carles i Enric Bartra, i també el jove Biel 
Bartra, són els encarregats de la collita, el tractament i 
elaboració de les diferents varietats dels seus vins. El 
seu treball parteix d’un acurat tractament de la terra, la 
selecció de les varietats del raïm, el tractament del most i 
la fermentació, que donaran lloc a les Malvasies i els vins 
ancestrals i joves de la seva bodega. 

El Celler Puig-Batet, compta amb una tradició de cent anys, 
amb quatre generacions tenint cura de les vinyes. Tot i així, 
després dels anys vuitanta del segle passat, la producció 
es va aturar, i no va ser fins el 2010 en que Xavi Puig va 
prendre la iniciativa de recuperar la tradició familiar, que 
havia encetat el seu avi i “que havien continuat el pare i 
l’oncle”. Així que tot i ser el segon, en el nostre recorregut, 
per antiguitat, és el més jove actualment. 

Per la seva banda, la família pagès, establerta a Les 
Torres, també des del segle XVI, va encetar el celler propi 
ja al segle XXI, concretament l’any 2004, ja que abans es 
dedicava a la venta de la verema i no a l’elaboració de vins 
propis. 

De fet una de les característiques del nostre entorn ha 
estat la transformació de cultivadors de raïm, dedicats a 
la terra, a la producció i elaboració de vins propis, que ha 
proliferat en les darreres dècades. 

Biel Bartra, és la nova generació incorporada al Celler 
Vega de Ribes. De la collita a l’elaboraciódels vins, 
participa en tot el procés. 

La collita per Xavi Puig (Celler Puig-Batet) és fonamental. 
Delicadament i amb petites caixes permantenir-se en 
millor estat. Fotografia: Punt G.
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De la terra a la taula

Des d’escollir la varietat pel terreny, o el terreny per a la 
varietat, com afirmava Montse Pagès; fins a seleccionar 
durant la collita cada gotim, com senyala Puig, o tenir la cura 
sostenible necessària i prèvia, com destaca Carles Bartra; 
la terra i la varietat de raïm han de ser una combinació 
perfecte perquè el most i el posterior vi resultant siguin 
allò que els seus elaboradors busquen. Aquí intervé la 
dedicació, el treball i la passió, l’equip de persones que ho 
fan realitat, i els criteris a l’hora de treballar, després de la 
terra i el conreu, la collita. Les mans continuen sent l’eina 
predominant, però ja no exclusiva. Depèn també del destí 
de la collita. I en la seva recol·lecció també és important 
el seu primer i més efímer emmagatzematge i transport. 
El temps és rellevant. Es poden perdre o guanyar graus de 

sucre, que seran graus d’alcohol -ens expliquen- segons 
la manera de transportar el raïm del camp al celler, la 
quantitat i les temperatures que es puguin assolir. Alguns 
comencen la collita de matinada, a quarts de cinc, depenen 
de la varietat de raïm, altres a les set del matí. El més 
important és que el raïm arribi en la seva òptima qualitat 
al lloc on primer es descarrega (suc generat inclòs, quan 
s’escau), després es de-rapa (separar el gra de la rapa), i 
segons la varietat, negre o blanc, es diposita a les tines 
directament o primer es premsa. La selecció dependrà de 
les anàlisi i mesures que es fan al raïm només arribar al 
celler. El grau de sucre, la temperatura que necessitarà, 
la salubritat de l’espècie, segons els cànons oficials per a 
cada un dels seus elements, són aspectes que els enòlegs 
tindran present per seleccionar el raïm que serà la base 
de cada vi. 

Pau Pasqual és l’enòleg de Can Pagès. Ell té cura de les 
gairebé cent tines en que s’elabora el vi que serà venut i el 
que ells mateixos produeixen, la Malvasia de Sitges, Seca 
i Dolça. Al laboratori realitza les mesures i controls, es 
prenen les decisions i es realitzen les proves necessàries 
per obtenir el resultat esperat. I és que després de 
dipositat, el most va fermentant i cal incidir en el seu 
procés, amb una atenció diària i constant, a fi d’aconseguir 
les varietats de vi de cadascú. 

Després es podrà optar per elaborar un vi jove, que en 
dos o tres mesos podrem portar a taula. Són els casos dels 
joves de Vega Ribes i Puig-Batet, que entre el desembre i el 
febrer estaran comercialitzats. Altres, per la seva criança 
o elaboració, requeriran més temps, la fermentació en 
barriques i en ampolla. 

L’arribada del raïm al celler és una primera fase de selecció, de-rapar, és a dir separar la rapadel gra i les primeres anàlisi. 

En el Laboratori (Celler can Pagès) es fa l’anàlisi de cada 
un dels elements necessaris i controls de qualitat perquè 
el most esdevingui un bon vi. 
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Cellers de portes obertes

Actualment podem visitar, concertant la data, tots tres 
cellers i adquirir directament dels seus productors els seus 
vins i malvasies. És tot un privilegi, que la proximitat ens 
atorga, en el que a més de les degustacions, aprenem un 
art ancestral, de gran tradició a nivell particular, perquè 
abans de comercialitzar els seus vins, tots han produït el 
seu vi familiar i a granel, i es pot gaudir d’uns paisatges 
propers i potser no tan coneguts, que precisen d’un 
treball constant i precís. 

Reprenen les paraules anteriors, els binomis que la 
vinya i el vi comporten són dignes de ser transmesos de 
generació en generació, sigui treballant la terra, elaborant 
el vi o degustant-ne totes les seves varietats. I així, ja amb 
l’ampolla a taula, ens acomiadem d’una verema, que 
destaquen els cultivadors que ha estat bona en quantitat 
i qualitat, per les pluges arribades en temps i forma, 

però també ha comportat pèrdues degut a les malalties 
pròpies de la fatídica combinació d’humitat i calor, com el 
míldiu o l’oïdi, que en alguns casos han afectat a part de 
la collita i en altres també han suposat un gran esforç en 
la seva prevenció. Tot i així, collita feta, most fermentant i 
aviat una varietat de més d’una dotzena de vins, produïts 
a Ribes, a la nostra disposició i per a tots els gustos. 

Després de seleccionar-se, el raïm supera una sèrie de processos d’extracció d’impureses,filtració, tot el necessari per 
obtenir el millor most abans de començar la fermentació. 

El paisatge de les vinyes de Puig-Batet, de la finca del 
Corral d’en Massó. 
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CARTES A 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. 

Benvolguda Juani, volia proposar una reflexió sobre la 
diferència, les cultures…El contrast entre la tolerància i 
el racisme pot ser tan efímer… Crec que no s’ha parlat 
prou dels micro-racismes, actituds que sota una aparença 
de naturalitat amaguen cert menyspreu, de vegades violent 
i de vegades tan subtil, que és difícil d’enfrontar-s’hi.[...] 
Estàs d’acord? Jordi, 6 de setembre de 2018

Benvolgut Jordi, 

Com veus he retallat uns fragments, per citar ara i que 
no sigui reiteratiu. Estic d’acord. Els micro-racismes 
existeixen i van penetrant més fort en una societat cada 
vegada més plural i al mateix temps més intolerant. Però 
potser no és la cultura sinó la pobresa l’element que suposa 
els fonaments a tot aquest conjunt d’actituds a què feies 
referència, no creus? Els colors de la pell, els vestits, els 
accents i les diferents llengües que enriqueixen la diversitat 
existent, poden esdevenir símbols d’intolerància per qui no 
compren la seva vàlua, la seva singularitat, la seva identitat i 
la necessitat, que totes les persones tenim per sentir-nos part 
del paisatge cultural d’on venim i d’on som. 

El canvi de vorera, la mirada perduda, les acusacions 
d’aprofitament, l’ús d’un llenguatge amb pretensió 
universalista i marcadament insolent, en són exemples. La 
misèria d’un pensament limitat als estereotips, pot ser una 
de les causes. Però no l’única. 

Aquests dies malauradament rebem notícies (i les seves 
corresponents imatges) de la injustícia més indecent: 
permetre la mort de persones que només lluiten per la 
recerca de la seva llibertat. Es tanquen fronteres, es creen 
camps de de refugi que són veritables presons a l’aire 
lliure. I davant la indiferència de les institucions que tenen 
la capacitat d’acabar amb aquest extermini, la impotència 
de qui gairebé no pot fer res, esdevé l’única esperança de 
canviar les coses. 

Temps enrere els moviments i desplaçaments de persones 
no era considerat una amenaça. La majoria de països (rics) 
s’han forjat i han crescut gràcies a l’arribada de persones, 
que amb les seves cultures i amb les seves singularitats han 
contribuït al treball, l’organització i el tarannà plural d’allí 
on s’hi ha instal·lat. I mai, mai s’ha parlat d’acollida fins 
ara. L’exili, la fugida de casa... mai és una innocent elecció, 

fora dels casos on la voluntat sigui l’aventura o l’ampliació 
d’horitzons, que estan ben lluny del panorama que vivim, de 
forma generalitzada, actualment. 

És del tot imprevisible el que es pugui esdevenir amb 
l’agreujament d’una situació, que és el reflex de les 
conseqüències d’un món incapaç de generar igualtat en 
la seva globalitat, i que precisa explotar, esprémer drets 
humans fins acabar amb ells, i generar enemics i pors per a 
justificar una infinita guerra, que fa massa temps que mata, 
assassina poblacions, viola dones, extorsiona democràcies, 
malmet cultures i en nom d’amenaces i amb la sang per 
endavant, provoca rebuig i crea un paisatge d’intolerància, 
que arriba a les places i carrers de tots els pobles. 

Tenim un privilegi. Malgrat la nostra societat té el defecte 
i -malauradament- la tendència de ser imperfecte, injusta 
i no s’assembla a la que imaginem, és una societat on hi 
ha cabuda per a tothom. Compartir la riquesa potser ens fa 
més pobres, però enriqueix el nostre sentit de ser, en el món, 
una gran comunitat de persones amb un desig en comú: ser 
lliures. 

La Juani.



Carrer Nou, 17  -  villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247   

Dona i jove talles de 38 a 60

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

PRIMERES MARQUES NACIONALS

Sant Pere de Ribes

Qualitat a bon preu

NOVA COL·LECCIÓ
Tardor-Hivern

LAURA VITA

NOVETAT

Sabates a la teva mida

Peu delicat - Amples especials - Plantilles extraíbles
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Ingredients:
4 patates

2 ous

2 grans d’all

Oli d’oliva verge extra

3 llesques de pa

Farigola

Pebre vermell dolç

Sal

Pelarem i tallarem a rodanxes les 4 patates. Tot seguit, fregirem les llesques de pa i un gra d’all amb oli abundant. Quan 
estigui fregit ho retirarem i en aquest mateix oli hi fregirem les patates amb una mica de sal.

Mentre es fregeixen les patates, posarem en el got del túrmix les llesques de pa i l’all i afegirem l’altre gra d’all (sense 
fregir), una mica de farigola i dos gots d’aigua. Ho batérem ben bé i ho reservarem.

Quan les patates comencin a daurar-se, però no estiguin fregides del tot, les traurem i escorrerem l’oli.

En una paella neta, hi posarem les patates amb un parell de culleradetes de pebre vermell dolç. Ho barrejarem bé i tot 
seguit hi afegirem la salsa que havíem reservat.

Quan comenci a bullir hi tirarem els 2 ous (separats) i taparem la paella. Un cop hagin quallat els ous ja estarà a punt per emplatar.

Consell del GUERRER: En el moment d’emplatar, col·locar un branquilló de farigola.

BON PROFIT

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

PATATES AL PEBRE DOLÇ
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

L’ANY 1922 ES VA FER UN PROJECTE 
DE CONSTRUCCIÓ D’UN PANTÀ A 
OLIVELLA?

La masia de can Suriol a Olivella cap als anys 1905-
1909 (Col·lecció de fotografies de can Carbonell de les 
Parellades)

No sé si algú de vosaltres ha sentit a parlar mai d’un 
projecte de construcció d’un pantà al Monnàs, en terres 
de can Suriol, al terme d’Olivella. Aquest pantà havia de 
regar un bon tros dels termes de Ribes i de Sitges, tal 
com podeu veure en el plànol que va publicar en Josep 
Roig i Piera a la revista “Castell de Ribas” l’any 1922.

Però anem al començament. L’any 1902 un grup de 
patricis vilanovins van iniciar el projecte de construcció 
d’un pantà al terme de Castellet i la Gornal per recollir 
les aigües del riu Foix. L’enginyer encarregat del projecte 
era Hermenegildo Gorría Royán, director de la Granja 
Provincial Experimental de l’Escola d’Agricultura de 
Barcelona, que entre altres títols era enginyer agrònom, 
enginyer industrial, doctor en Ciències Exactes i 
Fisicoquímiques, llicenciat en Farmàcia i en Ciències 
Naturals. El senyor Gorría era molt amic d’Amadeu 
Albareda Raventós, conegut com el senyor Amadeu, que 
vivia a can Carbonell de les Parellades i era propietari de 
les masies de can Suriol a Olivella i de can Marcer de la 
Penya a Ribes. 

De l’amistat del senyor Amadeu i d’Hermenegildo Gorría 
en va sortir el primer projecte de construcció l’any 1901. 
Es va buscar la col·laboració dels propietaris de terres 
de Ribes i de Sitges segons s’explica en una nota de l’Eco 
de Sitges del 10 d’agost de 1901. També sabem que el 

senyor Gorría va donar una conferència a Sitges per 
promoure el pantà (“Baluart de Sitges”, 1 de juny de 
1902).

Però la cosa va quedar adormida un bon grapat d’anys. 
A l’Arxiu Municipal es conserva un esborrany d’una 
instància de l’Ajuntament de Ribes adreçada al ministre 
de Foment per demanar que ordeni a la “División de 
Trabajos Hidráulicos de los Pirineos” la redacció d’un 
projecte de pantà a la riera de Begues (AMSPR, Document 
del mes nº 45). El document no està datat però ha de ser 
anterior al diumenge 11 de juny de 1922, quan l’enginyer 
en cap de la Divisió Hidràulica, Sr. Moriño, va visitar el 
lloc on s’havia de construir la presa (“Castell de Ribas”, 
15 de juny de 1922).

L’enginyer Moriño va estudiar dos llocs per a la presa i 
finalment va escollir un punt de la riera de Begues a 122 
m sobre el nivell del mar, al lloc anomenat el Monnàs, 
més amunt de can Milà, prop de la cruïlla de la carretera 
d’Olivella (BV-2111) amb la de Sant Pere Molanta (BV-
2415). La presa havia de tenir 28 m d’alçada i permetia 
recollir uns sis milions de metres cúbics d’aigua amb els 
quals es volien regar unes 2500 ha de terreny agrícola. 
Aquesta extensió correspon a la major part de les terres 
planes de Ribes i de Sitges (“Castell de Ribas”, 15 d’agost 
de 1922).
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El Monnàs des de la urbanització “Las Colinas” d’Olivella. 
Alguns escriuen “Montnàs” per la semblança de la 
muntanya amb el perfil d’un nas (foto: Josep Miret)

Poc després de reiniciat el projecte de pantà del Monnàs es 
construeix l’Autòdrom de Terramar. L’any 1924, aprofitant 
la visita del rei Alfons XIII a l’Autòdrom, l’alcalde i el jutge 
de pau (respectivament Josep Cuadras i Cuadras i Pere 
Miret i Cerdà) van vendre a les autoritats espanyoles el 
projecte de pantà del Monnàs com a complementari del 
pantà de Foix (segons el diari “La Vanguardia”, 20 de maig 
de 1924, p. 8).

I poca cosa més... El pantà de Foix va tirar endavant, 
encara que amb molts entrebancs, però el del Monnàs no 
va passar de projecte.

Mapa de la zona regable del pantà del Monnàs fet per 
Josep Roig i Piera, publicat al “Castell de Ribas” el 15 
d’agost de 1922 (Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes)

L ’A
Sant Pere de Ribes

93 023 40 686 5 5  9 6 0  3 2 0  -
laltaveu@laltaveu.com
www.laltaveu.com

ANUNCIA ’T
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  L’estranya parella
A finals del proppassat mes d’agost ens va deixar el gran Neil 
Simon. 

Els que som afeccionats al teatre el coneixem prou bé i els 
que no, també el coneixen per l’èxit de les seves comèdies; 
divertides, intel·ligents i amb diàlegs genials, i per les 
adaptacions que ell mateix va fer pel cinema, “Descalços 
pel parc”, “El presoner de la segona avinguda”, “La noia 
del adéu”, “Perduts a Yonkers”... i sobretot per la excel·lent 
“L’estranya parella”.

Mentre evocava, amb nostàlgia, les divertides 
situacions que viuen en Félix i l’Oscar, una 
estranya parella de cine, se’n va creuar pel cap 
un maleit pensament que em va fer posar de 
molt mal humor. Vaig pensar en una altra, 
aquesta maleïda, estranya parella de polítics 
que, per desgracia, ens ha caigut al damunt i 
que costarà Déu i ajuda treure-se’ls de sobre.

L’un va arribar a encapçalar el seu partit 
movent-li la cadira a la filla d’un general 
amb aires de gran liquidadora en cap de 
Catalunya i després que el capitost de tots 
dos fes un pa com unes hòsties defenestrat 
per la corrupció més salvatge. 

L’altra és una mena de Frankenstein creat 
pels tètrics belluga fils de l’IBEX 35. El van construir amb 
l’objectiu prioritari de crear un conflicte lingüístic que no 
existia a Catalunya i per rebentar el sistema d’immersió 
lingüística que fa tants anys que és sinònim d’èxit. Si no fos per 
la gravetat de l’assumpte, faria gràcia pensar que precisament 

aquest monstre, engendrat per maldir de l’escola catalana, 
que no es cansa de manifestar que a Catalunya el castellà està 
perseguit i què els alumnes se’ls adoctrina en català, s’expressa 
perfectament en castellà, tot i ser fill de la seva vituperada 
immersió. 

El dos simpàtics components d’aquella entranyable parella 
creada per Neil Simon, eren absolutament antagònics en las 
seves idees i capteniment. En canvi aquesta tètrica parella 
política, s’assemblen en un munt de coses. Es vanten de 
ser de centre i tots dos s’exhibeixen amb l’extrema dreta 

més rància d’Europa, anant de la mà, 
sense cap vergonya, del grupuscles més 
radicals i feixistes. S’oposen, tots dos, 
a l’exhumació de les restes de l’assassí 
Franco. Exigeixen junts i, a cada moment, 
l’aplicació, una altre vegada, del fastigós 
article 155. Declaren la guerra més bruta 
contra Catalunya exhibint, sense recança, 
el seu odi al nostre país...

I per acabar-ho d’adobar, aquest dos 
pocavergonya han mentit en el seu 
currículum, apuntant-se estudis que no han 
fet. A qualsevol democràcia com cal, el sol 
fet de mentir equival a la dimissió immediata 
dels polítics. Allà a les Espanyes, no passa res. 

P. D. I ja que he començat citant un gran dramaturg, acabaré 
amb un altre. El gran Valle-Inclán deia a principis del segle 
passat: “En España el mérito no se premia. Se premia el robar 
y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo.” I, per 
desgràcia, la cosa continua.



·
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