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Editorial
Altaveu de març és ple d’imatges, no pot ser d’una altra manera,

doncs Santa Eulàlia i els Carnavals s’ho mereixen i a tots ens agrada
sortir a la foto! Aquest any Carnaval ha estat força calorós comparat
amb altres anys i això ha destapat encara una mica més les agosarades
disfresses, o si més no ha fet patir una mica menys a qui les llueix, sense oblidar que la
varietat i un punt de nostàlgia han estat les temàtiques més representatives.

La creativitat ha omplert els carrers i les colles han portat la seva imaginació i la seva
fantasia als extrems de la sàtira i la diversió. Color, música, personatges de ficció al costat
d’altres més reals però caricaturitzats, han protagonitzat un nou Carnaval, tant a Ribes
com a les Roquetes.
Tot seguit arriba el 8 de març, el dia de la Dona i el dia de totes les dones del món. Un dia
ple de reivindicacions pels drets que manquen, per la paritat i en contra de la violència.
Un dia que també tants homes celebren afortunadament. Encara no prou, ni molt menys,
però cal felicitar als qui han arribat a compartir el respecte, la dignitat i tot el que aquesta
lluita comporta. Des de la Xarxa Feminista de Ribes i les Roquetes es presenta un ampli
programa d’activitats en el reportatge d’aquest mes, en que ens expliquen els seus
orígens així com tots els actes, que enllà del 8 de març, s’han vingut duent a terme des
de la seva creació ara fa tres anys.
A més, en aquest número de L’Altaveu trobareu Les Cartes a la Juani, nous racons de
Ribes per descobrir i les darreres novetats que el comerç local proposa.
La primavera és ben a la vora i a l’horitzó aquest any s’hi albiren eleccions: a l’abril i al
maig, estatals i municipals. S’hi ha de pensar al respecte i seriosament, perquè està tot
ben enredat. Reflexionem que s’ho val. Fem una petita pausa i dediquem una estona
a guaitar l’entorn. I per sobre de tot s’ha d’anar a votar, que hi ha gent avui dia que
és a la presó per permetre urnes. El dret a la lliure expressió no s’ha de deixar perdre.
Reflexionem i actuem.
Fins aviat.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios
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Santa Eulàlia celebra germanor
La Festa Major de Santa Eulàlia va començar a tot
ritme. Els timbalers de la Dragona feien trontollar
la sala d’actes de la Biblioteca Josep Pla el dia de la
presentació del programa d’actes. La revitalització de la
Festa, amb nous actes i les tradicionals cercaviles dels
Balls Populars, colles de foc i castellers, és tota una
realitat.

Les trenes de Santa Eulàlia es van repartir arreu i es va
consolidant, doncs la gastronomia que acompanya la
celebració ha anat guanyant adeptes. I al seu costat,
amb més tradició encara, l’anada a vestir els Gegants
va tornar a aplegar un públic infantil i curiosos a la
plaça, tot veient com la Colla de Geganters fa partícip a
tothom d’un acte que anys enrere era més íntim.

La principal novetat van ser les banderoles de Festa
Major distribuïdes pels carrers principals de les
Roquetes, amb fotografies dels balls. Tot un ventall
d’imatges per gaudir del més essencial de la festa: la
seva gent i tradicions.

Les matinades, les cercaviles i les exhibicions al costat
de les ofrenes durant l’Ofici, formen part central dels
actes més populars. Enguany viscuts amb la solemnitat
que permetia un calendari espaiat respecte del
Carnaval, que tants anys se solapa.
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Activitats per als infants i per a la gent gran, els balls,
concerts i calçotada de cloenda, també van ser plats
forts del menú més desitjat de la Festa: sortir al carrer i
compartir, en germanor, tots i cada un dels actes.
El Ball de Diables de Les Roquetes, Ball de Diables
Els Diabòlics, els Diables Petits de les Roquetes, Ball
de Diables Petits Diabòlics i els Petits del Foc; el Duc
i la Dragona, els Gegants i Capgrossos, les colles de
balls blancs, l’Esbart Dansaire i l’Escola de Gralles el
Geganter i els Castellers de les Roquetes, han tornat a
ser els protagonistes d’una festa amb una participació
cada vegada més jove i més celebrada.
L ’A
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El Carnaval de Ribes
més satíric fa carrera
Foto: Nuri Perez

Fotos: Mònica Izquierdo

M.I
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El Carnaval de Ribes va tornar a deixar palesa
l’originalitat, la creativitat i la imaginació de
l’organització i de participants. Sa Majestat La
Carnestoltes,segrestada uns dies abans, era
alliberada just el divendres 1 de març, a temps per
obrir el Carnaval. Rescatada per les sufragistes
ribetanes, una lliçó de festa... amb un No tot s’hi
val, va ser el tret de sortida d’una emblemàtica
cursa.
Durant el matí i la primera hora de la tarada
del mateix divendres, el carnaval escolar va
protagonitzar l’inici de la festa, pels principals
carrers de Ribes, amb originals disfresses, que la
canalla va lluir al costat de mestres i familiars.
Dissabte els infants van tornar a escena.
Carnaval infantil, va omplir la plaça Marcer
singulars herois i heroïnes, personatges
ficció i oficis d’allò més curiosos, incloent-hi
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M.I

personatges més tradicionals del Carnaval, que
no hi poden faltar: pallassos, princeses, pirates,
indis...
I per la nit... els banderins d’un recuperat autòdrom
de Terramar, donaven el tret de sortida a totes les
escuderies, que es van trobar davant les portes
del Ger per iniciar la rua. La sàtira estava servida i
la nostàlgia també: aires dels feliços anys vint, fins
al carro-carrossa amb un Putin fent de les seves
entre una Merkel, un Rajoy... i un feliç Obama...
fins al servei de neteja i molta, molta sèrie (La Casa
de Papel, Breaking Bad...) i jocs com el Monopoly
o el Candy Crush, una multitudinària carrossa estil
Grease... i un final spanish movie... amb processó
de Setmana Santa inclosa. La sàtira, l’humor i
l’originalitat de moltes colles es va imposar, en un
Carnaval que es va perllongar fins altes hores de
la nit, deixant rastre de festa i xerinola!

L ’A
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Les
Roquetes,
Carnaval
a tot color

Fotos: Joan Ars

La fantasia, en forma d’originals personatges
o la recreació del món més salvatge, van posar
forma al Carnaval de Les Roquetes. Una rua amb
un gran nombre de participants i una vintena de
colles, entre carrosses i comparses. Les plomes,
els colors i les coreografies van anar passejant
pels principals carrers de Les Roquetes, lluint
esplendor, música i festa.
El Ball de Mantons, els balls de l’Arrivo i els balls de
disfresses del Carnaval infantil, van ser celebrats
per centenars de roquetencs i roquetenques,
acompanyats de colles d’altres poblacions, que
cada anys s’afegeixen a la rua i als diferents actes.
La colla Que te Veo, va ser l’encarregada de
dinamitzar el Carnestoltes, per encomana de la
Comissió de Festes, organitzadora del Carnaval.
Així, els de Que te Veo, que són una nombrosa
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colla, van oferir un gran desplegament de fantasia,
amb plomes de tots colors i amb tot un seguit de
coreografies per va encapçalar la rua del divendres
1 de març.
La paraula més repetida: volem més. Més
Carnaval, més disbauxa i més actes... doncs el
cap de setmana semblava quedar-se curt per a
tantes ganes de festa. Alegria, ritme i fantasia es
van donar la mà per mostrar la cara més divertida
del Carnaval. Petits i grans van gaudir de gairebé
24 hores seguides de Carnaval, entre rues i balls,
impossibles de resumir, per la quantitat i la qualitat,
des dels vestuaris fins als maquillatges, els detalls
i els treballs de les carrosses i carrosseries,
també van ser protagonistes imprescindibles d’un
Carnaval, que també va convocar un nombrós
púbic.

L ’A
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Com ho denuncio?
Hola Juani, Potser et sorprèn i la meva carta resulta inútil,
però he escrit ja a tants llocs i he patit tanta ignorància
que he pensat que potser a l’Altaveu podríeu compartir la
meva història i veure si hi ha més gent en la meva situació
per trobar una solució a un problema del que crec que
no es parla prou. Sóc mare de tres fills, divorciada fa cinc
anys, i en aquest temps no he trobat recursos que m’ajudin
a defensar els drets dels meus fills davant l’actitud d’un
pare que [...] i els deixa sense colònies o bé no els porta
al metge quan toca, i més exemples que podria dir, que al
final es resumeixen en que ens hem separat i ells perden,
quan se suposa que no hauria de ser així, no? Com puc
denunciar això? M’agradaria compartir-ho per saber si
algú més pateix això. (Carme, 3 de febrer de 2019)
Benvolguda Carme,
Segurament les meves paraules no estiguin a l’alçada de la
teva sol·licitud. Però al menys en podem parlar, i sembla
que part del teu neguit sigui, precisament que no se’n
parla prou. El primer que voldria dir, és que sí. Sí que hi
ha més casos i sí que no se’n parla prou. La teva carta
m’ha fet pensar i també investigar una mica per cercar
recursos.
El maltractament que pateixen sovint els fills és fa
invisible i en el fons és un efecte de micro-masclisme. Els
pares, ells, en aquests casos és de suposar que no deuen
voler d’entrada res dolent cap als fills, però amb el seu
capficament contra les dones acaben ferint els infants i no
sembla que hi hagi empara legal per denunciar o cercar
solució.
Els serveis d’atenció a les dones, on s’ofereix assessorament
jurídic permet potser fer un primer pas, tot i que potser
els serveis a la infància en aquests casos són també els
que s’haurien d’implicar. Però també (i et dono tota la raó)
caldria que es denunciessin més aquests casos i que es fes
més visible els efectes del masclisme i el maltractament
sobre els infants.
Poden passar anys i les conseqüències directes i també
indirectes són infinites, doncs no sempre es reviuen
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CARTES A LA JUANi

oportunitats, en el sentit de que aquella oportunitat
perduda no sempre es pot recuperar. El dolor que se sent,
la impotència i el dolor, són gairebé innates a l’experiència
de viure situacions com les que descrius.
No goso aconsellar. Ni goso prejutjar. Però sé que indigna
la impunitat amb què passen aquestes coses. Un pas
endavant és parlar-ho, fer pública una situació que sovint
queda aïllada entre les parets d’una llar i ningú se’n fa
càrrec perquè la petjada, les ombres dels efectes del
que passa, queden amagades sota el paraigües de la
indiferència.
Cal educar, i no parlo dels infants, cal educar les
persones adultes amb capacitat de decidir, amb capacitat
d’intervenció i amb capacitat de resolució. I potser, per
això, cal més persones com tu. Com ho denuncio? Jo diria,
com ho denunciem.
La Juanita
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.

Ja tenim l’oli novell

L’Altaveu nº 141 any 2019
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Per Bàrbara Scuderi

El Feminisme local fent Xarxa
El 8M és molt més que una data a nivell internacional. El 8 de març de 2016 es presentava la Xarxa
Feminista de Ribes i les Roquetes. Tres anys més tard, Dolors Gabarró, Núria Regojo, Maria Piedad
Espitia, Mar González i Maite Ramos, ens parlen dels orígens del col·lectiu, dels seus objectius i d’un
camí que va teixint resultats. La manifestació, la reivindicació i també un conjunt d’accions en diferents
àmbits, per estendre la perspectiva feminista al municipi, resumeixen, si és que es pot resumir, la
creixent visualització del feminisme local fent xarxa.

Un origen activista necessari
És difícil traçar un origen concret, doncs la xarxa es va
anar teixint abans de la seva presentació pública. Accions
de protesta i rebuig sota el lema Ens volem vives, davant
els assassinats de dones per violència masclista, van
suposar un inici, que va forjar els primers contactes.
Però hi ha més. Altres campanyes i diferents actes per
part d’entitats, grups de dones i col·lectius locals en clau
feminista, serien a l’origen de la Xarxa Feminista de Ribes i
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les Roquetes. Arribava el 8 de març de 2016 i les xarxaires,
com elles mateixes descriuen, van fer el pas de constituirse com a col·lectiu, “per crear un espai comú de reflexió,
aprenentatge i també accions”. No és una entitat formal
perquè el seu propi afany és promoure la xarxa fent xarxa.
És un col·lectiu de dones “diverses, plurals, reivindicant
diferents models de dona”.
Primer es va crear el grup a Ribes i es va estendre aviat
també a les Roquetes. Són dones de diferents edats,

Reunió de la xarxa per l’organització de diferents actes
durant 2018.

Representants de la Xarxa en la darrera campanya de la
Festa Major de Sant Pere 2018.

professions i formació, inquietuds socials, polítiques i
personals també, però totes amb el convenciment de deconstruir mites, trencar estereotips i prejudicis envers la
lluita feminista, la denúncia de la violència masclista així
com les discriminacions del sistema patriarcal.

de la Vaga Feminista del 8 de març, generalitzada i amb
missatges d’arreu del món, des del Ni una Menos, fins
el Me Too, reunint milions de dones al carrer i també
una campanya particular a Ribes i les Roquetes, que va
impulsar la Xarxa.

Un origen per necessitat sintetitza una realitat punyent de
desigualtats a combatre. La Xarxa Feminista de Ribes i les
Roquetes agrupa, en aquest sentit, els projectes, el debat,
el diàleg i diferents recursos, en xarxa també amb altres
col·lectius i entitats locals, per avançar. D’aquí la diversitat
d’activitats que han anat realitzant en els darrers anys,
des de la seva creació. Accions de protesta i accions
d’intervenció per donar resposta a situacions d’urgència
(com ara el Protocol d’actuació contra actituds Sexistes,
Lgtbifòbiques i Racistes de la darrera Festa Major de Sant
Pere), han estat, entre d’altres, algunes de les activitats de
sensibilització i visualització.

Un total de 47 dones assassinades per violència masclista
i la sentència de “La Manada”, sumat al moviment del 8M
i la visualització de les preses polítiques, van fer del 2018
un necessari any lila, per tenyir el negre de les impunitats,
les injustícies, les discriminacions i desigualtats, que amb
el sorgiment del missatge de VOX i la mobilització de les
dones andaluses el passat mes de gener, ha enfortit tot el
moviment feminista arreu, i també a Sant Pere de Ribes.

Des de la Primavera Feminista de 2016, la Xarxa ha creat
diferents espais comuns d’activisme i debat. Xerrades,
cine fòrums, campanyes de visualització, tan a les
xarxes com de presència al carrer a través de pancartes
i accions puntuals. Actes socials i també culturals,
com les caramelles feministes o contes per Sant Jordi,
s’han anat intensificant. El 2018 va ser un any de grans
mobilitzacions, a partir també de la gran manifestació

Transgredir per transformar
“Hi ha un missatge de dona submisa, reproductora i no
productora, que dins la dicotomia patriarcat/capitalisme
ha generat i genera múltiples discriminacions a les dones:
de gènere, classe i raça”.
El 8 de març ja no és el Dia de la Dona treballadora, és el
Dia Internacional de les Dones. Una jornada reivindicativa,
que reuneix sobretot dones al voltant d’un crit unànime
de protesta i propostes. La sororitat, concepte recollit en
el Manifest del 8M de l’any passat, pren enguany més

L’Altaveu nº 141 any 2019
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Acte de Presentació de la Xarxa Feminista de Ribes i les
Roquetes.

Daniel Gabarró durant l’acte a l’Escorxador del 12 de
juny de 2018.

força i més presència. La sororitat, va ser definida per la
mexicana Marcela Lagarde com “l’aliança feminista entre
les dones per canviar la vida i el món en un sentit just”.

convocar homes i dones a l’Escorxador, teixint inquietuds
i reflexions, doncs la transformació social ha de ser global.

La Xarxa és una d’aquestes aliances, formada només
per dones. “Neix de la primera persona” i ha de ser
necessàriament entre dones. No es tracta d’una
discriminació (positiva) sinó d’una constatació. La part
opressora i privilegiada no pot trobar-se a la mateixa
alçada, expliquen des de la Xarxa, insistint en que
“l’experiència de vida és la base de la conscienciació”, una
idea en diàleg i cooperació amb els homes, que també
participen en les activitats de la Xarxa i “són cada vegada
més”, tot i no formar-ne part.
Possiblement aquesta és una de les transgressions que
el feminisme avui dia transmet amb més força. Arrenca
del feminisme de la diferència, que defensa una igualtat
d’oportunitats, lluny o separada de la igualtat que ha
conduit a reproduir el model patriarcal per part de dones.
És una transgressió per transformar.
En aquest sentit també, la Xarxa va organitzar el 12 de
juny de 2018 una xerrada sobre les noves masculinitats
a càrrec de Daniel Gabarró, autor del llibre Transformar
a los Hombres: un reto social. Una activitat que va
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Els passos endavant del feminisme, la denúncia de les
discriminacions en diferents àmbits i la visualització, es
materialitzen en campanyes també pel Dia Internacional
contra la violència masclista, i cada 25 de novembre la
Xarxa ha anat organitzant actes, així com es va presentar
una moció a l’Ajuntament proposant diferents mesures,
que va ser aprovada per unanimitat. Encara en interacció
amb el municipi, es va presentar i aconseguir que el
projecte ‘Poble ben il·luminat, poble més segur per a
totes’, dins dels pressupostos participatius, fos un dels
escollits per tirar-se endavant. “Un passeig nocturn per
diferents parts del poble va deixar en evidència els espais
foscos, que són molts”.
El focus de la lluita és també contundent: els Drets de les
dones no es toquen. I per sota, per sobre i pels costats, la
Xarxa continua teixint sinèrgies i aquesta nova primavera,
torna a fer una proposta d’actes sota el lema, Juntes som
més fortes.

El 8M, protesta i proposta
Del 6 al 16 de març, la Xarxa, amb la col·laboració amb

diferents entitats i formacions polítiques, promou un
divers cartell d’activitats, que van des de l’àmbit cultural
al social, passant per la participació a les manifestacions
de Vilanova i la Geltrú (11 hores) i de Barcelona (18 hores)
per la Vaga Feminista del mateix 8 de març.
La primera proposta d’activitats gira entorn a la figura de
Rosa Luxemburg, La Roja, a partir dels darrers treballs de
l’historiador i escriptor Pepe Gutiérrez, en una xerrada,
que el mateix autor realitzarà el 6 de març al Centre
Cultural El Local. El 15 de gener de 1919 Rosa Luxemburg
era assassinada per un grup de soldats. En el marc del
centenari dels fets, l’acte presenta la vida, però sobretot
el llegat de La Roja, que ha passat per diferents lectures,
amb més o menys encert i amb més o menys influència
política i intel·lectual, però que és recull com a una
figura imprescindible en la història de les dones, que han
encapçalat moviments de transformació social.
La segona proposta arriba en forma de cine-fòrum, el
dijous 7 de març al Cinema Ribes. Una cuestión de género,
de la directora Mimi Leder (2018), sobre la lluita de la nordamericana Ruth Bader Ginsberg contra la discriminació
com a estudiant de Dret i com a professional després.
Un col·loqui a l’Ateneu Roquetenc i contes de gènere a

Cartell d’actes del 8M 2019.
càrrec d’Alexandra Sebastian al Ger, completen la proposta
d’activitats per a una nova primavera feminista. Des de la
Xarxa es valora l’experiència com a una suma creixent, de
balanç positiu de les accions des dels primers anys fins
avui, pel reconeixement social que ha suposat l’augment
de participació en la lluita feminista local d’altres entitats i
col·lectius, a més de les persones, que de forma particular
també hi participen.
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ÉXIT DE LA JORNADA SOBRE COMPUTACIÓ
QUÀNTICA EN EL MARC DE LA MOBILE WEEK
• Més de seixanta persones van assistir a l’acte amb les ponències de tres
veïns del municipi experts en computació quàntica.

El dilluns 18 de febrer al vespre la sala Josep Lluís
Palacios de la Casa de la Vila es va omplir de gom a
gom amb l’assistència de més de seixanta persones
que volien escoltar les visions i explicacions dels tres
ponents anunciats sobre la computació quàntica en
el marc de la primera jornada divulgativa tecnològica
que acull el municipi inclosa en la programació de la
Mobile Week, un cicle d’activitats programades pel
Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.
Amb el títol “Art, ciència i tecnologies de la computació
quàntica”, tres veïns del municipi experts en la
matèria, Alfonso Rubio-Manzanares, Robert Sewell
i Manuel Berenguer, van parlar sobre “Tecnologies
quàntiques”, la “Ciència de la computació quàntica” i
“Art quàntic”, respectivament.
Alfonso Rubio-Manzanares, és CEO de l’empresa
Entanglement Partners que elabora solucions
empresarials a partir de l’ús d’aquesta tecnologia;
el doctor Robert Sewell, és investigador de l’Institut
de Ciència Fotònica (ICFO); i el doctor José Manuel
Berenguer, és president de Quantum Art Lab-QWA;
entre d’altres reconeixements professionals.
La Mobile Week, que arriba a la tercera edició de la
mà de la fundació Mobile World Capital per impulsar
la transformació mòbil i digital de la societat amb
l’objectiu de millorar la vida de les persones, es fa a
Barcelona, Girona, Igualada, Lleida, Reus i enguany
també a quatre poblacions col·laboradores més,
entre elles Sant Pere de Ribes (juntament amb
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Manresa, Mataró i Vic), que l’any vinent podran ser
ciutats oficials del programa de la Mobile Week.
Segons Alfonso Rubio-Manzanares, “la computació
quàntica és una de les tecnologies que estan
irrompent en aquests moments, ja estem en la
tercera revolució quàntica, ens hem perdut les dues
anterior i aquesta tercera no ens la podem perdre”.
Durant la jornada es va fer una síntesi de la situació
actual i de l’assoliment de fites tant importants com
els ordinadors quàntics i tot el que són capaços de
fer.
La jornada ha estat organitzada per el Mobile World
Capital Barcelona, la Mobile Week, l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, Sinergia i Quantum World
Association.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

El menú del GUERRER

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

Alvocat farcit
		 d’ou i bacon
Ingredients:

Entra aqui per
veure el video

½ Alvocat
1 ou
Trossets de bacon
Pebre
Sal

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

El menu del guerrero
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menu_guerrero

SALUT
L’Altaveu nº 141 any 2019

17

Sabies
què...
LA COPA CATALUNYA DE 1908 VA SER
LA PRIMERA CURSA D’AUTOMÒBILS
DEL NOSTRE PAÍS?
Josep Miret i Mestre

La Copa Catalunya va ser la primera
cursa d’automòbils que es va celebrar
a Catalunya. Hi ha qui diu que
també va ser la primera que es va
fer a Espanya, malgrat que hom sol
considerar que la primera d’Espanya
va ser la pujada del Monte Igeldo al
País Basc, que es va fer un mes abans.
La Copa Catalunya fou una cursa
internacional
de
“voiturettes”
organitzada entre el 1908 i el 1910 pel
Reial Automòbil Club de Catalunya.
Les dues primeres Copes Catalunya es
van fer al circuït del Baix Penedès entre
les poblacions de Sitges, Canyelles i
Vilanova i la Geltrú, passant per Ribes
i per la plana de Vilanoveta. Potser
algú el sorprendrà la denominació de
“Circuït del Baix Penedès” per a unes
poblacions que actualment es troben
a la comarca del Garraf. Però no té res
d’estrany, som a principis del segle
XX, abans de la divisió administrativa
en comarques de la Generalitat de
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Copa Catalunya, 25 de maig de 1908. Un cotxe agafant les
corbes d’un pont al terme de Canyelles, probablement
el pont d’en Murici (Maria Engràcia Soler Mestre/
Facebook/ Ribes abans).

l’any 1936 que va dividir en Penedès
en tres comarques, reservant el nom
de Baix Penedès per als municipis
del Penedès que pertanyien a la
província de Tarragona i donant el
nom del Garraf als municipis vinculats
a Vilanova i la Geltrú.
La I Copa Catalunya es va celebrar el
28 de maig de 1908. S’hi van inscriure
19 equips, els quals havien de fer
nou voltes al circuit Sitges-CanyellesVilanova, de 27,8 quilòmetres, amb
un total de 251 Km. Van acabar la
cursa 10 dels 19 equips participants.
La segona edició es va fer al mateix
circuit, el 20 de maig de 1909, però
es va allargar la distància total ja
que es van fer 13 voltes (362 Km).
Acabaren la cursa només 4 dels 13
equips inscrits. La III Copa Catalunya
es va celebrar al Maresme, al circuit
Mataró, Vilassar de Mar i Argentona.
Acabaren la cursa 4 dels 9 equips
inscrits.
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Uns dies abans de la cursa es va
millorar el terra del circuït tapant
clots i roderes dels carros i regant el
terra amb carros carregats amb bótes
d’aigua. Dins del nucli urbà de Ribes
es van instal·lar unes tanques de
fusta a les voreres, i entre el carrer
de Sant Isidre i el carrer Nou es va
fer un pont de fusta per permetre
el pas dels vianants d’un costat a
l’altre. A la segona Copa Catalunya
es van fer millores al traçat com la
construcció d’un pont sobre la via del
tren a la zona de can Pei al final de la
recta del Vinyet. El pont era un pont
provisional... que encara es fa servir
avui dia.
MÉS PÍFIES: Jo també m’apunto a
la moda de les “fake news”, com
molts polítics i periodistes. Això sí,
a diferència d’altres a mi m’agrada
desfer la pífia al final. Aquí van les
darreres: al Sabies que... dedicat
als “murcianos” a Manuel Martínez

Cartell de la I Copa Catalunya de 1908, de Ramon Casas,
amb un dibuix de la Creu de Sitges.

Programa de la II Copa de Catalunya de l’any 1909, imprès
a la impremta Oliva de Vilanova (Biblioteca Víctor Balaguer)
González el vaig rebatejar i a la foto
em vaig equivocar de cognom. I en
aquest darrer dedicat a l’Església
Vella m’han assegurat que la caixa de
morts que es feia servir al Novenari
d’Ànimes no s’ha mogut del seu lloc.
Copa Catalunya, 28 de maig de 1908. El
cotxe nº 16 agafant les corbes de l’antic
pont de can Bruguera (foto extreta del
programa de la II Copa Catalunya).
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