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esprés de la celebració de les festes de Sant Joan a les Roquetes i de Sant
Pere a Ribes, i amb l’onada de calor a ple rendiment, restem encara encisats
pels records ja dels bons moments viscuts a la Festa Major, aquells moments
que ens fan passar l’estona fins que no arriba la propera.

I sense sortir de Festes Majors, juliol ens ofereix la possibilitat de gaudir-ne una altra a
Puigmoltó. Sant Jaume 2019 ja està escalfant motors per donar el tret de sortida el dimecres
24 de juliol amb el Campionat de Truc Memorial Josep Pascual, “BEPPO”.

Redacció

L’entrevista d’aquesta edició és a l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, qui
ens mostra la seva vessant més humana i familiar, sense deixar de banda l’entusiasme
que sent pel seu poble i pel món reivindicatiu en que ha crescut i l’ha portat a la política
com un deure i un compromís social.

Col.laboradors

Publiquem el nou cartipàs. Les persones que composen el nou govern del nostre poble
després de les últimes eleccions. Aquells que han de treballar per tirar endavant el
municipi. Quatre anys per realitzar el màxim de tot el que s’ha dit durant la campanya,
comença el compte enrere.

Núria Pujol
Cristina Perelló
Bàrbara Scuderi

La Juani
Joan Rosquellas
Jordi Hidalgo
Josep Miret i Mestre
Xavier Miret i Mestre
Sílvia Boquer
Laura Bregante
Salva Contreras
Pepe Cabello
J.M. Perelló
Joan Ars

En les Cartes a la Juani, es convida a la reflexió a partir d’un veí músic, “que soni la música”,
“que l’art ens envolti”, “la porta d’un estudi taller d’un pintor oberta…”, “els cotxes i les
motos desapareixerien…”. Seria fantàstic sempre que es respectés l’hora de la migdiada!
I immersos ja en l’estiu, amb els nens recollits encara als esplais i potser també de
colònies, us volem desitjar unes bones vacances a cadascú quan les tingui, una bona
anada, estada i tornada als que marxen del municipi i als que no marxin que gaudeixin al
màxim del privilegi de viure on vivim.
Ens retrobem a l’agost, l’Altaveu no tanca per vacances i us convidem a que ens envieu la
vostre imatge de vacances. Anomenant d’on és, amb una curta anècdota, suggeriment…
i amb el vostre nom. Publicarem a l’agost els Momentets d’estiu, un recull d’imatges on
podrem veure com passem l’estiu els ribetans i roquetencs.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Esperem les vostres imatges a laltaveu@laltaveu.com
Fins aviat.
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Sant Joan, els colors de la Festa!
Els colors fan festa. Del verd al roig, del lila dels colors del
foc. Un intens cap de setmana es va viure per celebrar
Sant Joan, amb més activitats que mai per infants, joves
i grans, en un any d’aniversaris. El Ball de Diables Els
Diabòlics amb 20 anys de trajectòria i l’Associació de
Festes de les Roquetes, protagonista de la separata del
programa, commemorant els 25 anys de la creació de
l’entitat. Una història que es remunta a més de 40 anys,
quan va néixer la Comissió de Festes i que va tenir dos
moments extraordinaris de celebració durant Sant Joan.
Primer amb el concert, amb el grup local Zona Norte i el
tribut a Queen, en una plaça Llobregat plena. I en segon
lloc amb el pregó, a càrrec de Marcelo Arenas, un dels
impulsors de la Comissió de Festes, que va emocionar
amb una presentació de records, anècdotes i agraïments.
Esclar que tot va començar una setmana abans amb la
presentació del programa. L’il·lustrador Jordi Bernadó
Nef, autor de la portada i els protagonistes de la separata
obrien el 14 de juny deu dies d’intensitat i molta festa.
L’endemà el Correfoc deixava l’empremta de pólvora que
anuncia que ja és Festa Major!

Joan Ars
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Pepe Cabello

El Duc i la Dragona, els Balls de Diables de les Roquetes,
Diabòlics, Petits de les Roquetes, Petits del Foc i Petits
Diabòlics van fer gala d’una explosió de colors i carretilles
a toc de timbal durant les cercaviles, exhibicions i enceses
conjuntes, amb una gran participació d’infants, que
augura foc per a molts més anys.
L’Agrupació de Balls Populars de les Roquetes, amb les
setze colles que la conformen, va estrenar un nou Ball
de Pastorets i com a sorpresa una banda de músics va
acompanyar els Gegants des de la cercavila de vigília.
L’Escola de Gralles El Geganter i la colla Dansaire van
exhibir tot el seu talent al costat dels balls de Panderetes,
Cintes (Mitjanes i Grans), Cercolets, Gitanes (Joves i
Veteranes), Gitanetes, Bastons (Xics, Joves, Veterans i
Veteranes) i els Castelleres de les Roquetes.

Laura Bregante

Les bases del concurs de fotografies de Festa Major,
impulsat per l’entitat local Globalitza’t-e, es poden
consultar a través de les xarxes i participar-hi és una
nova oportunitat per tornar a viure la festa. Una activitat
complementària, com ho han estat el primer torneig de
futbol de colles de balls i foc i el primer concurs literari
per a infants de primària, totes dues impulsades des de
l’Agrupació de Balls Populars. Més festa, més Sant Joan i
més records!
Laura Bregante
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Sant Pere, l’alegria de la Festa!
Els carrers s’omplen de somriures, músiques i balls
perquè Sant Pere és Festa Major. Les 800 persones que
hi participen, entre 25 colles adultes i 12 infantils són
garantia d’una festa on no hi falta la implicació, diversió i
molta col·laboració i organització. Tot llueix alegria i els
esforços de tota la preparació tenen en l’èxit la seva millor
recompensa.
El nou format de la Festa Major de Sant Pere, iniciat l’any
passat, es pot dir que s’ha consolidat en la seva segona
celebració. Des de la cercavila infantil prèvia fins a la
ballada conjunta del Final de Festa, els actes s’han succeït
com estaven previstos i la gran afluència de públic en tots
ells, sumat a la coincidència també en cap de setmana, ha
estat una brillant manera de celebrar-ho.

Laura Bregante

S’ha imposat la calor, però no ha impedit ni cercaviles, ni
exhibicions ni sardanes, tot i que en aquest cas els músics
van haver de tocar sota l’ombra dels arbres. Les entrades a
plaça de totes les colles de foc han estat espatarrants, com
els versos de balls de Diables i ball de Gitanes, que van
fer tremolar la plaça de la Vila amb riures, aplaudiments i
originals posades en escena. Una mostra de sàtira, tradició
i modernitat que sempre està a l’alçada de les expectatives
i omple pla plaça.
D’entre tots els actes viscuts tots són destacables i tots han
deixat el perfum de festa, entre pólvora i toc de gralles i
timbals, que tant agrada a ribetans i visitants. La tradicional
ballada de les nou colles de Bastoners compartint plaça
amb Barraques de Ribes, un altre èxit, com cada un dels
actes, que veient les centenars de càmeres de fotografies
acompanyant els balls, seran ara un bon record en imatges,
sigui a les xarxes com entre aquestes pàgines.

Ninfa
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El Ball de Pastorets ha celebrat els 50 anys, amb una trobada
de colles de pastorets d’arreu i sent els protagonistes de la
Separata del Programa; els Gegants van repetir el seu nou
ball davant l’Església en la Sortida d’Ofici. I el Castell de
focs, inoblidable...
Cada racó del poble vestit de Festa Major és la imatge més
fidel d’una tradició que conjuga el patrimoni festiu amb la
modernització del format de la festa, que cada generació
aconsegueix fer seva amb els canvis, les millores i les
noves iniciatives.
I aquí no s’acaba la festa. Les cites continuen amb un
programa d’actes per part de les entitats. Del Centre
Parroquial, Ger i Xulius, que ofereixen actes per a tothom.
Cinema, música, teatre, sardanes, el Trofeu Aberaldo
Trenzano i la tercera Baixada de Carretons, del proper
diumenge 7 de juliol en són un exemple de la diversitat
que amb que, passada la Festa Major, el poble s’entrega a
l’estiu amb més cultura i més activitats.
Fotos: Ninfa
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Fotos: Ninfa
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Ja tenim l’oli novell
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EL NOU CARTIPÀS MUNICIPAL S’ORGANITZA EN TRES
GRANS ÀMBITS DE TREBALL I NOVES REGIDORIES
Les noves regidories volen donar millor resposta a la participació, la igualtat i els drets de les persones, la
sostenibilitat i l’eficiència en la gestió dels serveis.
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido,
acompanyada de la resta dels 12 membres en total que integren
l’equip de govern, han donat a conèixer el nou cartipàs
municipal, que es divideix en tres àmbits organitzatius:
GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I
QUALITAT DEMOCRÀTICA; TERRITORI I ECONOMIA
LOCAL; i QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I
IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
En l’àmbit de “Governança, Planificació Estratègica
i Qualitat Democràtica” s’hi integren els serveis de
Planificació Estratègica; Atenció i Participació Ciutadana;
Turisme; Salut Comunitària; Hisenda i Serveis Econòmics;
Recursos Humans i TICs.
Pel que fa a “Territori i Economia Local”, aquest estarà
format per Urbanisme, Urbanitzacions, Desenvolupament
Econòmic, Patrimoni, Protecció Civil, Comerç Local i
Mercats, Consum, Fires, Espai Públic i Edificis Municipals,
Medi Ambient, Mobilitat Sostenible i Transició Energètica,
Smart Cities i Projectes Europeus.
Finalment, les competències d’Habitatge; Educació; Gent
Gran; Tinença Responsable i Benestar Animal; Cultura;
Esports; Civisme, Convivència i Mediació Comunitària;
Igualtat de Gènere, Feminismes i LGTBI; Cooperació,
Solidaritat i Pau; Diversitat; Inclusió i Ciutadania;
Agermanament; Joventut; Serveis Socials; Ocupació;
Programa de Promoció de l’Esport; i Formació Professional
i d’Oficis (inclosos el SEFED i l’Escola d’Adults) estaran
dins el tercer àmbit de “Qualitat de Vida, Drets Socials i
Igualtat d’Oportunitats”. L’Alcaldia i Presència assumirà
les competències de Governació, així com totes aquelles que
no hagin estat expressament delegades.
Després de fer un repàs a les competències incloses
en cadascun d’aquests, Garrido ha explicat que “per a
nosaltres és molt important la participació ciutadana,
la volem ampliar i obrir nous espais, com la creació del
Consell ciutadà o el Consell de joves”. També ha comentat
que “tenim reptes com són les urbanitzacions” o el
desenvolupament del concepte smart city “per aprofitar la
tecnologia que tenim al nostre abast en la gestió eficient
dels serveis”. Igualment, l’alcaldessa ha posat èmfasi en
la importància dels drets de les persones i de la ciutadania
-més enllà dels drets de l’habitatge, el treball o la igualtat
d’oportunitats- que es reflecteix en noves regidories per
donar resposta a sensibilitats socials actuals com la igualtat
de gènere, feminismes, LGTBI o el benestar animal. A més,
en el camp dels serveis a les persones ha avançat la voluntat
de tirar endavant una plataforma de serveis.

Turisme; Salut Comunitària; Civisme, Convivència i
Mediació Comunitària; i Igualtat de Gènere, Feminismes i
LGTBI. El regidor Fran Perona serà el 2on Tinent d’Alcalde
amb les carteres d’Hisenda i Serveis Econòmics; Recursos
Humans; TICs; Urbanisme; i Urbanitzacions. La titular de la
3a tinença d’alcaldia serà la regidora Paqui Carrasquilla, amb
Educació, Gent Gran i Tinença Responsable i Benestar Animal
al seu càrrec. La regidora Sandra Shimazu desenvoluparà
les funcions de 4a Tinenta d’Alcalde portant els temes i
serveis de Cooperació, Solidaritat i Pau; Diversitat; Inclusió
i Ciutadania; i Agermanament. El 5è Tinent d’Alcalde
nomenat és Juan García, que serà el regidor de Comerç
Local i Mercats, Consum i Fires. El regidor d’Esports de les
Roquetes i Programa de Promoció de l’Esport, David Navarro,
també farà les funcions de 6è Tinent d’Alcalde. I el 7è Tinent
d’Alcalde serà el regidor Josep Maria Llopart, responsable de
Formació Professional i d’Oficis (i del SEFED i de l’EMPA).
A banda d’aquests nomenaments (que integraran juntament
amb l’alcaldessa la Junta de Govern Local), el regidor Adrià
Solà tindrà les competències de Cultura de les Roquetes
i Joventut; la regidora Ana Herrera serà l’encarregada de
Desenvolupament Econòmic, Patrimoni, Habitatge, Serveis
Social i Ocupació; i el regidor Josep Moya serà el responsable
de Cultura de Ribes i de les Urbanitzacions, Esports Ribes i de
les Urbanitzacions i Protecció Civil. Per últim, Espai Públic
i Edificis Municipals; Medi Ambient; Mobilitat sostenible
i Transició Energètica; Smart Cities i Projectes Europeus
recauen en la regidora Montserrat Vico.
La presentació del cartipàs s’ha fet davant del CAP Les
Roquetes precisament, segons ha explicat el govern, perquè
una de les primeres accions que ha endegat l’executiu local
és reclamar al departament de Salut de la Generalitat millores
en els serveis sanitaris i assistencials dels CAP de Ribes i
les Roquetes, principalment pel que fa a l’àrea de pediatria
que actualment pateix mancances i per a la recuperació de
les 24 hores dels serveis d’urgències. En aquest sentit, avui
dijous, l’alcaldessa, Abigail Garrido, es reunia al Parlament
de Catalunya amb la Consellera de Salut, Alba Vergés, per
parlar d’aquests i altres temes.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Pel que fa a la delegació de competències i tinences
d’alcaldia, l’alcaldessa ha assignat com a 1a Tinenta
d’Alcalde a la regidora Antònia Pulido que gestionarà
Planificació Estratègica; Atenció i Participació Ciutadana;
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Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb

Abigail Garrido,

alcaldessa de Sant Pere de Ribes

Abigail Garrido va ser reelegida el passat 15 de juny com alcaldessa. Ens ha rebut al despatx per parlar de
com ha estat el camí a la política local i quins nous reptes té el seu nou equip de govern. Es descriu com una
persona optimista i vitalista. És dona, mare, companya i amiga, li agrada la relació amb la gent i és també
una inconformista.
L’Altaveu.- La petita Abigail Garrido què volia ser
de gran?
Abigail Garrido.- Ai! Hi ha una conversa amb la meva mare,
que vaig entendre anys més tard, sobre les persones i la
humilitat en que em va preguntar sobre què volia ser de
gran i ho tenia molt clar: perruquera.

A.G.- Sí, vaig néixer a Vilanova i la primera infància vaig créixer
al barri de pescadors, només per tres anys, després vam venir a
les Roquetes, on tot estava per fer i vaig realment créixer entre
constants reivindicacions, una lluita de la gent per organitzar la
comunitat, de la que de seguida en vaig formar part.
L’A.- Dels avis n’has parlat sempre, què destacaries?

A.G.- Sí, i tant! Per la meva tieta. Era una estilista i
perruquera sempre a la última, una dona independent,
que viatjava molt i a qui jo admirava moltíssim... esclar
que després vaig entendre les dues coses, tant la pregunta
de la mare com la meva admiració per la tieta. Ser humil
i ser una mateixa.

A.G.- El meu avi matern era el pescador. La Guerra Civil el
va obligar a traslladar-se de Sant Carles de la Ràpita, amb
la seva barca fins a la Barceloneta, i després finalment va
arribar a Vilanova. Era un pescador amb grans lliçons, com
l’àvia. I per part del meu pare, l’avi explicava que havia
vingut fugit dels nacionals, caminant des d’Almeria, fugint
de la presó. Després, aquí es va instal·lar i van venir l’àvia
amb els dos fills, el meu pare i la tieta... la perruquera.

L’A.- Vas créixer a les Roquetes però venies de
Vilanova, oi?

L’A.- Se’n parlava a casa de l’època de la Guerra i de
la postguerra?

L’A.- Per algun motiu en especial, recordes?
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A.G.- Certament poc. Hi havia molta desconfiança i potser
va ser amb el temps que ens explicaven alguna cosa. El
que sí ens han traslladat és la valentia, el coratge i la força
per tirar endavant. Una de les lliçons que recordo és quan
ens va arribar la televisió, que a casa va trigar, i l’avi deia
sempre “no us ho creieu tot això”.
L’A.- Com va ser l’inici a les Roquetes?
A.G.- Com tothom. Primer construir la cisterna, després
les parets i amb ajuda dels veïns, perquè tot es feia entre
tots, es posaven les bigues. Recordo ja als sis anys, anant
als garatges que s’havien habilitat com a escola abans
dels Gallineros. Fins que no vaig arribar a l’institut Manel
de Cabanyes, de veritat que no havia vist el que era una
escola com s’entén avui dia.
L’A.- Aquí neix l’Abigail inconformista?
A.G.- Va ser de forma molt natural. No teníem escola
pròpiament dita. No hi havia tampoc enllumenat...
L’A.- Quina va ser la primera lluita política, doncs?
A.G.- Recordo que com a representant dels estudiants,

Abigail Garrido amb la seva tieta admirada, la perruquera,
damunt la seva moto.
amb mares i pares, vam agafar l’aleshores alcalde Coll,
l’últim del franquisme, i el vam fer pujar a un cotxe per
anar a la delegació del govern a reivindicar una escola per
a les Roquetes.
L’A.-Aleshores el vincle amb l’educació ja va néixer
també amb una vessant reivindicativa?
A.G.- Sí. En aquell moment vaig veure que volia ser mestre.
I també aconseguir una escola digna. Una mica com ara,
no? Que ens han tancat una línia de P3 amb un projecte
tant innovador com l’escola- institut de la Mediterrània
i el Xaloc. Sempre he cregut en l’escola pública, és l’únic
model que garanteix una veritable igualtat d’oportunitats.
L’A.-De la lluita a la universitat i després professora,
com va ser el pas a la política local?

La petita Abigail amb els seus pares.

A.G.- Diria que com molts començaments va ser natural.
En tantes lluites com estàvem, de seguida vaig començar
a participar del projecte socialista, tot i que ho feia com a
independent, i vaig participar sempre en el grup de treball
del programa electoral, encara que no anava a llistes o
anava molt al final. Així fins a les eleccions de 1999, que
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ja vaig participar de número tres, amb en Josep Antoni
Blanco de cap de llista i en Daniel Arqués de número dos.
L’A.-I sense parar... és un avantatge el periple de
regidora a alcaldessa?
A.G.- Són càrrecs molt diferents. I sí, el recorregut permet
sumar experiència i el bagatge et dóna un coneixement
més profund tant del municipi com de l’organització.
L’alcaldia és un espai nou, que també té un punt de solitud
important, quan sovint té la càrrega de la darrera paraula
en diverses decisions.
L’A.- Hi ha un binomi, sobretot en les dones i la
professió, que és inevitable que surti a les converses:
família i política, ho creus així?
A.G.- És així, i el que cal és l’equilibri i el que és important
és tenir algú al costat que entengui la teva passió. Jo he
pogut gaudir d’una família, que malgrat el sacrifici, les
renúncies sovint, ha entès el que és una dedicació pel
servei públic. Sé que la meva filla s’ha fet dona mentre
jo m’he dedicat a la política i això li ha robat temps. Però
sempre he compensat aquest temps, sobretot traient-lo

Ja a les Roquetes, fent vida al carrer, jugant.
de l’espai personal, que considero important, però que
també cal mantenir en equilibri.
L’A.- No preguntaré doncs pel temps lliure, però el
lleure: un gimnàs, un teatre, el cinema o un concert?
A.G.- Sense cap dubte al cinema. Quan vaig estudiar a
Barcelona i vaig descobrir el cinema d’autor i no ho he
pogut deixar. Sempre com a espectadora. M’encanta el
cinema. El que transmet.
L’A.- Encantada doncs amb el Cinema Ribes?
A.G.- Esclar! Una sala de proximitat amb una bona
programació, és un privilegi, i ara també hem treballat per
obrir la sala de cinema en el Teatre de les Roquetes, així
que doblement contenta!
L’A.- Del cinema a les Festes. Venim de Sant Joan i
Sant Pere, quina valoració en fas?

De jove, acció social i reivindicació.
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A.G.- D’entrada hi ha un element que trobo que cal
destacar. I és com les comissions de festes, la Comissió
de Balls de Ribes per exemple, han entomat moments de
canvis. I sempre en positiu. Els canvis fomenten debat,
participació, entusiasme i permeten que la gent es faci seva
la festa. Aquest any amb el canvi d’ubicació de la cercavila
de vigília i els canvis de l’any passat, s’aconsegueix que la
festa estigui viva. Diuen que “qui no fa res, no s’equivoca
però no avança”. Jo crec que aquí es fan coses, avancem i

Aina Martí

Abigail Garrido durant l’entrevista.
es nota. Molt contenta i amb un gran reconeixement per
a totes les persones, que a més de forma voluntària, fan
possibles les festes.
L’A.- Quins nous reptes hi ha ara damunt la taula?
A.G.- Fonamentalment crec que hi ha dos aspectes on
cal i caldrà incidir. Per un costat la petjada climàtica, com
estem fent amb tots els plans directors dels serveis bàsics,
com enllumenat, aigua, clavegueram. No es tracta només
de millorar sinó d’incorporar actuacions sostenibles. I per
l’altre costat, evidentment els drets bàsics de les persones.
La igualtat d’oportunitats en l’educació, en l’ocupació, un
habitatge digne i assequible. Ara encetem o continuarem
diferents accions en aquestes línies, i una de les primeres

A la Festa Major, durant els versos del Ball de Diables de Ribes.
també serà la creació d’un consell consultiu ciutadà, per
sorteig, per apropar problemes i solucions, i intercanviar
la realitat des de dins de les persones que viuen en el
municipi i des de l’organització que ha de vetllar per la
seva qualitat de vida, la seva dignitat i escoltar propostes,
millores. Creiem que serà un gran impuls per a tot.
L’A.- Acabem amb aquest missatge, sempre
optimista, oi?
A.G.- Sí, energia positiva sempre!
L’A.- Moltes gràcies!
A.G.- A vosaltres!
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No us queixeu, deixeu que
soni la música
Hola Juani! Tinc la sort de tenir al costat veïns músics. Al
Primer A, a la casa del davant i encara un carrer més amunt
n’hi ha dos més i alguns estudiants de música també. He
sabut que en alguns casos renuncien als assajos a casa
seva sense que ningú els digui res, però ara mateix, que
el meu fill està aprofundint en els seus estudis musicals
i hem de permetre que toqui el piano moltes hores a la
setmana a casa, m’agradaria introduir el debat i demanar
que es deixi que soni la música! [Anna Maria, 25 de juny
de 2019]
Benvolguda Anna Maria,
Quina enveja! Tenir veïns músics és fantàstic! I encara
més tenir-ne un a casa! Deixar que soni la música em
sembla una idea meravellosa. En una societat en que
imperen els monòlegs enlloc de les converses, els silencis
entre veïns i la queixa com a única expressió de que es viu
en comunitat, deixar sonar la música li aporta a la vida
una banda sonora única. Passejar pel poble mentre sona
una viola o un piano, una guitarra o un bateria, no hauria
de ser motiu de queixa ni de malestar. Que estudiants,
professionals i artistes puguin compartir amb nosaltres el
seu aprenentatge i el seu talent, ens hauria de fer sentir
orgull.
Així, podríem presumir de l’art que ens envolta. M’imagino
caminant pels carrers, envoltada de meravelloses melodies
i d’artistes pintant a l’aire lliure. Girar la cantonada i
topar amb una escultura, i dos carrers més enllà una
altra. I continuar passejant i trobar la porta de l’estuditaller d’un pintor oberta, amb tota la seva obra a l’abast.
Seria fantàstic. Tot l’art que tenim, exposat de forma que
tothom en pogués gaudir. Seria convertir carrers i places
en un espai cultural a cel obert, per aprendre i per apreciar
el valor, tan gran, i la sort, tan particular, de viure en un
poble que ha estat escollit per grans artistes per viure-hi i
crear les seves obres.
La música sonaria a cada pas i entre tots els instruments
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m’imagino una mena d’orquestra simfònica interpretant
les peces més màgiques de la història de la música, tots
alhora. La gent deixaria de córrer per gaudir de la melodia.
Els cotxes i les motos desapareixerien per no entorpir amb
el seu soroll el plaer de la música eixint per les finestres.
Arribaríem a lloc ballant, somrient i amb la satisfacció que
la música produeix. Mica en mica, tot s’aniria contagiant i
amb el temps tothom aprendria a tocar algun instrument.
Imagino un poble sencer interpretant Bach, Mozart o el
Let it be... Esclar, que sempre hi hauria algú que no sabria
apreciar-ho, com succeeix per la Festa Major, que de sobte
arriben queixes del so de les gralles o dels timbals. I a mi,
que em sembla un miracle que per uns dies la música al
carrer sigui gairebé protagonista de les nostres vides!
La Juani

Aquesta és una 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.

Poesia a la carta, a la Carpa Revolució
Els Capvespres Poètics inauguren un
espai de poesia i música a Ribes
La poesia i la música es combinen
en melodies de realisme i ficció,
erotisme i humor a través d’una
nova proposta al Racó de la Carpa
Revolució. El passat diumenge 18
de juny, va començar el cicle de
Capvespres Poètics, que cada tercer
diumenge de l’estiu portarà a Ribes
diferents poetes de la comarca; i el
divendres 21 de juny, Maria Galetta,
campiona de Menorca Poetry Slam va
oferir un recital eròtic i agitador.

La propera cita és el 21 de juliol, amb
les poetes Cèlia Sànchez-Mústic,
des de Sitges; Cesca Calaf, des de
Vilanova i la Geltrú i Antònia Sabater,
col·laboradora del Cor Literari Garraf.
Les tres poetes presentaran un recull
de les seves darreres obres poètiques
recitades amb la força de la seva
màgia de rapsodes.
El 18 d’agost serà la tercera sessió,
amb la poesia eròtica de Miquel
Cartró i la bellesa de la poeta ribetana
Lídia Gázquez al costat de Gemma
Romanyó.

El primer Capvespre Poètic va portar
a l’escenari al poeta Joan Duran,
directament des de Sitges, amb un
recull de diferents poemaris. Elegant,
provocador i excels, va recitar al costat
del pianista ribetà Jordi Triquell,
que també va acompanyar Bàrbara
Scuderi i Anton Ferret, amb una
selecció dels seus darrers poemes.

En totes les sessions, després dels
recitals hi ha un espai de micro obert
perquè tothom que vulgui participar
pugui pujar a l’escenari a recitar els
seus propis poemes o bé una selecció
d’altres poetes. Es pot seguir la
informació a través de les xarxes: @
poesiaandjam i de la programació de
la Carpa Revolució.

DESCANS

CORTINA TÈCNICA

MOBLES DE JARDÍ
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Neix el col·lectiu Punt R, contra l’homofòbia
i en defensa dels feminismes
La defensa dels feminismes i la diversitat sexual són els
eixos de l’ideari del nou col·lectiu local Punt R. Un espai
obert, de Ribes i les Roquetes, per a la visualització de
la diversitat sexual i de gènere i la reivindicació dels
drets de les persones LGTBIQ+ (lesbianes, gais, trans,
bisexuals, intersexual, queer i plus) trencant el binomi
hetero-homosexual i denunciar les actituds LGTBIfòbiques
i masclistes. La presentació, el passat dimecres va anar
acompanyada de diferents activitats: una xerrada i un
estand informatiu i de suport durant la Festa Major i una
petonada popular.
La xerrada, en el Centre Cívic El Local, a càrrec de Gemma
Roset de l’entitat FLG Associació de famílies LGTBI, va tractar

sobre Trencar els estereotips i els prejudicis entorn famílies
i escola. Roset va posar damunt la taula una realitat sovint
invisibilitzada. El prejudicis i també les discriminacions
i els estereotips presents, en una societat molt masclista
i dogmàtica, van ser algunes de les qüestions tractades.
Diversitat sexual i família és un dels espais de visualització
més silenciat, que no té gran ressò en els mitjans i en canvi
és al mateix temps una de les realitats més quotidianes.
Els drets familiars LTGBIQ+ no estan assolits encara en
una societat que davant la ignorància prefereix amagar
realitats a combatre-les. Per aquest motiu el col·lectiu
Punt R té com a objectiu la divulgació de la lluita pels drets
LGTBIQ+ i els feminismes, trencant silencis i obrint totes les

portes, d’armaris també. Un espai de trobada, de reflexió i
d’activisme.
Després de la presentació, ja sobre l’escenari de la plaça
de l’Església, es va fer lectura del Manifest de la Comissió
Unitària 28 de juny: 50 anys després dels fets d’Stonewall,
que van donar lloc al Dia de l’Orgull, la revolta continua.
I de la teoria a la pràctica, l’acte va comptar amb la presència,
en coordinació amb Barraques de Ribes, del Punt Lila com
a referent per donar suport i informació sobre diversitat
sexual i davant de possibles agressions. I encara més
pràctica: l’activitat va finalitzar amb una petonada popular,
per a tota mena d’expressions lliures d’estimar. Sota el lema

Allibera’t: estima com vulguis, petons a la galta, abraçades,
petons d’amor i de confiança, de complicitat i de lluita, van
omplir la plaça.
El Punt R ha iniciat el recorregut fent xarxa amb altres
col·lectius i entitats locals, com la Xarxa Feminista de Ribes
i Roquetes i les Barraques, amb un clar objectiu: entre totes
és possible. La propera cita és el Punt Lila i LTGBIQ+ durant
la Rua Summer a les Roquetes.
Per a més informació, participar i seguir les activitats es pot
contactar per correu electrònic (elpuntr@gmail.com ) i per
les xarxes socials @elpuntr.

L ’A
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SANT JAUME 2019
PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA MAJOR DE PUIGMOLTÓ
DIMECRES 24 de JULIOL
22:00

XXXVII CAMPIONAT DE TRUC, Memorial JOSEP PASCUAL “BEPPO”
Inscripcions a la Floristeria Poppy’s Flors al C/ de Sitges, nº 10.

DIJOUS 25 de JULIOL
20:00 	

VI CROSS DE SANT JAUME
Inscripcions a la Penya Barcelonista de Ribes, a la botiga Evasion Running de Vilanova i ½ hora abans a la mateixa línea de
sortida.
Preu de la inscripció: 5€

22:00

XXXVII CAMPIONAT DE TRUC, Memorial JOSEP PASCUAL “BEPPO”

DIVENDRES 26 de JULIOL
20:00

INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ “INTERCANVI DE MIRADES” a càrreg de Jordi Piqué i Norbe Muniategui

21:00

PREGÓ DE FESTA MAJOR

DISSABTE 27 DE JULIOL
13:00

TRACA

13:15

VERMUT POPULAR i MÚSICA.

18:30

CERCAVILA DE BALLS POPULARS amb els Gegants Nisos, Cabeçuts, Timbalers, Bastoners, Ball de Cintes, Panderetes i
Pastorets.

19:30

ACTUACIO CASTELLERA, amb els Castellers de Les Roquetes i colla convidada.

23:30

BALL DE FESTA MAJOR amb el grups GRUP SUPERNOVA i DJ XAN.

DIUMENGE 28 DE JULIOL
10:30

MISSA SOLEMNE, a la capella del Carç en honor a Sant Jaume, oficiada per Mn. Fermí Martín Fernández, mossèn de les
Parròquies de St. Pere i de Sta. Eulàlia.

18:30

JOCS INFANTILS (Trencar l’olla, Curses de sacs, Curses ciclistes d’obstacles i de lentitud i Curses atlètiques).

Del DILLUNS 29 al DIMECRES 31 de JULIOL
22:00

Eliminatòries del Campionat de Truc
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Sabies
què...
LA FESTA MAJOR DE 1901
VA SER UNA DE LES MILLORS
EN MOLTS ANYS?
Josep Miret i Mestre

La Festa Major de Sant Pere de l’any
1901 va ser una de les millors que
es recorden d’aquella època. El meu
besavi Pere Miret i Cerdà, llavors
alcalde del municipi, escrivia en el
seu dietari: “Aquest any la Festa
Major s’ha celebrat amb solemnitat
extraordinària.
Amb
l’oportuna
anticipació vaig convocar els joves
darrerament llicenciats i els estudiants
de facultat, per que constituïts en
Comissió de festetjos populars,
procuressin lo major lluïment
d’aqueixos, cosa que amb molt gust
acceptaren i que han desempenyat
a satisfacció de tothom. Se restablí
el cant de completes amb orquestra
la vigília al vespre, amb assistència
de la corporació municipal i demés
autoritats, i a les deu de la nit se donà
un concert a la Plaça Major adornada
i il·luminada a la veneciana, com les
demés places i carrers del centre de
la població. L’endemà de la festa,
diumenge 30 de juny, fou beneïda i
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El castell i l’església vella fotografiats dalt d’un carro a la
carretera vella de Vilanova, possiblement l’any 1901. S’observa
una antiga bandera vaticana al campanar de l’església i
banderoles a la plaça del Castell (fotografia atribuïda a Enric
Puig i Jofre. Col·lecció de Miquel Bertran i Milà)
col·locada la primera pedra del “Redós
de Sant Josep i Sant Pere” pel M.
Iltre. Sr. Vicari Capitular Dr. D. Ricart
Cortès”. Dues notes: la plaça Major
és actualment la plaça Marcer i la
il·luminació a la veneciana vol dir amb
fanalets de colors.
Què va tenir d’excepcional aquesta
Festa Major? Docs que a més dels
actes tradicionals i de la primera pedra
del Redós de Sant Josep i Sant Pere
van entrar en la comissió de festes els
estudiants i van organitzar actes poc
vistos fins aleshores: es van enlairar
globus aerostàtics, es va tirar un petit
castell de focs i es van organitzar jocs
de cucanya per a la canalla el dia de
Sant Pere a la tarda. Diverses places
i carrers del poble es van engalanar
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amb arcs de boix i amb gallardets i
banderoles.
Les dues societats que hi havia en
aquells moments van mirar de lluirse amb els balls. El Centre Recreatiu
(també anomenat el Casino) va muntar
un envelat al jardí del seu costat i va
portar l’Orquestra “Els Nois” d’Olesa
de Montserrat. El Centre Federal, que
poc després canviaria el nom pel de
“Centre Català” va fer diversos balls
amb l’Orquestra “La Principal” de Sant
Sadurní d’Anoia. I encara hi va haver
un ball popular a la plaça de la Font
amb encant de coques tal com era
tradicional.
Tampoc va faltar, com es feia en totes
les Festes Majors d’aquella època,

Ball amb encant de coques a la plaça de la Font en una Festa Major de vers l’any
1900 (autor desconegut. Col·lecció de Miquel Bertran i Milà)
el repartiment d’aliments als més
necessitats. Se’n cuidava d’aquesta
tasca una associació benèfica
anomenada “Asociación de los Amigos
de la Caridad”, fundada l’any 1882, o el
mateix Ajuntament.

També va ser, si no vaig errat, la
primera Festa Major en la qual es va
publicar un petit programa de la Festa
Major. Fins llavors els actes es llegien
com a bans o es penjaven uns cartells
als llocs més visitats del nostre poble.
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Programa de la Festa Major de Sant
Pere de 1901

ANUNCIA’T
93 128 41 14
655 960 320

laltaveu@laltaveu.com - www.laltaveu.com
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EL LLIBRE DE RECEPTES
D’“EL MENÚ DEL
GUERRERO”

L’editorial Vivelibro ha apostat per ell i ha publicat la seva obra
en una plataforma de crowdfunding.
QUÈ ÉS EL CROWDFUNDING?
El crowdfunding és el finançament col·lectiu a través d’internet.
Es tracta d’una cooperació a través d’un grup de persones
per tal d’aconseguir diners, unint esforços i iniciatives d’altres
persones.

Jordi Hidalgo és perruquer de Sant Pere de Ribes. “El Guerrero”
és el seu alter ego.
És un youtuber aficionat a la cuina que col·labora a la nostra revista
i que aquest mes ha publicat un llibre de receptes de cuina.
PER QUÈ HA ESCRIT AQUEST LLIBRE?
Va començar en el món de la cuina gravant en vídeo les
receptes i després les pujava a YouTube. Li semblava un repte.
L’il·lusionava i motivava veure com setmana rere setmana els
amics i seguidors comentaven la recepta i l’animaven a seguir
millorant. Va millorar en poc temps i es va proposar fer-ho
encara més.
Després de 6 anys i més de 250 videoreceptes va tenir la idea
de fer aquest llibre. S’ho ha pres seriosament, vol que aquest
llibre sigui diferent de la resta i que porti el segell d’El guerrer”.
Aquest llibre és fruit de la seva passió vers la cuina, els reptes i
la superació personal.

Això vol dir que el llibre estarà a la venda per temps limitat
(fins el 20 de juliol) a la plataforma de l’editorial Vivelibro i que
quan es compri cada persona participa en el projecte d’edició i
publicació del llibre.
Tot i que no necessàriament ha de procedir de manera online,
la majoria de casos actuals de crowdfunding es relacionen
per internet. Això es degut a que és una manera gratuïta de
presentar la iniciativa o idea per tal d’aconseguir el recolzament
necessari.
PER QUÈ HAURIES DE RECOLZAR AQUEST LLIBRE?
Principalment per la qualitat del contingut. És la selecció de
les receptes més populars entre els seguidors del seu canal
descrites de manera clara i senzilla i acompanyades de les
fotografies reals del resultat final. A més a més, totes inclouen
un codi QR per tal d’accedir a la recepta en vídeo i avisos gràfics
per a les persones al·lèrgiques. No és un llibre més de cuina,
sinó que és un treball molt complet i acurat perquè qualsevol
persona, sigui quin sigui el seu nivell culinari, pugui elaborar
totes les receptes.

David Puertas: “El pianista cec” (novel·la)
El proper dissabte 13 de juliol, a les 19,00h
el músic i periodista David Puertas ens
presentarà el seu últim llibre a la sala
L’Escorxador de Ribes.
En aquest cas es tracta de “El pianista
cec”, una novel·la ambientada als anys
90 dalt del primer creuer amb bandera
espanyola que va fer viatges turístics
per la Mediterrània. El protagonista és el
pianista del vaixell i és a través de la seva
mirada que anem descobrint com són els
seus companys de viatge (el bateria, el
contrabaixista i la cantant) i quin paper
hi juga la música en la seva aventura (des
de Mozart a Tete Montoliu, passant per
Debussy o els boleros de Machín). Com
que a L’Escorxador hi ha piano, segur que
sentirem música en directe.
Si voleu llegir l’obra, la podeu demanar
a qualsevol llibreria (l’ha publicat Pagès
Editors) i també a la Biblioteca Manuel de
Pedrolo de Ribes.
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Sembla ser que el President de la Generalitat serà processat
per no haver retirat, del balcó de la plaça de Sant Jaume,
un llaç groc en record dels polítics empresonats, durant la
darrera campanya electoral. No va fer cas de la prohibició
de la Junta Electoral Central i ara, que ja gairebé no ens
recordàvem del tema, el jutge Carlos Ramos del Tribunal de
Justícia (?) de Catalunya ha decidit fer-se mediàtic i ha deixat
a Quim Torra a un pas del judici.

Enllaçats

El jutge l’acusa d’un delicte de desobediència i de “denegació
d’auxili a l’autoritat competent”. Sí, si. Tal com sona... I del
fet que el president fes canviar el llaç groc per un de blanc
(Ala Madriz!), diu que “va pretendre canviar un símbol per
un altre, persistint en la desobediència”.
-Oiga, que es blanco!
- S’habrá descolorio, coño!
Com podeu veure, l’aversió contra els llaços grocs ha arribat
a extrems difícilment explicables. Havíem sentit a dir que fa
tres-cents anys, durant l’infame regnat de Felip V, el virrei de
Catalunya, és a dir, el Mister Fairy de torn, un tal Francisco
Antonio Fernández de Velasco y Tovar, va prohibir la seva
exhibició durant la Guerra de Sucesión, per ser partidista i
per “crear discordias entre las famílias”. (Es repeteixen més
que l’all i oli). Però poca conya que més d’un va passar per
la forca.
Cal recordar que, amb la detenció i empresonament dels
Jordis, la ANC i Òmnium van demanar fer us dels llaços grocs
per reivindicar l’alliberament dels activistes empresonats i,
poc després, de la resta de polítics presos o exiliats. I tal i com
predicava una ensucrada cançoneta tradicional britànica “She
Wore a Yellow Ribbon” vam començar a lluir i a penjar llaços
grocs arreu per demanar la llibertat o el retorn dels nostres

dirigents. I no només llaços. També, pancartes, cartells,
gorres, bufandes, corbates, cintes, arracades, samarretes i,
espero que sí, roba interior... Quan ens hi posem no tenim
aturador!
Però sembla ser que això ofèn a segons qui... fins l’extrem
d’arribar a situacions tan ridícules com confiscar samarretes,
llaços i bufandes grogues a un camp de futbol.
I ara, aquesta fal·lera del jutge de portar a Torra a judici,
segur que farà caure la baba a tots aquells a qui ofèn més un
llacet groc que la mòmia del Caudillo por la Gracia de Dios.
A tots aquells que necessiten provocar odi per tal de poder
denunciar que son odiats.
P. D. Escoltin, senyors, que jo quan veig una flamenca, una
paella o un toro, aquests símbols que se’ls han fet tan seus, no
m’ofenc. Deixin estar els llaços i no toquin allò que no sona.
Que no veuen que això és com las portades de El Jueves, que
quan més les persegueixen més interès tenen?
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