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estiu és un espai de temps gaire be màgic. Tot es transforma i 
s’amalgama. Es retroben amistats, família. Es coneix gent nova, gent 
d’aquí i d’arreu, perquè l’estiu ja ho té, això d’omplir el món de gent 
del món. I ens agrada conèixer diferents cultures, costums i idiomes. 
De vegades fins i tot neix l’amor entre dues persones, encara que 

també hi hagi alguna decepció o desavinença. 

Al nostre país som gent amable i emparem qui ens visita i els procurem bona estada, 
tenim fama de bons amfitrions, però això és una mica mentida, només som interessats, 
ens agraden els foranis que venen, deixen diners i marxen a casa seva a fer les necessitats. 
Perquè si parlem d’immigrants en lloc de turistes l’amabilitat es converteix en hostilitat, el 
desig d’empar en la por a perdre algun privilegi; i en el lloc de donar bona estada es busca 
la fórmula per fer-los fora quan abans.

És complicat de pair i més de gestionar, però és també complicat d’acceptar el Mediterrani, 
el nostre mar, la nostra riquesa i orgull com un gran taüt humà, on la intolerància, els 
interessos polítics i la deshumanització global del planeta deposita persones a diari com si 
res. Estem reclamant injustícies del passat com si fossin d’avui i a la vegada protagonitzant 
una grandíssima injustícia avui com si res no passés. Potser els que varen fer les injustícies 
que avui es reclamen, tampoc ho van trobar tan mal fet o es van desentendre de la 
repercussió. Potser han de passar molts anys per a que ens adonem del que estem fent.

Disculpeu, això ha estat un pensament personal que he volgut compartir amb vosaltres.

Continuem amb l’estiu… Festes Majors ja celebrades i d’altres amb un imminent tret de 
sortida. Espai pel descans, la reflexió, reportatge sobre els centres oberts de Les Roquetes 
i de Ribes (30 anys de bona feina), un viatge a Vietnam… i els records i experiències que 
cadascú ha viscut i amb qui les hagi viscut. Amb tot, l’estiu continuarà sent un espai de 
temps gairebé màgic.
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L’acompanyament a la infància i a la joventut,
un Cor i una Casota

Els orígens amb Miquel Gallardo

El Centre Obert de les Roquetes, el COR, va celebrar els 
30 anys amb un acte íntim, recollint el bagatge de tres 
dècades de servei i atenció a la infància i a la joventut. Com 
a resum es va editar un fantàstic treball audiovisual en 
que, des de la figura de Miquel Gallardo fins al testimoni 
actual de diferents infants i joves, es mostra la riquesa de 
l’aprenentatge, que portes a dins i també portes en fora, 
s’hi realitza. 

Miquel Gallardo va ser l’educador de carrer que va 
impulsar la creació del COR en els anys vuitanta. La seva 
experiència i la seva pionera visió d’una atenció sistèmica, 
en que la comunitat en el seu conjunt és el pilar de la 
integració i del suport a una infància i una joventut en 
risc, van ser els elements bàsics del projecte. En els inicis, 
un equip d’estudiants voluntaris van exercir al seu costat 
la tasca d’integració. I del primer espai als Galliners es 
va passar a la ubicació actual, al Centre Cívic l’Espai, i a 
la formació del primer equip d’educadores. Núria Pérez, 
Yolanda Morales i Leo Solís, aquesta última, a més, avui 
dia és la responsable dels serveis dels centres oberts de 
Ribes i les Roquetes. 

El Centre Obert de les Roquetes (COR) i el de 
Ribes (La Casota) han estat d’aniversari en 
el darrer curs 2018/2019. Són espais d’acció 
sòcioedutativa amb un paper socialitzador, 
integrador, d’acompanyament i suport a les 
famílies, als infants i joves, a partir d’un dinàmic 
equip d’educadors i educadores que fa possible 
l’esperança i l’aprenentatge en un context de 
diversitat de situacions i a través de diferents 
eines corporals, intel·lectuals i artístiques. 

Per Bàrbara Scuderi

Miquel Gallardo va ser l’educador social que amb la seva 
pionera mirada, va engegar el projecte del Centre Obert 
a les Roquetes. 
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ANUNCIA ’T

L’any 2015 Sandra Martínez i Míriam Ojeda van escriure la 
separata, 25 anys del Centre Obert les Roquetes, un rigorós 
treball històric i social del COR, en que s’exposa la seva 
evolució i els seus objectius. Tal i com es reflexa en el seu 
estudi, Gallardo va transformar el paper de la intervenció 
en les famílies i la infància passant del carrer a un espai 
obert diferent i de referència. Era el moment en que es 
desplegaven en democràcia les primeres polítiques socials 
d’integració, de socialització, de prevenció i d’intervenció 
en situacions de risc social. La seva mirada va suposar un 
pas endavant amb una intervenció en xarxa.

Un pas endavant, la definició i l’equip humà 

Un centre obert és un servei que pertany a la Xarxa de 
Serveis Socials d’Atenció Primària i al Sistema de Protecció 
a la Infància i a l’Adolescència en risc social, és a dir, que 
depèn dels serveis socials municipals, per derivació i en 
coordinació amb altres departaments, sent part de les 
polítiques socials de la Generalitat de Catalunya, que és 
qui atorga l’autorització. L’equip d’educadores i educadors 
així com d’integradores socials és imprescindible. Són 
el pilar del servei. Es coordinen i supervisen a través de 
reunions periòdiques, tant amb la responsable per part 
de l’Ajuntament des de serveis socials, Leo Solís, com amb 
l’empresa encarregada del servei, a través de la directora, 
Carme Ramírez. Ambdues expressen la importància dels 
referents en l’equip, que estableixen un lligam amb el 
projecte que uneix professionalitat i vocació. Un vincle 
que ha permès al llarg de 30 anys en el cas del COR i 10 
anys a La Casota a Ribes, consolidar els equips i que la 
rotació fos mínima. 

Sandra Yáñez es va incorporar com a coordinadora del COR 
en un moment de canvis en l’equip, en el model i en el 
projecte. “Els canvis poden produir pors o certes fragilitats, 
però des del COR hem sabut transformar les dificultats en 
oportunitats”. I es nota, el testimoni directe dels infants 
i joves del centre en són una mostra. L’aprenentatge és 
constant i recíproc, entre els nens i nenes, el jovent i 
l’equip humà que ho fa possible. “I seguiré aprenent de 

L’equip d’educadores i educadors de La Casota durant 
una de les jornades de celebracions amb infants i 
famílies a Can Puig.  

L’activitat de natació permet una interacció amb els 
educadors i entre els companys 

 Infants i educadora durant una de les activitats amb el 
grup de petits. 
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tot allò que m’envolta, escoltant, observant i millorant 
com a persona i com a professional de l’educació social, 
ofici en el que crec fermament”, afegeix la Sandra.

Mikela Rodríguez és la coordinadora de la Casota de Ribes, 
que enguany ha celebrat una dècada d’obertura. Des de 
la humilitat confessa que “el motor és tot l’equip, per 
l’entrega i l’amor en l’acompanyament temporal d’infants 
i famílies, un equip que el formem tots: els nens i nenes, 
les famílies i els educadors i educadores”. La visualització 
d’aquest gran equip s’ha vist en un curs en que el centre 
ha traslladat al carrer l’activitat un cop al mes en diferents 
places i ha ampliat el treball comunitari i el contacte amb 
la comunitat a partir de la participació en festes locals, 
que “ha suposat un reconeixement als infants, que és 
primordial”. L’agraïment a la implicació de cada un dels 
pilars del centre: infants, famílies i equip humà de La 
Casota és una de les valoracions que fa la Mikela, amb 
l’objectiu de mantenir l’esperit pel curs vinent i enfortir 
els resultats. 

Cal destacar que un dels èxits del projecte està també 
lligat directament al treball de coordinació dels equips de 
Ribes i de les Roquetes, que comparteixen espais comuns 
de disseny del seu treball, de valoració i de supervisió.

Aprendre i créixer: els objectius

Com a centres d’acció socioeducativa, els projectes 
educatius dels centres oberts són la guia d’un viatge que 
té diversos objectius i que neix de “construir referents 
a partir de la diferència”, explica Leo Solís. Els recursos 

pedagògics, les diferents activitats per a l’abordatge de 
les emocions, a través de l’expressió artística o lúdica, 
el joc simbòlic o fins i tot les sortides de coneixement 
de l’entorn, la piscina o la pràctica esportiva, són eines 
que permeten avançar en el desenvolupament de la 
personalitat de l’infant i del jove, al mateix temps que 
es treballa la seva autonomia i la seva potencialitat per 
adquirir coneixements.

Els objectius també són col·lectius, doncs una part 
important és el treball enfocat a la prevenció, detecció 
i intervenció del risc social de ruptura entre família i 
escola, per exemple. El treball interdepartamental aquí 
és fonamental. Serveis socials i escola són els espais de 
prevenció i detecció que es coordinen per garantir un 
camí d’acompanyament i d’èxit. 

A més es creen espais de relació també amb les famílies, 
d’orientació en l’educació dels seus fills i filles, a través de 
trobades, intercanvi d’inquietuds i un seguiment amb la 
intervenció del referent tècnic dels serveis socials. La base 
és un marc sistèmic en que s’engloba la família, la infància, 
l’escola i el conjunt de la comunitat. Una intervenció en 
xarxa, que permet paral·lelament créixer i aprendre. 

Els protagonistes

Infants i joves són els protagonistes de la història, 
del present i del futur del COR i de La Casota. Els 
centres oberts són un espai de relació, d’estima, de 
creixement i aprenentatge, de gestió de les emocions, 
d’acompanyament i de suport. Infants a partir dels 3 anys i 

La participació al Carnaval és una de les propostes en 
que el Centre Obert participa de les festes locals.

Trobada de pares i mares amb l’equip d’educadors i 
educadores és un dels pilars del Centre Obert. 
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fins els 18, hi tenen un espai on expressen i comparteixen 
pors, inquietuds, alegries i esperances. Tenen un referent 
humà i físic. El COR i La Casota són els ulls que els atenen, 
les orelles que els escolten, els braços que els ajuden i 
les cames que els empenyen a empoderar-se i créixer 
enfortint les seves potencialitats. 

Les famílies són el nucli. El centre del centre... origen 
i finalitat, per això hi tenen cada vegada un paper més 
rellevant. L’Hora del cafè és l’espai de trobada i d’intercanvi 
entre famílies i educadors i educadores per parlar dels 
seus fills i filles, de les activitats, de noves propostes, dels 
dubtes i dels resultats, a més del seguiment individualitzat. 

A Roquetes, en 30 anys, hi ha hagut fins i tot un cas en 
que una nena que hi assistia de petita després en va ser 
educadora. Per a la majoria, el centre obert és una segona 
llar que han construït en conjunt. En l’audiovisual dels 30 
anys del COR apareix el testimoni de diferents infants i 
joves, en primera persona, que expliquen el seu dia a dia 
al centre obert i exposen l’enriquiment que els suposa una 
experiència en la que la seva implicació és fonamental. 

La Nicole, de set anys, explica que en arribar cada tarda el 
primer és La Rotllana, un espai per a explicar com els ha 
anat el dia i per expressar els seus sentiments. Després 
toca fer deures, que com diu la Nicole, “ens han dit que 
és necessari pel nostre futur”. I es mostra entusiasmada 

amb les noves activitats d’art-teràpia i musicoteràpia 
que realitzen “per expressar-nos amb les nostres mans i 
la nostra imaginació”. Aprendre i valorar tant els hàbits 
personals d’higiene, els estudis, les emocions i els hàbits 
de socialització i d’autonomia són l’aprenentatge rere 
cada una de les activitats que s’organitzen. 

Entre els nous reptes dels centres oberts està obrir 
l’atenció i suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys, per 
intervenir més en la prevenció i garantir un recorregut 
que consolidi el lema que ha fet gran el COR i que nodreix 
La Casota: caminar junts. 

 La Casota en una de les sortides a la plaça amb l’objectiu 
de promoure i fer més comunitat: apropar el centre al 
carrer i el carrer al centre. 

Les activitats fora del centre i la imatge de grup recullen l’essència d’un treball que obté resultats sumant cada una de 
les seves parts: equip educatiu, infants i famílies. 

Els treballs audiovisuals del COR i de La Casota:
30 anys Caminant Junts: 

https://www.youtube.com/watch?v=jxtCOccy2ug&feature=youtu.be
1,2,3 COR i Acció:

https://www.youtube.com/watch?v=xUlblSzPyC4&feature=youtu.be
25 anys del COR:

https://www.youtube.com/watch?v=p6m5r03fZwM&feature=youtu.be
Lipdub 2014 La Casota 5è aniversari:

https://www.youtube.com/watch?v=2KCjQXkxjOU&feature=youtu.be
La Casota: Jornada Drets dels Infants:

https://www.youtube.com/watch?v=xnKtMlyxUBs&feature=youtu.be
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La Rua Summer, impulsada fa nou anys per un grup de 
joves de les Roquetes per oferir una nova activitat a l’estiu, 
ha estat un èxit. Després de 10 edicions ha consolidat el 
públic, els participants creixen i els canvis han donat lloc a 
un nou format que ha estat ben acollit i molt ben valorat. 
Fantasies tribals, fantasies de l’univers i fantasies amb 
plomes i brillants han protagonitzat una acolorida i original 
Rua Summer. 

Xavi Escardó, avui president de l’entitat Roquefestes 
encarregada de l’organització de la Rua Summer, va ser el 
2009 qui va impulsar un grup de joves per a fer un carnaval 
d’estiu. El resultat ha estat quasi una dècada d’esforços, 
canvis, treball en xarxa i el resultat s’ha consolidat i ha 
convençut tothom. 

La Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes, així 
com l’Associació de Festes, que fins l’edició anterior també 
ha coordinat les rues, són un exemple de les entitats que es 
van sumar des dels inicis i d’altres més endavant, participant 
en les rues, tant infantil com adulta. Els colors i l’originalitat 
de totes les colles i carrosses, han estat any rere any el més 
valorat per tothom. El canvi de format ha estat sobre tot 
respecte de la ubicació de les festes posteriors a les rues, 
així com noves activitats i un nou espai gastronòmic de 
food trucks. Les festes, a la zona esportiva del pavelló, van 
ser tot un èxit, tant divendres, després de la rua infantil, 
com dissabte en acabar la Rua. És va inaugurar també la 
expo de “Deu anys de Rua Summer” que Globalitzat-e en 
col·laboració amb l’organització de Rua Summer ha exposat 

Èxit rotund en la 10a edició de la Rua Summer
20.000 visitants, 1800 participants, 34 carrosses i un nou format consoliden el Carnaval d’estiu com a 
una de les cites més esperades

Fotos: Pepe Cabello
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amb la mostra dels cartells de les deu edicions i imatges 
d’edicions passades. A més, en aquesta edició s’han fet passos 
endavant en promoure una festa amb respecte, una festa 
sostenible i amb una especial atenció en contra de la violència 
masclista i a favor de la diversitat sexual, a través del Punt lila i 
el Punt R presents durant tot el llarg cap de setmana. 

El públic va poder gaudir de 34 carrosses, entre infantils i 
adultes; amb 1.800 persones participants repartides en 
colles des de 20 a més un centenar de membres. Colles de 
les Roquetes majoritàriament, però també arribades del 
Penedès i del Barcelonès. 

La Rua Summer ha crescut i s’ha notat. La maduresa ha 
arribat en forma de més llums, més participants amb 
un treball original per part de totes les colles que van 
protagonitzar unes coreografies elaborades al ritme dels 
grans èxits del moment i d’altres ja gairebé clàssics del 
carnaval. A més, l’esdeveniment s’ha consagrat com un dels 
motors econòmics a les Roquetes, rebut pels establiments 
d’hostaleria i cafeteria com un impuls pel resultat: triplicant 
els guanys respecte d’un cap de setmana regular. El 
calendari festiu, doncs, ja té una reserva especial, any rere 
any pel carnaval d’estiu a les Roquetes, que atrau persones 
d’arreu de la comarca. Una cita en que la festa pren els 
carrers, tothom oblida les calors, i sense prejudicis les places 
esdevenen espais lliures d’actituds homòfobes i masclistes i 
són espais de convivència, diversió, fantasia i música. 

L’A



08                                  L’Altaveu nº 145  any 2019

CARTES A 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. 

Benvolguda Juani, espero que aquestes paraules facin 
reflexionar més d’un. A veure si em pots ajudar. En el poble 
sento (i per les xarxes també ho veig) molta gent queixar-
se dels contenidors, de la deixadesa... bé, vull compartir una 
anècdota que em va fer pensar que ho volem tot i ho volem a 
prop. T’explico. Era a la carretera de Sitges i vaig veure una 
dona amb bosses d’escombraries. Duia dues de plàstic i una de 
rebuig. La vaig mirar perquè era allí a la cantonada esperant 
que em recollissin. Va dipositar les dues bosses del plàstic al 
contenidor corresponent. I el rebuig? El contenidor de rebuig 
era ple i de fet hi havia algunes bosses a terra. Ella, no la va 
deixar a terra. Va caminar uns metres més endavant fins a una 
altra filera de contenidors i va deixar el rebuig on corresponia. 
No em vaig estar de preguntar-li perquè ho havia fet i em va dir: 
“doncs mira, perquè s’ha de fer bé i no costa tant, no? A més, 
aquest últim estava buit!” [Josep, 20 de juliol de 2019]

Josep, 

Com diuen... a bons gestos, copiem-los. I si no ho diuen potser 
va sent hora que es digui. M’ha semblat gairebé imprescindible 
compartir-ho. També diuen, que no és més net qui... ja m’entens. 
Probablement aquesta dona, veïna entenc, a qui vas veure en 
un exercici de civisme que no hauria de ser excepcional, no deu 
ser pas l’única, però és cert que sovint veiem com la gent, per 
no desplaçar-se pocs metres, diposita els residus allà on vol 
sense pensar no ja en els altres (que no estaria malament...) 
sinó sense pensar tampoc en ells mateixos, i segur que són 
els primers en queixar-se. El carrer és un espai compartit, un 
espai que cal mantenir entre tots i totes i no deixar només a les 
obligacions de l’Ajuntament o de l’empresa que se n’encarrega. 

La responsabilitat és conjunta i no hauria de costar tant fer-
ho bé. Hi ha espais amb major concentració d’habitatges 
que pràcticament a cada cantonada o cada dos carrers tenen 
contenidors de tots els colors per a la recollida selectiva dels 
residus. Què són, 30 metres més enllà de la porta de casa? 

L’exemple que has donat no hauria de ser una excepció. Hauria 
de ser el més habitual, però és cert que sovint es trobem fileres 
de contenidors amb més bosses o cartrons a terra i de qualsevol 
manera, que no pas dins, i que en tombar hi ha contenidors 
buits. També és cert, que es podrien estudiar els hàbits, segons 
la recollida i potser decidir concentrar més contenidors allí on la 

gent en fa més ús, i en altres casos de menor utilització potser 
prescindir-ne. Però esclar, tampoc seria del gust de tothom. 
Com bé dius, algunes persones tenen la tendència a voler-ho 
tot, voler-ho al moment i a més voler-ho a prop. 

Un dia la brossa serà tan gran i d’una magnitud tan immensa 
que als qui avui es cobreixen de glòria els acabarà cobrint de 
merda. I disculpa si en aquesta ocasió sóc tant contundentment 
explícita, però tenim un greu problema ja no només de civisme 
sinó de compromís amb la Terra. No és només netedat, és 
present i futur. No és només incivisme, és que allò que es deixa 
a terra no es recicla, no es recull adequadament i acaba sent car, 
molt car, tant des del punt de vista econòmic com existencial. 

El planeta pateix un superàvit de residus mal gestionats, 
que provoca una major contaminació, una minsa o escassa 
reutilització i una exageració de problemes ambientals a mar i 
muntanya. Va sent hora de fer cas d’allò d’un petit gest podria 
ser un gran pas, o directament la salvació. 

La juani 

Ho volem tot i ho volem 
a prop i ja 
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Aquesta vegada visitem Vietnam. La sortida és des de 
l´aeroport de Barcelona, via Londres, per fer la connexió 
amb el vol cap a Hanoi. Passem la nit a bord. Quan arribem 
ja ens espera el guia Hoan, per iniciar el circuit per tot el 
país. També coneixem, des del primer moment, el grup de 
persones de diferents nacionalitats que ens acompanyen, 
entre elles sis catalans. Després de les presentacions 
sortim cap a la ciutat de Hanoi per començar la visita. 
Contrasta molt la part antiga del que va quedar després 
de vint anys de guerra amb la part nova d´uns edificis 
altíssims i molt moderns. Visitem la casa de Ho Chi  
Minh, les pagodes Tran Quoc i Quan Thanh i el temple 
de la Literatura. Per la tarda visitem la pagoda Ngoc Son 
i caminem pel barri antic de Hanoi. També assistim a una 

El meu marit i jo som molt viatgers, amants de la natura, l´arqueologia, l´art en general i les diferents cultures i 
religions. Però el que més ens agrada és contactar amb la gent dels països que visitem. Quan sortim de viatge sempre 
diem el mateix, tornem pobres de butxaca, però amb una gran riquesa interior.

representació tradicional de titelles sobre aigua.

L’endemà sortim en autocar per anar a la Badia de Halog, 
més de quatre hores de viatge per embarcar en un vaixell, 
on hi  passem un dia i una nit navegant entre unes illes, 
que són patrimoni de la Humanitat. La meravella natural 
més famosa de Vietnam.

Dintre de la Badia hi ha més de tres mil illes, totes amb 
una vegetació exuberant. Jo no paro de fer fotografies 
mentre naveguem entre elles i l’impressionant posta de 
sol. 

Pel matí anem amb una llanxa a visitar unes coves en 
una de les illes; fem una caminada pel seu interior i 

VIETNAM
tradició i modernitat

Impressionants vistes de Danang.

Text i fotografies: Pilar Gil
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la meva càmera de fotos no para. Tot és d’una bellesa 
extraordinària. També visitem els pobles flotants dels 
pescadors, amb unes barques a rem, portades per dones, 
totes elles molt tapades ja que per a les vietnamites la 
bellesa es tenir la pell com més blanca millor. De tornada 
a l´aeroport de Hanoi embarquem en un vol nacional de 
tres hores amb destinació a Danang per visitar la Pagoda 
de Con Son.

Des de Danang, després de trenta minuts en autocar, 
arribem a Hoian, visitant a peu la part antiga de la ciutat, el 
pont japonès de fusta, de més de 400 anys d´antiguitat, el 
mercat, on vam degustar el típic menjar vietnamita en un 
restaurant. Moltes verduretes i peix i tot molt bo. Després 
de dinar, el guia s’acomiada fins el matí següent i com ja 
és dissabte i només ho fan aquest dia, ens aconsella que 
el mateix recorregut que hem fet pel matí el fem per la 
nit, ja que il·luminen tota la part antiga de la ciutat i el 
riu amb fanals de tots colors. Ens explica que venen uns 
fanalets que la gent posa a l´aigua des de les barques, 
que són ofrenes per demanar un desig i que van tots a 
parar a un racó del riu i diuen que els que arriben encesos 
significa que es compleix el desig. 

El meu marit i jo anem per la nit per veure l´espectacle 
de llum i colors, barrejats amb la gent vietnamita, tan 
encantadora i sempre disposada a ajudar. I jo, donant les 
gràcies, amb el gest d’ajuntar les mans damunt del pit. 

M´encanta el contacte amb la gent i cada vegada em fa 
sentir més ciutadana del món.

Seguim el viatge per carretera fins a Hue, passant pel 
port de muntanya Hai Van (el port dels núvols, de 1500 
metres d´alçada). Les vistes són impressionants. Arribem 
a Hue, antiga capital Imperial i fem la visita de la ciutadella 
emmurallada. Dins es troben diferents edificis: el Teatre 
Imperial, el Temple de la Literatura, la Biblioteca, etc...

Després de dinar visitem el mercat Dong Ba i fem un 
recorregut per la ciutat antiga fins arribar al llac Tinh Tam. 
Continuem visitant Hue, fem un passeig amb vaixell pel 

Badia de Halong la meravella natural més famosa de 
Vietnam.

Hoian. Tradicionals ofrenes florals al riu. Pagoda de Phúc 
Kién.

Hue. Mausoleo de l’emperador Kai Dinh.
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riu dels perfums, visitem la Pagoda Thien Mu i per la tarda 
els mausoleus dels Emperadors Tu Duc i Khai Dinh.

L’endemà pel matí,  ens traslladem a l´aeroport per sortir 
en direcció a Ho Chi Minh (Saigón, quasi quatre hores 
de vol. Arribem i visitem els túnels de guerra de Cu Chi, 
en plena selva i de gairebé 250 quilòmetres de longitud 
sota terra. Ens expliquen com van lluitar contra els nord-
americans i com estaven organitzats. Els vietnamites no 
disposaven de la tecnologia però tenien una gran astúcia i 
un valor immens per lluitar pel seu país i els seus principis.

La guerra va durar des del  1955 al 1975 i la van guanyar. 
El nostre guia, Hoan, va participar a la guerra amb el grau 
de capità i ens ensenya fotografies de les barbaritats i de 
la quantitat de criatures nascudes amb malformacions 
produïdes per les armes químiques.

Seguim la visita per la ciutat de Saigón, molt moderna, 
amb edificis altíssims. La nostra habitació de l´hotel està 
al pis 32, amb una vista  impressionant.

Al matí següent sortim cap el delta del riu Mekong i en 
vaixell naveguem veient les illes del Dragón, la Tortuga i 
la del Fénix. Arribem a l´illa de Ben Tre i en una barca de 
rems ens endinsem pels canals del riu Tien. Tot un laberint 
dins la selva, una meravella de la natura.

Acabem el viatge a Saigón, amb petons i abraçades del 
grup, l’intercanvi d´adreces i l´esperança de trobar-nos 
novament en un altre viatge.

Tot ha estat molt bé, sense cap ensurt, un país preciós 
amb una cultura i una gent encantadora.                                                                                             

Hue. Riu dels perfums i la Pilar Gil, autora del viatge. Un dels tradicionals i populars mercats de Hoian.

Túnels de guerra , 250 km de longitud a la selva de Cu-Chi.

Canals del riu Tien, un laberint dins la selva.
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Ja tenim l’oli novell

El Centre Parroquial continua la campanya de mecenatge 
per renovar les butaques fins l’11 de setembre 

El Centre Parroquial manté en vida la sala teatre i any 
rere any incorporen millores. Enguany és el moment de 
renovar les butaques i l’entitat ha engegat una campanya 
de micromecenatge original: Apadrina una butaca. 

Es tracta d’una crida per a la captació de fons que ha 
de permetre renovar les 192 butaques del teatre amb 
l’objectiu de millorar la comoditat i la visibilitat d’escenari 
i pantalla pel públic, aprofitament i amplitud d’espai i 
adaptar-se també a la nova normativa. 

L’apadrinament contempla unes compensacions pels 
mecenes, a gaudir fins el 31 de desembre. Es tracta de 
l’accés gratuït tots els divendres al cinema des del primer 
dia de la donació; l’entrada lliure a tots els concerts i 
espectacles i a més, cada butaca portarà una placa amb el 
nom dels mecenes i el text que s’esculli; un reconeixement 
a tothom que farà possible la inversió. Les donacions són 
de 100 euros per a tothom i 50 euros per menors de 25 
anys. Es poden realitzar de tres formes diferents, per 
facilitar la seva realització i també es pot fer d’una sola 
vegada o en tres terminis. 

Apadrina una butaca

En tant que l’opció de fer la donació en un sol pagament, 
hi ha tres modalitats (en taquilla, targeta o domiciliació 
bancària), mentre que el pagament en tres terminis s’ha 
de realitzar per domiciliació. 

La iniciativa pretén recaptar una part del total de la 
inversió, que ha de servir perquè la nova temporada 
pugui ja estrenar-se amb el nou pati de butaques. Fins 
l’11 de setembre tothom que vulgui col·laborar ho pot 
fer de forma presencial al Centre Parroquial o a través del 
web de l’entitat: www.centreparroquial.com. 

L’A
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L’A

Els ingredients del festival de Sons Solers per sort no són 
cap secret: un entorn natural, un programa musical de 
primera línia i una oferta gastronòmica selecta. L’èxit de 
la passada sisena edició estava assegurat. L’elegància dels 
espais i la versatilitat de cada racó van estar a l’alçada 
de totes les expectatives, però s’havia de viure. I viure 
el Sons Solers és apreciar cada un dels seus elements, 
des de la música fins al paisatge. El cartell, encapçalat 
per una acurada selecció del talent nacional, va aplegar 
un públic molt divers, que va gaudir en cada un dels 
escenaris de la calidesa i l’elegància de les diferents 
actuacions. 

Un ambient juvenil i familiar va envair els jardins de la 
finca Mas Solers al costat de la vibració sonora de Joan 
Miquel Oliver, Pavvla, Intana i Joan Dausà. A més, la 
banda sonora de la nit va comptar amb el swing de la 
formació vilanovina Zebras Marching Bang i la sessió del 
Delafé per acabar d’arrodonir la nit. 

D’aquesta manera el Sons Solers consolida un model 
de festival que té en el cartell i en la gastronomia de 
proximitat els seus trets més característics, i que ha 

Sons Solers, l’èxit d’un festival sota els estels

sabut fidelitzar el públic des del primer dia i al mateix 
temps sumar-ne de nou. Un festival sota els estels i a 
celobert, que és tot un privilegi pels sentits: del gust a 
l’oïda i del tacte de la proximitat a la vista de la bellesa 
de l’entorn. La propera cita serà en poc menys d’un any, 
al mateix lloc, a la mateixa hora i amb noves propostes 
per descobrir. 

Fotos: Laura Bregante
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Al ple extraordinari del Consell Comarcal del Garraf, 
celebrat avui, s’ha donat compte dels decrets de 
presidència relatius a l’organització institucional 
per la legislatura 2019-2023. L’estructura política 
proposada pel nou govern de l’ens comarcal, presidit 
per Abigail Garrido Tinta i format pels grups polítics 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Junts per 
Catalunya -Junts, inclou quatre vicepresidències 
que substituiran la presidència en cas d’absència, 
malaltia, vacant o impediment, i aniran a càrrec de 
Robert Monzonis (Junts), Marta Verdejo (PSC), Luis 
Miguel García (PSC) i Jaume Carol (Junts).

L’estructura contempla quatre grans àrees de gestió: Serveis generals i organització; Cultura, 
patrimoni, ocupació i esports; Ordenació territorial i habitatge i Serveis a les persones.

El Consell Comarcal del Garraf aprova la nova organització 
per la legislatura 2019-2023

Durant la sessió plenària també s’ha fet el 
nomenament dels consellers i les conselleres que 
integraran la Junta de Govern sota la presidència 
d’Abigail Garrido (PSC): Mònica Gallardo Montornés 
(Junts), Teresa Llorens Carbonell (PSC), Robert 
Monzonis Gómez (Junts), Marta Verdejo Sánchez 
(PSC), Luis Miguel García Alcaraz (PSC), Jaume Carol 
i Roldán (Junts), Blanca Albà i Pujol (Junts), Renata 
Bedós Stout (PSC), Francisco José Perona Jiménez 
(PSC) i Nelson Araujo Ozuna (PSC). 

L’organigrama polític i de gestió del Consell Comarcal 
del Garraf inclou dues conselleries adjuntes a la 
presidència a càrrec de Mònica Gallardo Montornés 
(Junts) i Teresa Llorens (PSC). L’estructura del Consell 
Comarcal del Garraf contempla quatre àrees de 
gestió, que comptaran amb la representació de 
diversos consellers i conselleres a la presidència i 
vicepresidència, així com a les conselleries delegades.

Recentment, a Barcelona i a Ribes, s’ha fet la presentació de la primera novel·la de 
Joan Rosquellas “El fugitiu, el sicari i la ballarina exòtica”. 

Els dos actes han estat presentats per Ricard Alcántara que també ha analitzat el llibre 
des d’el punt de vista literari. 

Ricard Alcántara, escriptor d’origen uruguaià, arrelat a Catalunya i guanyador del 
premi Serra d’Or i l’Apel·les Mestres entre d’altres, ha glosat el dinamisme i el sentit de 
l’humor de la narració, així com l’encert en la creació d’uns personatges molt peculiars.

Aprofitant que l’acció de la novel·la transcorre a la fascinant ciutat de Marràqueix, una 
ballarina de la dansa del ventre ha donat el toc exòtic als dos actes.

Presentació de “El fugitiu, el sicari i la ballarina 
exòtica”, de Joan Rosquellas

” El fugitiu, el 
sicari i la ballarina 

exòtica” ja a les 
llibreries de Ribes

L’A



Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Vivim en una societat que es mou a mil per hora i no ens parem a 
pensar en allò que tenim.

Per regla general, són les nostres circumstàncies les que porten 
la batuta de la nostra vida, fent de nosaltres simples titelles que 
ballen segons com vénen les coses.

De debò que t’agrada viure així?

L’actitud ho és tot. És el motor de la vida. No pots canviar les 
teves circumstàncies, però sí que pots canviar com actuar davant 
d’elles.

I es aquesta actitud la que pot significar tenir una vida “guau” o 
una vida “buff”!

Tant si estàs en una situació compromesa de la qual no trobes 
(per ara) solució, com si tens una vida rutinària però sense res 
que t’aclapari, allò que importa és l’actitud que mantens davant 
això.

Tot té un costat positiu. Sí. Tot. És cert que, de vegades, cal pensar 
molt profundament quin seria, però t’asseguro que tot pot tenir 
un costat bo si el busques.

Les circumstàncies hi són. Potser no pots canviar-les. No depèn 
de tu que canviïn. Però sí tens a la teva mà un gran poder: tens 
el comandament. Tu decideixes com prens les circumstàncies 
que et toquen viure. Ho faràs compadint-te de tu mateixa? O 
prendràs el toro per les banyes i actuaràs?

Una actitud positiva davant la vida et fa veure les coses des de 
punts de vista diferents. Et fa pensar en formes de canviar, potser 
no les circumstàncies, però sí en com aquestes circumstàncies 
t’estan afectant.

Tens por? La por és una emoció paralitzant. Et menja per dins. 
Sempre dic que la por en si mateixa no és dolenta. Les emocions 
són com una bola de neu. Com més i major nombre de vegades 
les sents, més grans es fan.

Si sents por i t’aixeques als matins amb pensaments negatius 
per aquesta por, et passaràs tot el dia amb aquesta sensació a 
l’estómac. No seràs capaç de veure el costat positiu. No seràs 
capaç de tenir idees clares. No seràs capaç de canviar la situació.

Quan veiem les coses de forma negativa, passa un efecte curiós. 
I és que ens envoltem de persones que només veuen el got 
mig buit. És com un pot de mel cridant a les mosques. No t’has 
adonat?

No t’ha passat que si estàs embarassada, únicament veus 
embarassades pel carrer? O tens idea de comprar-te un 
determinat model de cotxe, només veus aquest model? Perquè 
poses el focus en això.

La major part de nosaltres tenim comoditats. Fins i tot moltes 
més comoditats que les que tenien els nostres pares. No vivim en 
llogarets d’Àfrica o de l’Índia. Per què el progrés ens fa infeliços en 
lloc de fer-nos veure les coses de forma positiva i donar gràcies 
pel que tenim?

És curiós que la gent que menys té és la que més somriu, la que 
està més agraïda. No et dóna això en què pensar?

Jo vull donar les gràcies.

Dono les gràcies per tenir a la meva família amb mi.

Dono les gràcies per tenir sostre i menjar.

Dono les gràcies pels grans amics que tinc que, encara que 
estiguin lluny, estan amb mi.

Dono les gràcies per tenir-te a tu, en aquest moment llegint 
aquestes paraules.

I tu, vols seguir tenint una vida “buff” o decidiràs viure “guau”?

Vius “guau” o vius “buff”?
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La Festa Major de Puigmoltó Sant Jaume 19 es va 
iniciar dimecres 24 de juliol amb la primera ronda 
del Campionat de Truc, memorial Josep Pascual que 
com cada any aplega als incondicionals del Truc més 
algun agosarat.

Dijous 25, dia de Sant Jaume, a les 20 hores un coet 
va donar sortida a 190 participants que van córrer els 
10km del VI Cros de Sant Jaume. Un cop finalitzada 
la cursa i l’entrega de premis, el poble de Puigmoltó 
es va preparar per a la segona ronda del Truc.

Divendres 26 va començar la festa amb la gran 
exposició fotogràfica “Intercanvi de Mirades” a càrrec 
dels artistes Jordi Piqué i Norberta Muniategui. Tot 
seguit, un pregó molt emotiu a mans de Paquita 
Sarabia, i les paraules del regidor de Cultura Josep 
Moya van donar per començada la Festa Major.

Dissabte 26 la traca passada puntualment per aigua 
va iniciar els actes que  ja no aturarien la Festa fins ben 
entrada la matinada. Desprès de la traca, la música en 
directe a càrrec d’Anna Mesia i Francesc Muniategui 
van ambientar el vermut popular. A les 18:30 hores, 
els carrers de Puigmoltó es van omplir de gent per 
gaudir dels balls populars on colles grans i petites van 
honorar a Sant Jaume, Patró de Puigmoltó. 

L’actuació castellera amb els Castellers de Les 
Roquetes van tancar els actes de la tarda. I a la nit, 
el Grup Supernova i DJ Xan van amenitzar la revetlla 
amb cançons antigues i actuals fins a les 6 de la 
matinada.

Diumenge 28 a les 10:30 hores va començar la missa 
oficiada per en  Mossèn Fermí Martín seguit del gran 
concert a càrrec de la Coral Levare. A la tarda, els 
jocs infantils van acabar de tancar un bon diumenge 
per finalment, de dilluns 29de juliol a dimecres 31 
de juliol les següents rondes del truc van donar per 
finalitzada la festa major d’enguany.

Visca la Festa Major!!!
Text i imatges: Francesc Muniategui

Sant Jaume ’19Festa Major de Puigmoltó
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

AL TERME D’OLIVELLA HI 
HAVIA 42 MASIES?             

Ara que som a la canícula i que ve 
més de gust de fer una migdiada que 
no pas sortir d’excursió, penso que el 
que podeu fer és llegir aquest article a 
la fresca i deixeu per a més endavant 
la visita d’algunes masies del terme 
d’Olivella que ara us comentaré. 
Algunes d’elles han desaparegut, 
com el mas Sabatat o l’Hostal del 
Ganxo, altres s’han reconvertit en 
restaurants, altres s’han enrunat i 
moltes, per sort, s’han mantingut fins 
als nostres dies.

Al juliol de l’any passat vaig escriure 
un article a L’Altaveu sobre les masies 
del terme de Ribes basant-me en 
algunes notes històriques publicades 
per altres historiadors. En aquesta 
ocasió no m’ha calgut buscar gaire 
perquè per Olivella tenim el llibre de 
Vicenç Carbonell i Virella “Noms de 
lloc d’Olivella”, que explica la història 
de totes les masies. Si us interessa el 
podeu consultar a les biblioteques 
Manuel de Pedrolo de Ribes o Josep 
Pla de les Roquetes.

Començant per l’extrem W del terme 
la primera masia que trobem és la 
Roqueta, documentada des de 1588. 
Al seu costat hi ha el mas d’en Mestre, 
conegut antigament pel mas Bernic, 
fins que fou adquirida pel ribetà Joan 
Mestre poc abans del 1591. 

L’actual urbanització de mas Milà 
es va fer en terres de can Milà de la 
Crivellera (o Clivillera). El primer Milà 
es documenta l’any 1497 i la casa es 
va mantenir sense canviar el cognom 
fins l’any 1975, quan mor Joan Milà 
Bertran, molt conegut a Ribes perquè 
fou un dels fundadors del “Teatre 
Íntim”, creat l’any 1912. En urbanitzar-
se la masia es va preferir utilitzar el 
nom “Mas Milà” per a la urbanització.

La urbanització “Las Colinas” va ocupar 
les terres de diverses masies situades 
al NW del terme. El mas Sabatat es 
trobava prop del carrer que porta el 
seu nom. Als anys 1960 la masia es 
trobava en ruïnes i poc després es va 
construir una torre elèctrica al seu 

damunt, segons explica en Vicenç 
Carbonell. Una cosa semblant li va 
passar a cal Gabarró, situat prop de 
la piscina de “Las Colinas”, i al mas 
Guineu, del qual només es conserva 
el record pel nom del carrer que 
passa pel costat. L’Hostal del Ganxo 
també era una masia que es va 
mantenir en ruïnes fins fa uns quinze 
anys, a tocar de l’avinguda de la 
Sardana i a les coordenades 397565, 
4574830, fins que s’hi va construir un 
xalet al damunt. La masia de Turiols, 
antigament mas Trullols (de “trull”, 
molí d’oli), va ser convertida en el 
restaurant “Les Piques”. Can Surià, a 
la mateixa zona, es va restaurar.

La part sud-est del terme d’Olivella 
es composa de diverses masies que 
formaven l’antiga baronia de Jafre. 
El títol de baró de Jafre el tenien 
els Bertran des Coll i per enllaços 
matrimonials va anar passant a 
diverses famílies nobles: els Catà, 
Martí, Papiol i Torrents. A Jafre hi 
havia l’església de Santa Maria, 

El mas Bargalló, en terme d’Olivella. Fotografia feta per Josep Bertran 
i Miret el 22 d’agost de 1892 (Col·lecció de Miquel Bertran i Milà)
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la qual tenia rector com a mínim 
des de l’any 1305. Les masies més 
importants eren la Plana Novella, 
documentada des de 1303, 
actualment seu d’una urbanització, 
i can Marcer de Jafre, del qual es té 
notícia des de 1637.

I com que no tinc prou espai per 
explicar totes les masies d’Olivella us 
les poso en un mapa. Recordeu que 
podeu consultar el treball de Vicenç 
Carbonell per ampliar el tema.

L ’A
Sant Pere de Ribes

9 3  1 2 8  4 1  1 4
6 5 5  9 6 0  3 2 0

laltaveu@laltaveu.com - www.laltaveu.com

ANUNCIA ’T

El poble d’Olivella el 22 d’agost de 1892. Fotografia tirada des del cementiri 
pel ribetà Josep Bertran i Miret (Col·lecció de Miquel Bertran i Milà)

Masies d’Olivella: 1) La Roqueta 2) Mas d’en Mestre 3) Maset de la Miquela 4) Maset d’en Miret 5) Can Macià 6) 
Can Fuster 7) Mas Sabatat 8) Cal Gabarró 9) Can Milà de la Crivellera 10) Can Surià 11) Hostal del Ganxo 12) Mas de 
Monombra 13) Can Guineu 14) Turiols 15) Els Pelagons de Dalt 16) Can Suriol 17) Can Duran 18) Can Muntaner 19) 
Masia del Rector 20) Pou de la Vinya 21) El Rourell 22) La Mesquita 23) Can Pau Olivella 24) Can Camps 25) Mas Bargalló 
26) L’Aliona 27) Can Grau de Cabrafic 28) Les Piques 29) La Bassa Nova 30) El Corral Nou 31) El Maset de Dalt 32) El 
Maset de Baix 33) La Capella (Jafre) 34) Can Vendrell 35) Mas Llorenç 36) El Mas Nou 37) El Morsell 38) La Plana Novella 
39) La Facina 40) Can Marcer de Jafre 41) Can Ramonet 42) La Casa Nova
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Us presentem el Dona Veu Fest!

El Dona Veu Fest és un festival de dones cantautores que tindrà 
lloc a la Carpa Revolució durant els dissabtes 10, 17 i 24 d’Agost.

Fa uns anys, escoltar veus femenines als escenaris era ben 
complicat, avui dia el paper de la dona dins del sector musical 
català comença a visibilitzar-se, tot i que encara és complicada la 
seva presencia en els principals festivals i sales del país. La Carpa 
Revolució volem ser un espai d’altaveu de propostes musicals de 
dones del nostre país i per a tothom!

El programa del festival inclourà una combinació de veus 
consagrades i emergents en cada una de les seves jornades.

Dissabte 10 d’Agost: Clara Peya + Joina (21h-00h)

Dissabte 17 d’Agost: Judit Neddermann + Rusó Sala (21h-00h)

Dissabte 24 d’Agost: Las Migas + Anna Ferrer (21h-00h)

Entrades:  
www.eventbrite.es/e/entradas-dona-veu-fest-64924104745

Abonament 3 dies: 40€ 
Abonament 2 dies: 30€ 
Entrada 1 dia: 18€

Tota la informació a l’esdeveniment: 
https://www.facebook.com/events/703980630024323/



·

Terrassa d’estiu
Estic assegut a una taula d’una terrassa. Beguda fresca, ombra, 
oreig i bona lectura.

De sobta, el murmuri benigne de les altres taules queda en 
segon pla perquè darrera meu algunes persones parlen de 
manera estrident, trencant la calma que estic gaudint en aquell 
trosset de paradís. Bé, la meva calma i la dels ocupants d’altres 
taules que no poden evitar mirar els garlaires. 

Com sempre tinc la tendència de veure el got mig ple, vaig 
pensar que aquelles persones es saludarien i prou, però no. Una 
parella a una taula i un home sol a una altra, s’havien saludat 
tal com jo preveia... però desprès van continuar parlotejant. I 
de quina manera.

La xarrera, pujada de volum, va continuar i, tot i que el 
meu cervell es negava a desxifrar el seu contingut, es deduïa 
fàcilment que anava de la salut pròpia, de la dels familiars, 
coneguts i saludats, de programes de televisió, de casaments, 
d’embolics de famosos i de tota una barreja de coses que 
semblava no tenir fi.

Vaig reprimir la intenció de girar-me i dirigir-me als tertulians, 
amb el millor somriure possible per dir: “Poden fer el favor 
d’asseure’s a la mateixa taula i d’aquesta manera no hauran 
d’aixecar la veu, si us plau?”. Però no em vaig decidir, perquè 
en el moment en que estava disposat a apel·lar a la seva 
urbanitat vaig considerar la possibilitat de que no en tinguessin 
en absolut. 

I la tortura va continuar.

Uns quants ocupants de taules veïnes es limitaven a llença’ls-hi 
unes mirades tant gèlides que haurien estat capaces de congelar 
un os polar, mentre jo, vençut, havia guardat el llibre i estava 

escoltant música pels auriculars del mòbil.

Una estona després, les tres cotorres amb forma humana es 
van aixecar i se’n van anar... JUNTES! emportant-se darrera 
d’ells, com una llarguíssima cua de núvia brunzint, la seva 
pol·lució acústica.

Vejam... allò que més em preocupa d’aquesta petita, minúscula, 
gairebé nano-anècdota, no és la molèstia de la conversa invasora 
(si haguessin estat parlant d’en Proust, del temps perdut i de la 
seva magdalena, seria el mateix), sinó el convenciment que tinc 
de què aquelles persones no eren conscients del que estava 
passant i de la molèstia que ocasionaven als veïns de la terrassa.

Si n’haguessin estat conscients, si ho fessin amb ànim 
d’emprenyar, seria un signe de mala educació però no adonar-
se’n no és mala educació, és falta d’educació, cosa que crec que 
és encara pitjor.

P. D. Sense arribar a l’extrem del Sartre d’“Huis clos” i el seu 
“l’enfer, c’est les autres”, aquell petit paradís d’estiu va passar a 
ser, durant una estona, un petit infern bramulenc. 

Sort que encara em queda força estiu per endavant... 
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