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an estat dies de molta intensitat, per la frenètica activitat que el 
Carnaval genera al municipi. La participació ha estat brutal. Tant a Ribes 
com a Les Roquetes ha estat tot un èxit  i ha lluït amb força, cadascú, 
Ribes i Les Roquetes, amb el seu estil. Un recull d’imatges ens en fa 
cinc cèntims, en els dos casos hi regna la disbauxa, el divertiment, la 

creativitat dels vestits i la munió de les colles pel lluïment, l’esforç de mesos de reunions, 
feina d’organització, assajos de coreografies. I tot el que comporta aquesta preparació i 
l’esforç invertit, esclata a les rues amb la satisfacció dels components de les colles.

També dediquem reportatge a la passada Festa Major de Santa Eulàlia, en què cal 
destacar l’èxit de públic en el concert de Tribut a Mecano, organitzat per l’Associació 
de Festes de les Roquetes, i un programa amb diferents dies de cercaviles, a més de les 
activitats i els concerts. Festa Major també d’aniversari per a la Dragona (25 anys) i els 
Gegants rehabilitats (15 anys); diferents actes durant aquest any s’estan programant per 
a celebrar-ho.

I mentre això ha passat al nostre municipi, és a tot el món que hi ha gent amb mascares 
pel carrer i no és precisament una disfressa. En Rosquellas ens dóna el seu parer, com 
sempre amb una visió particular, optimista si més no. Coronavirus s’anomena, és una 
epidèmia i no en sabem potser encara prou per veure quina és la magnitud, el que és clar 
és que segur que hi ha qui ja s’està fregant les mans.

El fred va marxant i venint i els arbres que ja han florit,  en alguns casos han perdut les 
flors i es pregunten si és que han de tornar a florir o tirar endavant el fruit o què, més o 
menys com els humans amb la roba, que ens estem tornant una mica més bojos que de 
costum. Potser que ens anem habituant a aquests dalts i baixos climàtics, doncs sembla 
que hi són per quedar-s’hi, posant a prova la capacitat d’adaptació de tot el que és viu.
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El Carnaval ribetà ha tingut un marcat caràcter satíric. La 
Colla Bell-Lloch ha portat tot un Carnestoltes de la sàtira 
i la reivindicació a partir dels “efectes del tifó Abigail i el 
canvi climàtic”. El motiu del Carnestoltes ha estat Sitges, 
i es va viure un arribo amb tots i cada un dels elements 
locals més emblemàtics de les seves tradicions: des 
del Corpus a la Festa Major, el Carnaval de la ploma i la 
purpurina semblava apoderar-se d’un Carnaval de Ribes 
“que ara porten els de Sitges”.

La convocatòria de la manifestació per l’Arribo va ser 
un èxit, en participants i originalitat. Per donar lloc a la 
reivindicació al costat de la sàtira: cal reciclar... i “el xató 
serà sempre nostre”. 

Les tradicionals xatonades de les entitats, Xulius al Local i 
el Ger a la seu de l’entitat, van rebre la visita (amb discurs 
inclòs) de Sa Majestat Carnestoltes, repartint lliçons per 
combatre el canvi climàtic i fer-ho amb diversió. 

Dissabte, més Carnaval. La canalla, que ja divendres havia 
viscut les sortides de les rues escolars, va protagonitzar 
el moment més participatiu, amb una rua i espectacle 
d’animació final a la plaça Marcer. Amb la novetat, 
enguany, d’iniciar el recorregut des del Redós. Un canvi 
perseguit per l’organització amb l’objectiu d’ampliar la 
celebració del Carnaval a la gent gran i estendre les rues. 

Ribes, un Carnaval satíric i reivindicatiu

Fotos: Ninfa
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La nit del dissabte, amb mascarots, carrosses i colles 
de totes les mides i edats, els carrers es van omplir 
d’organitzades colles (amb coreografia inclosa) al costat 
d’improvisats grups de disfresses. Tot plegat fent honor a 
la tradició local: un Carnaval en què realment tot s’hi val! 

Un altre dels objectius de la nova Comissió Oberta del 
Carnestoltes ha estat sumar més entitats i col·lectius 
en els diferents actes. D’aquesta manera també les 
Comparses (i la guerra de caramels) del dilluns 24 de 
febrer, es vivia amb més intensitat. Sota les banderes de 
les grans entitats locals, gairebé dos centenars de parelles 
van concórrer per diferents carrers i places, fins arribar 
a fer parada en establiments, que seguint la sàtira del 
Carnestoltes, es van transformar en comerços sitgetans 
per unes hores, fent gala d’un Carnaval que ha reunit més 
participació. 

L’Enterro, amb sardinada popular, posava el punt i a part 
d’un Carnaval, com sempre i al mateix temps, com mai. 
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Arriba el Carnaval i a les Roquetes tothom hi pren part. 
Enguany amb una novetat: la família Carnestoltes va 
arribar amb ganes de gresca com mai. El Sr. Proculo, 
la Sra. Digna Marciana i el bebé Apapucio van sortir al 
carrer abans que ningú, per rebre totes les comparses 
i carrosses de participants.

Un total de 1.240 persones, en 16 carrosses i 4 
comparses, van unir-se en una intensa i original rua 
pels carrers principals de les Roquetes, des del carrer 
Miquel Servet fins a l’envelat. 

Color, llum i molta fantasia es van reunir al voltant 
de les músiques més carnavaleres i els grans èxits 
comercials del moment, per donar ritme al Carnaval. 
Un Carnestoltes dinàmic i proper, es va passejar 
pel centre de les Roquetes, la mateixa tarda del 
divendres de Carnaval, afegint més xerinola als actes 
del programa. 

Les colles participants, amb membres des de 30 a 200 en 
dues de les carrosses, van demostrar, un cop més, que 
el Carnaval a les Roquetes és viu, dinàmic i participatiu. 
De les disfresses de fantasia, es van veure inspiracions 
de tota mena, al costat dels clàssics de sempre, que no 
hi falten mai, tant per grans com per a petits. 

La família del Carnestoltes aterra a les Roquetes

P. CabelloJ. Ars

J. Ars

P. Cabello

J. ArsJ. Ars

Fotos: Pepe Cabello i Joan Ars
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Després de la rua, el ball va comptar també amb 
la presència del Carnestoltes, amb la comitiva i la 
família al complet. Tota una representació de la cara 
més poca-solta del Carnaval. 

L’endemà, la cita dels més petits, en el ball també a 
l’envelat, va tornar a ser un èxit, en la participació i 
l’animació. El mateix que tots els actes d’una festa, 
que es viu a les Roquetes amb gran seguiment i amb 
un equip de voluntaris sempre al capdavant. Des de 
l’Associació de Festes de les Roquetes, han valorat 
l’empenta de la nova recreació del personatge del 
Carnestoltes, que ha possibilitat més presència al 
carrer i a les escoles. L’A

J. Ars

P. Cabello P. Cabello

J. ArsJ. Ars
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Santa Eulàlia va tornar puntual a la cita de la Festa Major 
petita de les Roquetes, amb un programa complet amb 
diferents dies de cercaviles, activitats i concerts. La 
Dragona i els Gegants estan d’aniversari i així ho han fet 
saber, obrint l’expectativa a un any amb diferents accions 
per celebrar els seus 25 i 15 anys, respectivament. 

Les colles de balls blancs i les colles de foc no s’han perdut 
cap de les activitats, amb exhibicions, cercaviles i també 
les tradicionals ofrenes a la copatrona durant l’Ofici, del 
12 de febrer a la parròquia de Santa Eulàlia. A les seves 
portes es van congregar, més joves que grans, per coincidir 
en una jornada laboral fora de les Roquetes, però amb 
festivitat escolar. 

Ha estat un any, amb un èxit de participació en el concert 
amb la formació de Tribut a Mecano, que l’Associació de 
Festes de les Roquetes va organitzar. L’Agrupació de Balls 
Populars de les Roquetes, també ha valorat positivament 
una edició en què totes les colles han tornat a omplir 
carrers i places. La tradició es va arrelant i també el públic 
va assistir fidel a les exhibicions a la plaça de la Vinya d’en 
Petaca, com a les diferents cercaviles, que de diumenge a 
dimecres, es van anar succeint en una programació amb 
múltiples protagonismes. 

Els colors de la festa, així com l’olor de la pólvora i les 
melodies tradicionals van lluir en cada una de les cites, 
amb treva meteorològica inclosa, quan el mateix dimecres 
12 de febrer semblava a primera hora que la pluja podria 
irrompre, però no va ser així, i grans i petits van gaudir de 
cada un dels moments més esperats. 

La separata del programa, presentada el divendres 7 de 
febrer, a càrrec del seu autor, l’historiador Fran Moreno, 
va revelar el secret millor guardat del primer roquetenc: 
Michel L. Tingle. A més, va ser el tret de sortida d’una nova 
edició de la Festa Major de Santa Eulàlia, que atrau infants, 
joves i veterans, al voltant de la tradició, els balls i el foc. 

Santa Eulàlia 2020: aniversaris en vers i
festa al carrer

P. Cabello J. Ars

J. Ars

P. Cabello P. Cabello

Fotos: Pepe Cabello i Joan Ars



Castellers de les Roquetes i activitats per a la canalla, 
també van formar part d’un programa que suma, any rere 
any, més actes al voltant de la festa. 
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Per endavant queda una primavera que arribarà farcida 
d’actes commemoratius, per les noces de plata de la 
Dragona i els quinze anys dels renovats Gegants. Les 
activitats al Casal d’Avis, així com les actuacions dels 

J. Ars

P. Cabello

J. ArsP. Cabello
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CARTES A LA JUANi
Benvolguda Juani, volia compartir una realitat que 
darrerament m’ha sobtat. Es tracta de la quantitat de 
llibres, de vegades col·leccions completes que es van 
abandonant al costat dels contenidors. Diuen, algunes de 
les persones a qui he preguntat, que prefereixen dipositar 
els llibres fora perquè segur que així algú se’ls podria 
endur. Jo crec que va més enllà de l’incivisme. Tu què en 
penses? Es podria trobar una solució? Perquè també és 
cert que hi ha persones que no saben què fer-ne i diuen 
que a les biblioteques ja no accepten donacions de llibres 
per manca d’espai i perquè es dediquen més prestatgeries 
a les novetats. Què es podria fer? (Joan Manuel, 23 de 
febrer 2020).

Benvolgut Joan Manuel, 

Penso que ell mai no ho faria. Els llibres no ens abandonen 
mai. Llibre llegit, llibre viscut i per sempre. És cert el què 
comentes i també conec qui ha fet grans troballes al costat 
d’un contenidor i en una cantonada qualsevol també. Va 
més enllà de l’incivisme, perquè un llibre és una vida 
per dins i per fora, en el contingut i en el continent. Es 
podria organitzar un servei d’acollida i adopció de llibres 
abandonats, t’imagines? 

Se m’acut que igual que hi ha una deixalleria mòbil es 
podria crear una mena de quiosc itinerant, on dipositar 
els llibres abans d’abandonar-los i que qui volgués en 
pogués fer ús o apropiar-se’l fins i tot. Seria una manera 
de procurar llarga vida a les lletres amagades sota les tapes 
de grans i petites publicacions. Així, a més, es podria 
fomentar la lectura. 

Durant una època al poble es va fer un bookcrossing, que 
va impulsar un col·lectiu local. Aleshores es deixava un 
llibre en un banc o sota un arbre i calia després tornar-lo 
a deixar. Quan es va promoure, la idea era crear un bosc 
de llibres pels carrers i places, de manera que, a més de 
l’intercanvi es promocionava la lectura. També s’han 
organitzat mercats de segona mà en què les parades de 
llibres mai hi falten, com succeeix per Sant Jordi. 

La literatura és el bressol de les nostres cultures. Totes han 
seguit un text (sagrat) en què les paraules, com a màgic conjur, 
han forjat valors, tradicions, costums i també (per sort) han 
provocat el naixement d’altres pensaments, com si es tractés 
de necessaris antídots. Tot gràcies a les lletres i als llibres. 

Abandonar un llibre va més enllà del vandalisme. Ja se sap 
que hi ha qui compta el pes de la cultura segons els quilos 
d’una caixa plena de llibres que no sap on dipositar. I és en 
l’acte de l’abandonament en què es veu que el que pateix qui 
ho fa, és més aviat una lleugeresa de cultura.

No vull semblar radical. Però ho sóc. Els llibres neixen com les 
persones, per alimentar i reproduir, i no moren mai si passen 
de lectura a lectura, de mans a mans... d’una prestatgeria a 
una tauleta de nit o d’un moble antic a un de més modern. 
Ara que tot es digitalitza i que es mesura l’espai que ocupem 
amb Gigabytes i no en metres quadrats, queda l’esperança 
dels llibraires (drapaires de llibres) que quan s’apaguin totes 
les llums, seran els portadors del coneixement, de la diversió 
i de les aventures que hi ha entre les pàgines d’un llibre. No 
els abandonis. Ells mai no ho farien. 

La Juani 

Ell mai no ho faria
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L’Altaveu.- Què va impulsar la creació del Punt R? 

Punt R.- Sobretot es va impulsar pel buit que existia a 
Ribes i a les Roquetes en defensa dels drets del col·lectiu 
LGBTIQ+, perquè encara hi ha molts aspectes  per 
visualitzar i drets a reivindicar. Ens vam anar trobant 
persones a títol individual amb la mateixa inquietud i 
finalment ens vam reunir. 

L’A.- Com va ser el procés de creació? 

P.R.- Ara ha fet un any. Primer vam reunir-nos un grup 
i vam fer una dinàmica de coneixença i d’intercanvi 
d’inquietuds. D’allí va néixer l’impuls per crear el Punt 
R. I també perquè hem viscut agressions i discriminacions 
LGTBIfòbiques i calia visualitzar-ho. 

L’A.- Quins són els objectius del Punt R? 

Ara fa un any naixia el Punt R, una referència local LGBTIQ+ de Ribes i les Roquetes, que forma part 
de la Coordinadora Feminista i està present en diferents activitats locals, en xarxa amb altres entitats. 
El 8M, el 17 de maig, el 28 de juny i el 25N, són dates en què han sortit i sortiran al carrer amb diferents 
propostes. En Pere Avilés, en Joan Manel Paños i la Míriam Ojeda, són algunes de les persones que hi 
participen activament i expliquen els reptes que queden per endavant, i una valoració de la seva irrupció 
en el teixit social local. Sense personalismes, responen col·lectivament. 

P.R.- El principal és oferir un espai de trobada, reflexió 
i visibilitat sobre la diversitat sexual i de gènere que 
s’adreça a tota la població del municipi. I també combatre 
i denunciar totes les actituds LGTBIfòbiques que es 
produeixen en el nostre entorn.

L’A.- Des del primer moment heu donat a conèixer 
l’entitat com a col·lectiu sense personalismes. Com es 
tradueix? 

P.R.- Senzill. El nostre és un funcionament assembleari. 
Per això responem col·lectivament i no volem tampoc 
partidismes. La nostra funció és realment amb el conjunt 
de la societat. I per això sumem, fem xarxa i estem on s’ha 
de reivindicar els drets col·lectius. 

L’A.-Per actuar es necessiten accions i eines. Quines 
són les propostes? 

El Punt R: un punt de Referència LGTBIQ+ de Ribes i les Roquetes

Per Bàrbara Scuderi

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
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P.R.- Hem fet accions des del primer dia. Activitats de 
visualització, conscienciació i denúncia. L’objectiu és 
apropar un debat, que és real, i promoure i reivindicar els 
drets LGTBIQ+. Un dels projectes que reivindiquem és 
l’educació. Educar en la igualtat de drets i en el dret a la 
diferència és fonamental per erradicar la LGTBIfòbia. 

L’A.- Normalitzar o naturalitzar? 

P.R.- Es parla de normalitzar amb una doble intenció. 
Per un costat, pensa que hi ha drets, que són normes, que 
encara no s’han assolit. I altres que fa ben poc. I també es 
tracta de normalitzar en el sentit de posar en evidència la 
naturalitat de la diversitat sexual i de gènere. 

L’A.- Posem exemples de la discriminació? 

P.R.- Això seria llarg. Hi ha aspectes relacionats amb drets 
socials i altres amb les actituds polítiques i col·lectives de 
discriminació i agressió, també. 

L’A.- Comencem pels drets socials. Només fa 15 anys 
del matrimoni homosexual a l’Estat i la joventut podria 
pensar que és de tota la vida. 

P.R.- Sí, es va aprovar el 2005, i passa el temps ràpid, 
però només són 15 anys. I mira, l’admissió a la seguretat 
social dels tractaments de fecundació, tant per a famílies 
monoparentals com per a dues dones, només fa dos anys 
que existeix! Aquí la discriminació és a les dones, lesbianes 
o heterosexuals. 

L’A.- I respecte de les actituds?

P.R.- Uf! Aquí és brutal el que està passant. Hi ha... polítics 
que amb una gran difusió estatal... Mira el tema del pin 
parental! És brutal! Molt greu. I cal sumar l’increment 
de les agressions LGTBIfòbiques. L’Observatori contra 
l’homofòbia ha comptabilitzat 629 agressions des de 
2014, i només en el que portem del 2020 ja hi ha 30, amb 
denúncia! Pensa que segur n’hi ha més. 

L’A.- Això són denúncies i agressions físiques. Les 
discriminacions del, diguem-ne, microLGTBIfòbia, 
com els micromasclismes, no hi figuren. 

P.R.- Correcte. Aquí hi juga un paper important la 
connexió del nostre col·lectiu amb el col·lectiu feminista, 
en la lluita contra el masclisme, que penja d’un model de 
la masculinitat tòxica i discriminatòria. D’aquí també que 
formem part de la Coordinadora Feminista de Ribes i les 
Roquetes. Tenim una lluita en comú. I cal també destacar 
la importància de l’educació en aquest sentit. 

L’A.- En aquest sentit s’està fent un projecte amb 
l’Escola Costerets de Ribes relacionat amb la diversitat 
sexual. Com va sorgir la idea i en quin punt es troba? 

P.R.- El projecte es diu Abracem totes les diversitats. Dins 
del treball amb l’entorn i en xarxa, amb escoles i entitats, 
hem trobat amb Costerets un programa de coeducació, 
que van engegar el 2007 al centre i que hem sumat per 
apropar a la comunitat educativa, de manera transversal, 

L’acte de presentació del col·lectiu es va fer amb una 
xerrada al Local. 

Membres de l’entitat durant un acte col·lectiu en el 2019.
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la perspectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, 
a més de l’abordatge de les actituds LGTBIfòbiques. 
Costerets hi treballava i s’han proposat ara més tallers per 
treballar amb professorat, personal, alumnes i famílies. 
Pensa que encara en molts casos hi ha infants patint 
angoixes personals, per por  i discriminacions. Encara hi 
ha molt a fer en la naturalització i normalització social de 
la llibertat sexual i de gènere. 

L’A.- En l’àmbit local, a més del projecte escolar, 
quines altres accions engegueu o heu ja realitzat? 

P.R.- L’objectiu és obrir-nos a tota la comunitat, al treball 
en xarxa i estar presents en la reflexió col·lectiva dels 
drets i discriminacions LGTBIQ+. Això es tradueix en 
xerrades, que ja hem anat fent, que han de suposar un 
espai de reflexió, de debat i de visualització. Cal incidir 
en diferents aspectes de la diversitat sexual i de gènere 
que són presents, tant a Ribes com a les Roquetes. Una 
de les properes activitats, per exemple, serà ara al voltant 
dels actes del 8M sobre la realitat trans, de la qual es parla 
poc, i dels estereotips, tema que hem tractat amb diferents 
actes, també al cine fòrum, i que sempre han tingut una 
bona resposta de participació. 

L’A.- La participació és important. 

P.R.- Fonamental! I aquí estem contents i contentes per 
l’acollida des del primer acte. 

L’A.-Us referiu a la Petonejada de la darrera Festa 
Major de Sant Pere?

P.R.- Sí! Va ser el primer acte que vam organitzar i la 
resposta va ser excepcional. Era una manera de visualitzar 
la diversitat afectiva, entre amistats, parelles, famílies, 
persones del mateix o de diferent sexe. La plaça es va 
omplir de petons, a la boca, a la galta, al front i un munt 
d’abraçades a la diversitat! 

L’A.- També us heu sumat als Punts Lila? 

P.R.- Sí, creiem que ens sumem així a la lluita contra 
el masclisme tòxic del qual parlàvem abans. És molt 
important frenar les actituds i agressions masclistes, que 
ens afecten a les dones i als homes, heterosexuals i LGTBI 
també. Vam començar en la Festa Major de Sant Pere i 
la Rua Summer de les Roquetes, on vam rebre moltes 
persones amb inquietuds i vam atendre diferents dubtes 
i situacions personals, que no t’imagines! Això ens va 
convèncer que calia visualitzar el col·lectiu, cal fer xarxa 
i crear un espai comú de reflexió, suport i reivindicació. 

L’A.- Desenvolupeu... com definiu el masclisme tòxic?

P.R.- És un masclisme que penja dels estereotips i d’una 
masculinitat viril, insensible i agressiva, que no es respon 
amb la masculinitat real, que té, com la feminitat, diferents 
expressions. És una masculinitat cultural que ha esclavitzat 

Membres del Punt R practiquen futbol regularment 
a Ribes. 

Representants de diferents entitats locals participant en 
el manifest del 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTBIQ+.

Representants del Punt R amb la pancarta del col·lectiu 
de Ribes i les Roquetes.

El públic participant de la Petonejada de 2019 a Ribes, 
amb una bona acollida de l’acte. 
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Ja tenim l’oli novell

i discriminat les dones, la diversitat i la llibertat sexual i de 
gènere en homes i en dones. 

L’A.-Tot un repte. Què es pot fer des de l’àmbit local? 

P.R.- Primer visualitzar la realitat. Fer passos endavant en 
la reflexió i la conscienciació necessàries per erradicar tota 
mena de discriminació i agressió LGTBIfòbica al municipi. 
A més, també cal oferir un espai de denúncia i confiem que 
la creada Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI pugui 
dotar-se de recursos i oferir més oportunitats. 

L’A.-Quines són les properes activitats?

P.R.- Pel 8M, amb la Coordinadora Feminista, com hem 
dit, hem previst una xerrada sobre la realitat trans. I l’acte 
central de primavera serà en el mes de maig. 

L’A.- La cita del 16 de maig? 

P.R.- Sí. El 17 de maig és el Dia Internacional contra 
l’Homofòbia. I hem organitzat pel dia 16 de maig a 
Ribes (Carpa Revolució) una trobada  amb els col·lectius 
LGTBIQ+ de tota la comarca. Es farà un manifest conjunt, 
tallers i activitats conjuntes. És un dels actes més grans 
per aquest any i comptem amb la participació de Gay 
Sitges Link i Esquerda de Vilanova i la Geltrú. Esperem 
que tothom hi participi, perquè el principal és participar i 
trencar els silencis. 
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

La millor tècnica per aconseguir els teus objectius

Quan comences un nou projecte, estàs plena d’il·lusió i 
expectatives. I et muntes una pel·lícula de com anirà tot, el que 
faràs, els propòsits i objectius que tens, ...

Estic segura que això mateix vas fer quan va començar l’any. A 
que sí? Et planteges aprendre anglès, anar a al gimnàs, fer dieta, 
deixar de fumar,... Encara que, potser, tu siguis d’aquestes dones 
més atrevides i compromeses i t’hagis decidit a acabar aquells 
estudis que vas deixar a mitges. O que, de veritat, aquest any vas 
a buscar-te una altra feina que t’agradi més i a la qual et sentis 
millor i més realitzada, ... Per què no?

I com que, segons diuen, per aconseguir els teus objectius cal 
posar-se terminis, i estàs totalment segura de fer aquests canvis, 
et compres una bonica i flamant agenda en la qual apuntar tots 
i cada un dels compromisos adquirits i tot allò que has de anar 
fent.

És fantàstic! Ja tens el primer punt de la teva llista per no oblidar 
fer res.

Però ja el primer dia, se t’oblida el més important: mirar l’agenda. 
I és clar! No mires allò que has programat i tornes una altra 
vegada a fer les coses de qualsevol manera.

Però estàs decidida a canviar... I en el precís moment en què 
agafes la bossa del gimnàs o et poses a refer aquell currículum 
que tens de fa una pila d’anys, et truca una amiga i et proposa 
anar a prendre unes cerveses.

I et dius “Quan torni m’hi poso”. O “no passa res; demà serà el 
primer que faci ... “.

I arriba demà, i trobes que hi ha alguna cosa més urgent.

I segueixes posposant allò que t’havies proposat i “compromès” 
a fer, una vegada i una altre. I al cap d’uns mesos et sents 
malament perquè aquest any tampoc aconseguiràs allò que 
t’havies proposat. 

I comences a pensar coses com que no serveixes per a res o que 
no ets capaç o no tens el necessari.

Et diré una cosa: no et passa a tu sola. Postergar les coses té 
bases científiques i emocionals.

Per una banda, al teu cervell li encanta la recompensa immediata. 
I, és clar, els canvis no es fan d’un dia per l’altre. 

(A no ser que prefereixis un cop de peu al cul)

A nivell emocional les arrels són una mica més profundes i tenen 
a veure amb les teves creences.

Senzillament no confies en tu mateixa. Per això necessites a algú 
que et faci veure que pots fer-ho. Que tens tot el necessari per 
aconseguir-ho. 

O sigui, que necessites un cop de peu al cul.

Una empenta que t’il·lumini i et faci sortir del pou del victimisme 
al qual t’has ficat. Perquè és només això: et sents una víctima de 
les teves pròpies circumstàncies.

Doncs t’explicaré una tècnica per ajudar-te basada en el mètode 
japonès Kaizen. Consisteix en fer qualsevol tasca que vulguis fer 
durant únicament 1 minut.

Fàcil, no?

T’has proposat refer el currículum? Posa-t’hi durant 1 minut.

Vols fer flexions per estar més en forma? Val. Fes-ho només un 
minut.

Segur que penses “quina tonteria; com aconseguiré res en un 
minut? “ Doncs si. Tens tota la raó.

Però aquí està el quid d’aquesta tècnica. 

El teu cervell pensa que pot fer-ho perquè només li portarà un 
minut. Però un cop ets fent-ho, deixes de controlar el temps. I li 
dediques una mica més. I allò és el que et portarà a aconseguir 
els teus objectius.

No em creus? Doncs et repte a que ho facis ....

O necessites un cop de peu al cul?
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La fotografia “Sense foc no fem por”, de David Bueno, 
ha estat la guanyadora del concurs Objectiu Sabre 2020. 
Isaac Alcolea amb “La gran batalla” i Josep Juliachs amb 
“La baixada de Sant Pau ennuvolada” s’han endut el 1er 
i el 2on accèssit, respectivament.

Així es va donar a conèixer el veredicte del jurat (format 
per Norberta Muniategui, guanyadora de l’edició 
anterior; Joan Hernández, fotògraf professional de Joan 
ARS Fotografia; i Anna Mestre, membre de la Comissió 
de Balls) a l’acte de lliurament de premis que va tenir lloc 
divendres 21 de febrer al CC El Local i que va servir per 
inaugurar l’exposició de les 34 instantànies que hi han 
participat. La mostra es podrà veure fins al 15 de març.

Aquesta ha estat la 15 edició del concurs de fotografia 
per excel·lència de la Festa Major de Sant Pau, que ha 
concedit un primer premi dotat amb 150€ i la possibilitat 
per a l’autor d’oferir una exposició fotogràfica al Local, 
més dos accèssits amb dotació de 75€ per a cada un 
d’ells.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes 

“SENSE FOC NO FEM POR”, DE DAVID BUENO, FOTOGRAFIA 
GUANYADORA DEL CONCURS OBJECTIU SABRE 2020
En total hi han participat 34 instantànies que es poden veure exposades fins al 15 de març al 
CC El Local de Ribes.
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Gimnàs Sport Ribes, encapçalat pel seu mestre i director 
del centre l’Andreu Lopez Gallardo ha iniciat recentment 
un projecte amb col·laboració amb l’associació Autisme 
amb Futur per donar a conèixer el Taekwondo i ensenyar a 
practicar-lo adaptant-lo a les seves necessitats i aprofitant 
tots els beneficis que aquest esport els pot aportar.

Aquets nens i nenes van fer un curs de formació al gimnàs 
per prendre contacte amb l’art marcial i iniciar així l’ambient 
de complicitat i empatia per continuar el projecte amb 
unes jornades que se celebraran properament també al 
gimnàs per fiançar-los en aquest esport i animar-los a 
donar continuïtat a la seva pràctica.

Des de el gimnàs l’Andreu ens comenta que en la seva 
evolució com a mestre de Taekwondo i la seva llarga 
trajectòria res el fa més feliç que poder portar aquest 
esport a tants col·lectius com sigui possible per que puguin 
gaudir de les avantatges que comporta la seva pràctica.

Tot i això, reptes que comparteix també amb els seus 
alumnes que no deixen de donar reconeixement a la feina 
ben feta. Aquest centre ha estat premiat en la passada 
Nit de l’Esport celebrada a Sant Pere de Ribes amb els 
següents alumnes.

Laia Dalhou- Campiona de Catalunya de Combat, Mario 
Romero- Campió de Catalunya de Tècnica, Maria Sánchez- 
Campiona d’Espanya Màster de Combat, Alba Murillo- 
Campiona de Catalunya de Combat.

Gimnàs Sport Ribes col·labora amb 
l’Associació Autisme amb futur

L’A

LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA 
DE RIBES ENTRA A LA RECTA FINAL

Amb la col·locació de les parets de formigó, 
l’equipament pren forma i el govern preveu 
que estarà acabat a la primavera. 

Les obres de la pista poliesportiva coberta de Ribes, al costat 
del pavelló,  encaren la recta final després de poc més d’un any 
del seu inici. Aquests dies s’han col·locat els blocs de formigó 
perimetrals i amb el tancament i el cobriment de la teulada 
finalitzarà aquesta primavera la primera fase d’execució. 

L’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, ha dit que aquesta 
“era una obra del tot necessària perquè els equips tenien 
dificultats d’espai per a la pràctica diària de l’esport.”. “Esperem 
que en breu, i després d’haver superat algunes vicissituds 
i entrebancs d’aquesta obra, puguem tenir ja el pavelló en 
marxa”, ha afegit. A més, s’ha aprofitat aquesta actuació per 
fer prèviament l’arranjament i els treballs de millora de la xarxa 
del clavegueram del sector, amb la instal·lació d’un col·lector 
d’aigües pluvials per evitar els punts inundables i tolls que 
s’hi feien, “un dèficit històric que servirà per solucionar tots 
els problemes, en aquest sentit, de la zona”, ha comentat 
l’alcaldessa.

Una vegada acabada la nova pista coberta, es farà la 
urbanització dels espais exteriors, concretament les tasques 
necessàries per deixar urbanitzats tots els voltants de la pista 
coberta, incloent l’espai lliure restant entre la pista coberta 
nova i el pavelló existent. També s’instal·laran provisionalment 
uns vestidors  adequats i l’equipament interior de la pista.

Posteriorment, el govern municipal vol tirar endavant la 
construcció d’un mòdul de vestidors definitiu i vestíbul de 
consergeria que unirà els dos edificis, el pavelló i la nova pista, 
per tal d’agrupar l’accés i la gestió del conjunt.

La nova pista coberta, amb un cost d’1,7 milions d’euros, 
constarà d’una pista longitudinal per a la pràctica del bàsquet, 
handbol i futbol sala i 3 pistes transversals de bàsquet i mini-
handbol.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes 
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Sabies
què...
Josep Miret i Mestre

ALS ANYS 1920 REVIFEN LES VELLES 
REIVINDICACIONS PAGESES?

Recordem que un dels objectius principals pels quals 
es va crear la Societat d’Agricultors Obrers va ser el de 
millorar els pactes entre propietaris i parcers.  Els raïms 
es partien per meitats, el pagès aportava tota la mà 
d’obra i sovint se li exigia el pagament de la contribució 
rústica.  Sabem que els pagesos del Local presentaven 
un document al propietari de les terres en el qual 
demanaven algunes millores per al parcer. Coneixem 
un pacte del març de 1920 que s’ha conservat entre la 
documentació de can Milà del carrer del Pi, on vivien els 
amos de la masia de can Milà de la Clivillera del terme 
d’Olivella. En ell el masover i tretze parcers demanaven, 
entre altres coses, que l’amo pagués un vagó de fems 
cada any per escampar a les vinyes, pagar la verema a 
mitges i partir al terç algunes de les terres més pobres 
de la finca. No he pogut aclarir si propietari i parcers es 
van posar d’acord.

D’altra banda, a la finca de can Giralt del Palou, propietat 
del marquès de Moixó, hi va haver una vaga i fou detingut 
Fèlix Mata Colom, més conegut per Fèlix de la Calç, per 
“haver coaccionat als treballadors dedicats a la verema 
perquè no tornessin al treball” (La Veu de Catalunya, 26 
d’agost de 1920, p. 2). La situació semblava enverinada, 
però al final hi va haver una reunió en la qual Diego de 
Moixó va acceptar que tots els treballadors de la finca 
havien de ser socis de la Societat d’Agricultors Obrers, 
inclòs el majordom (Democracia, 10 d’octubre de 1920; 
El Diluvio, 13 d’octubre de 1920, p. 10).

A can Coll les coses van anar diferent. En un article a 

“Democracia” en Josep Ricart deixa clar que ell i en Josep 
Marcer, propietari de can Coll, no es podien ni veure. Segons 
Ricart, els parcers havien de portar el raïm als cups de la 
masia i no podien vendre el seu vi fins que el senyor Marcer 
els donava la seva part (Democracia, agost de 1920).

Un altre cas problemàtic va ser el de can Girona del 
Camí, en terme de Sitges. A can Girona el masover va 
morir de malaltia deixant viuda i quatre fills petits. El 
propietari pretenia fer fora la vídua després de la verema 
i la va citar al jutjat de Sitges. Però el jutge va donar la 
raó a la masovera, que no va haver de marxar fins passat 

Pamflet anònim sobre la mort del caciquisme a Ribes. 
No porta data, però pel context sembla de l’any 1922 
(Col·lecció de can Milà del carrer del Pi)
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un any, d’acord amb el dret civil català (Democracia, 20 
de juny de 1920 i 21 de febrer de 1921).

Tanmateix la repressió que exerciren els cacics i 
propietaris va ser forta, sobretot perquè volien 
impedir que la Societat d’Agricultors Obrers entrés a 
l’Ajuntament. El regidor Josep Ricart fou detingut fins 
a cinc vegades, la primera el març de 1921. S’organitza 
una recollida de signatures per demanar la seva llibertat 
però dies més tard els mossos detenen el jove Isidre 
Llosas per “coaccionar” els signants. Un mes després 
de ser posats tots dos en llibertat, en Ricart torna a la 
presó. 

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

Més encara, el 6 de març de 1922 la Guàrdia Civil deté cinc 
persones: Josep Ricart, Josep Masó (ordinari), Josep Rossell 
(mestre de música i passamaner), Josep Llosas (pagès) i 
Jaume Barril (llauner). A Ribes es produeix la primera vaga 
general que coneixem. 

Segons el diari “El Diluvio” 1500 pagesos i jornalers no van 
anar a treballar el dimecres 8 de març, es van manifestar i 
“recorrieron las calles en la más correcta y pacífica actitud” 
(10 de març de 1922, p. 21). Els diaris d’esquerres van 
denunciar les detencions arbitràries i finalment els presos 
van poder sortir gràcies a les gestions d’un diputat a les Corts 
de Madrid que era de viatge a Barcelona.

L’Avinguda de l’Onze de Setembre als anys 1960. 
A l’esquerra es veu encara el Local mig abandonat 
(Col·lecció de can Janet d’en Zidro)

El Local abandonat cap a 1960. Ja s’havia ensorrat 
part de l’escenari (Col·lecció de can Janet d’en 
Zidro)



En una paella posarem l’oli d’oliva a escalfar perquè quan estigui feta la massa de la tempura poder fer els calçots.

En un bol batrem l’ou i un polsim de sal. No cal batre molt. Afegirem la cervesa molt freda i la barrejarem amb l’ou. Hi anirem 
incorporant la farina ben a poc a poc a fi i efecte d’obtenir una massa liquida però amb certa consistència. No necessita reposar.

Quan l’oli estigui ben calent serà el moment de sucar els calçots en la tempura i posar-los a la paella fins que agafin un color daurat 
molt suau. Cal vigilar que no es cremin perquè es fan molt ràpid. Millor fer-ho en petites quantitats per mantenir alta la temperatura 

de l’oli.

Servir immediatament acompanyats de salsa romesco
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Ingredients:
12 calçots
1 llauna de cervesa
200 gr. farina
1 ou
Oli d’oliva
Sal

Preescalfarem el forn a 200º C

Netejarem els calçots tallant un centímetre de la part on 
hi ha les arrels eliminant les primeres capes i tallant la cua 
deixant només uns centímetres de la part verda (aquesta 
part és la que serveix per aguantar-los a l’hora de menjar). 

Els passarem per aigua per eliminar les possibles restes de 
terra i els posarem al forn en una safata amb paper sulfuritzat durant uns 20 minuts a 200ºC o uns 30 minuts si són molt 
gruixuts. Quan estiguin cuits els traurem del forn i els reservarem.

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Elaboració dels Calçots

BON PROFIT

Elaboració de la tempura

CALÇOTS EN TEMPURA



·

Tots duem un tràfec considerable per anar solucionant els 
problemes i els entrebancs que el dia a dia ens presenta. 
Aquells assumptes de família, de feina o socials que ens 
ocupen habitualment i que fan que poguem dormir, més o 
menys serenament, en la mesura que els anem solucionant... 

Però res, no hi ha manera de que poguem viure tranquils. De 
tant en tant ens posen la por al cos i aquells somnis plàcids es 
converteixen en un cúmul de preocupacions i neguits.

Fa vint anys, vam canviar del segle XX al XXI amb la sensació 
de que el món s’acabava. Ho recordeu? L’efecte 2000 en 
deien. Un efecte que havia de ser devastador i que deixaria 
inutilitzats els ordinadors i els sistemes informàtics d’arreu. 

El món entraria en un col·lapse i tot deixaria de funcionar: el 
rellotges, les centrals elèctriques i les nuclears. Els trens, els 
avions, els hospitals, les benzineres... Els bancs perdrien les 
dades dels clients i tothom quedaria amb el compte a zero... 
ai!

Jo no les tenia totes. Pel que feia al banc, sí, potser si es 
barrejaven els comptes hi sortiria guanyant, però la feina 
era una altra cosa. Vaig passar un munt d’hores guardant en 
memòries externes tots els documents i imatges que tenia als 
ordinadors de casa, i del despatx, per si el maleït Efecte 2000 
me’ls desconfigurava.

Vam menjar el raïm amb l’ai al cor. Tal vegada amb l’últim 
gra arribaria la gran apagada!

Però, després de tant soroll, no va passar gairebé res. Algunes 
aturades de minuts en centrals elèctriques, algun retard 
d’avions i trens... La pregunta és si no s’havia generat una 
excessiva alarma. I, segons el meu punt de vista, la resposta 
és sí. Més tenint en compte els diners que es van gastar per 
intentar evitar el desastre. 

Ara estem en plena crisis de l’epidèmia del coronavirus amb 
totes les conseqüències sanitàries que s’estan desefermant a 
nivell mundial. 

El pànic està desencadenat, malgrat les advertències dels 
experts sanitaris que expliquen que la mortaldat del virus és 
semblant a les epidèmies de la grip comú que patim any rere 
any. 

Esperem que poc a poc vagi remitent aquesta plaga, que ara 
anomenen COVID19 (sortosament, quan escric aquestes 
línies comença a fer-ho a la Xina), tal com ho van fer al seu 
moment les epidèmies del SARS el 2002, de la grip aviària el 
2005, de la grip A el 2009, de la d’Ebola el 2014 i la del Zika 
del mateix any. 

I és que portem un segle que és per llogar-hi cadires...

P.D. Per si de cas, i seguint els consell del Departament de 
Salut de la Generalitat, em rento les mans tan a sovint que el 
mateix Ponç Pilat, al meu costat, semblaria un pobre llardós. 

I com deia l’amic Xavier Graset: “El món s’acaba... però 
s’acaba bé.”

El món s’acaba
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