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gost, calor, vacances, gelats, terrasses a petar, manca de pluja (encara 
que fa uns dies ens va caure una grossa, que falta feia) i immersos en 
una cinquena onada que està col·lapsant de nou una sanitat castigada 
tremendament i que a hores d’ara encara reclama més personal i 
millors condicions per continuar donant l’assistència que cal, o caldria 

donar, en aquests moments.

Amb tot, es continua vacunant a la gent, oferint l’expectativa que aquesta és la solució 
per aturar el monstre que ens té atrapats en un malson que ja està durant massa temps. 
Vacunes que fabriquen unes farmacèutiques, que lluny de tenir-ne prou amb els guanys 
que tota aquesta història els ha procurat, ara apugen el preu de les dosis, quan ja s’està 
parlant d’una tercera dosi. Vergonya, vergonya i vergonya.

A L’Altaveu entrevistem en aquest número Enric Mateo Viladomat, president de la 
primera junta provisional del Ribes Motor Club, infermer de professió i voluntari de l’ADF 
de Sant Pere de Ribes, on va pujar per primer cop a una motocicleta i on avui –amb una 
gran afició– acumula una col·lecció d’una trentena.

La convocatòria dels pressupostos participatius és oberta, aquesta edició amb un nou 
vessant per als projectes a presentar fins al pròxim 19 de setembre. Única categoria i 
reorientat a incentivar que les propostes estiguin vinculades amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.

Rosquellades ens fa travessar la porta. Del riure a la por; és una reflexió d’un català envers 
els catalans, en clau d’humor ens fa reconèixer allò que fa tants anys que arrosseguem, 
patim i normalitzem per continuar, però no hauria de ser. La meva mare deia que quan 
cou cura i quan pica madura.

L’enhorabona al Grup de Teatre Bell-LLoc, bona feina, i aquest cop reconeguda amb cinc 
premis en el XLVII Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb l’obra Primera línia, que vàrem 
gaudir a Ribes a la sala del Centre Parroquial el passat 2020.

La Juani n’està farta, no paeix el dol de les persones que estima, aprecia i admira. Tots 
sabem que és així la vida, estem cansats de sentir-ho. Però, ai, quan et toca a la vora, 
quin mal fa tot, el cos, la ment i fins i tot l’ànima. De vegades reconèixer que no som 
propietaris de ningú i que la mort només és una fase més de la vida ajuda a assumir-ho. 
Una abraçada a tots els que han perdut éssers estimats, que som tots, sense excepció.

Fins aviat.
Cristina Perelló
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 2021 S’ORIENTEN CAP 
ELS 17 OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Les persones i entitats que hi vulguin participar poden presentar les seves propostes fins al 19 de setembre.

L’edició d’enguany dels pressupostos participatius manté 
el model de categoria única establerta el 2020 a causa 
de la pandèmia (abans hi havia 2 categories) i l’enriqueix 
fomentant la presentació de propostes que avancin cap els 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els 
ODS formen part de l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de Nacions 
Unides amb la finalitat de donar resposta, abans de que 
finalitzi la dècada present, als grans reptes del planeta 
com ho són l’erradicació de la pobresa, la lluita contra 
la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic. 
Les propostes es poden presentar amb el formulari 
normalitzat disponible a la pàgina web de l’Ajuntament i 
lliurar-les a través d’instància genèrica a la seu electrònica 
municipal o físicament a les oficines de l’OAC.  

La regidora de Participació Ciutadana, Antònia Pulido, 
ha explicat que “l’any passat ja vam apostar per fer-los 
més socials, afegint alguns temes que formen part dels 
ODS com la salut i el benestar social o la reducció de les 
desigualats i la bretxa digital. Enguany el que hem fet ha 
estat incorporar la totalitat dels 17 objectius”. En aquest 
sentit, segons la regidora, un dels motius seria “perquè les 
polítiques tant europees com nacionals van encaminades 
a la consecució d’aquests objectius per tal de fer un món 
millor i com a ajuntament ens permet seguir treballant 
per fer el Sant Pere de Ribes sostenible i saludable que 
volem”, ha afegit.

Una reserva de 170.000€ per a les propostes més votades

La ciutadania de Sant Pere de Ribes decidirà aquest 2021, 
mitjançant votació popular, els projectes que es faran 
amb els 170.000€ de la dotació econòmica que inclourà 
el pressupost municipal del pròxim any destinada a les 
propostes que hagin obtingut més suport. Tota persona 
física, empadronada a Sant Pere de Ribes i major de 16 
anys, podrà presentar fins a un màxim de 3 propostes 
diferents, que en cap cas poden superar els 20.000€ 
per proposta presentada. En cas de necessitar ajuda o 

assessorament, les persones interessades s’han d’adreçar 
als serveis tècnics municipals, demanant cita prèvia al 93 
896 73 00.

Les propostes presentades han de complir els següents 
requisits: 

•	 Les inversions han d’estar relacionades amb 
l’espai públic o la millora dels equipaments 
municipals, de competència municipal i sobre 
béns de propietat municipal, ser concretes i donar 
resposta a una necessitat determinada, complint 
la normativa vigent.     

•	 Les subvencions a col·lectius i programes socials 
proposats han d’estar relacionades amb un 
interès general (és a dir, no respondre a interessos 
personals).

•	 Han de ser viables econòmicament.

•	 No han de comprometre els pressupostos d’altres 
anys.

•	 No han de suposar un elevat cost de manteniment, 
un cop realitzades.

•	 S’hauran de presentar en el termini i forma 
establerta.

•	 No poden ser actuacions que s’estiguin portant a 
terme o ja previstes al pressupost municipal.

•	 No poden suposar accions contràries a les que 
s’han realitzat en els darrers anys per part del 
Consistori, ni a les previstes en el Pla de Mandat.

•	 Han de ser respectuoses amb els criteris d’inclusió 
social, els Drets Humans, l’equitat, la llibertat 
social i la sostenibilitat.

•	 No poden comprometre qui les executarà.



L’Altaveu nº 168  any 2021                                     03

La regidora de Participació Ciutadana, Antònia Pulido, 
amb el regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, Fran 
Perona, a la roda de premsa del passat 28 de juliol.

Una comissió tècnica formada per Gerència, Serveis 
d’Urbanisme, l’arquitecte municipal i altres tècnics 
municipals serà la responsable de valorar les propostes 
i realitzar un informe tècnic de viabilitat i sobre el cost 
de les actuacions. Les que s’acceptin de forma definitiva 
es publicaran a la web municipal per tal de donar-ne 
coneixement a la ciutadania. En aquesta fase del procés, 
es convocaran 2 sessions públiques voluntàries per tal 
que les que hagin passat al període de votació es puguin 
presentar a la ciutadania.

Votacions presencials i telemàtiques

La votació es podrà fer presencialment a les oficines 
de l’OAC, a través d’ordinadors disposats per a aquesta 
funció, amb el suport del personal municipal, si s’escau. 
Telemàticament, es podrà votar a través del procediment 
establert a la web municipal.

El procés de votació és obert a les persones majors de 
16 anys empadronades al municipi. Cada persona podrà 
votar fins a un màxim de 5 propostes, amb un escalat de 
5, 4, 3, 2 i 1 punts que no caldrà necessàriament exhaurir.

La publicació dels resultats es farà en el termini màxim 
d’una setmana a partir del dia que finalitzi el període de 
votació, en un acte de presentació obert a la ciutadania.

Les propostes guanyadores seran incorporades al 
pressupost municipal de 2022 per odre de nombre de 
vots rebuts fins a esgotar la reserva de 170.000€. Les 
no guanyadores podran ser incorporades si responen al 
criteri d’interès general i són acceptades per part de la 
majoria del plenari municipal.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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El director i compositor ribetà, Xavier Pagès-Corella 
–amb una trajectòria de gairebé tres dècades, 
comptant les obres de joventut– enceta l’estiu amb 
un repte creatiu i una nova estrena amb premi. 

Incansable, enginyós i prolífic, Pagès-Corella, el 
passat 19 de juliol a través de Twitter, va llançar 
el repte #NotesChallenge. La proposta consistia 
a convertir en notes musicals el nombre de likes i 
retuits del seu missatge. En set dies va reunir les 
4.102 notes amb les quals treballa en una nova obra. 

“Als meus alumnes de composició sempre els 
dic que una obra contemporània ha de néixer 
vinculada a la seva època”. Dit i fet. El compositor 

ribetà ha aconseguit vincular la creativitat a una 
obra participativa a través d’un dels fenòmens 
contemporanis més popular: les xarxes socials. 

Aquest apadrinament en forma de donacions de 

Xavier Pagès-Corella
repta la composició amb una proposta a les xarxes socials

clics esdevindrà una peça per a piano que contindrà 
les 4.102 notes aportades per la participació de 
seguidors i espontanis als quals els ha entusiasmat la 
seva iniciativa. El repte, que inicialment era sospesar 
les reaccions, finalment, és tot un estímul per a la 
composició. “Sempre dedico l’estiu a compondre 
i quan no hi ha encàrrecs o projectes concrets 
pendents, és quan neixen idees”, confessa, al mateix 
temps que “una mica patia si la cosa anava a molt 
més, t’imagines? Tota una vida per a una sola obra!”. 

Pagès-Corella té ara al cap i a les mans un treball de 
precisió compositiu inaudit: cada jornada d›escriptura 
s›acompanya, en acabar, d›un recompte de notes. 
«Ara mateix, en unes cinc pàgines de partitura, 
que podrien ser un minut, he comptat unes 600 o 
700 notes». La dedicació requereix una activitat 
que mai havia realitzat fins ara. De la seva extensa 
obra reconeix que mai havia comptat el nombre de 
notes. I serà necessària una acurada regulació per 
aconseguir distribuir-les al llarg de tota la peça, «ja 
saps, caldrà calcular el punt climàtic, que aplega 
sempre més notes, per equilibrar el conjunt!». 

Els darrers dies del mes de juliol han estat per 
al compositor ribetà tota una celebració, a més 
d’haver aconseguit una excel·lent reacció a la seva 
nova proposta, Pagès-Corella ha viscut l’estrena 
de la seva darrera obra, Byoubu, a càrrec del 
Quartet Gerhard, guanyadora del Primer Premi 
de Composició Centcelles. Grans notícies per 
compartir i aplaudir. 

Bàrbara Scuderi

“Als meus alumnes de composició sempre 
els dic que una obra contemporània ha de 

néixer vinculada a la seva època”

Xavier Pagès-Corella, durant la composició. 

El tuit que va obtenir la resposta que s’ha convertit 
en més de 4.000 notes per a una nova obra. 
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’Oficina Municipal de 
Turisme i la Policia Local han renovat el certificat Biosphere, 
que acredita el seu compromís amb la sostenibilitat turística. 
Al municipi hi ha, a més, 4 empreses adherides a aquest 
reconeixement, 1 de les quals, la Masia Pairal, el rep per primera 
vegada. Les altres 3 són Celler Vega de Ribes, Hotel Desitges i 
The Trail Zone.

En total, 61 empreses i serveis del Garraf han rebut el distintiu 
Biosphere en reconeixement a la bona feina feta durant el 2020. 
El programa del Compromís per la Sostenibilitat Biosphere, 
liderat per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç i 
l’agència de desenvolupament NODE Garraf, com a ens gestor a 
la comarca, ofereix un sistema que certifica les bones pràctiques 
del turisme sostenible de les empreses i serveis turístics de la 
província en compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) establerts per l’ONU.

La renovació dels certificats per part de l’Ajuntament, l’Oficina 
de Turisme i la Policia Local i l’ampliació del nombre d’empreses 
adherides al municipi suposen un pas més endavant en l’aposta 
del Consistori pel turisme saludable i sostenible a Sant Pere 
de Ribes que s’ha ampliat també a altres àmbits, com el dels 
recursos naturals i mediambientals.

L’AJUNTAMENT, L’OFICINA DE TURISME I LA POLICIA LOCAL 
RENOVEN EL CERTIFICAT BIOSPHERE PEL SEU COMPROMÍS 
AMB LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA
Quatre empreses del municipi reben el distintiu en afegir-se la Masia Pairal a la llista.

Un municipi adherit a la destinació turística sostenible Costa 
Barcelona

La renovació del certificat Biosphere per part de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes coincideix amb la recent adhesió a la 
destinació turística sostenible Costa Barcelona, que agrupa 
les comarques del Garraf, l’Alt Penedès, els vallesos Occidental 
i Oriental, el Maresme i el Baix Llobregat. D’aquesta marca, 
certificada per Biosphere Tourisme, també en formen part 
l’Oficina de Turisme, la Policia Local, l’Hotel DeSitges i el celler 
Vega de Ribes.

El territori de Costa Barcelona reuneix una alta concentració 
de serveis i activitats d’oci, oferint una experiència única que 
combina l’enoturisme i la gastronomia, amb altres elements 
d’atractiu com les festes i tradicions i el clima benigne. Amb 
l’adhesió a la destinació sostenible Costa Barcelona, les empreses 
i ens que la integren es comprometen en el desenvolupament 
cap a un model de turisme responsable i accessible, orientat a 
la millora de la sostenibilitat de la destinació.

Departament de Premsa

Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Les persones autònomes, els comerços i les petites empreses 
locals del municipi podran optar a la convocatòria de les 3 
línies de subvencions posades en marxa per l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes amb la finalitat de pal·liar els efectes 
de la crisi sanitària sobre l’economia local. Els 310.000€ del 
conjunt dels ajuts es destinaran, respectivament, a cobrir 
les despeses fixes o derivades de l’aplicació de mesures 
de control a les empreses; fomentar i donar suport a 
l’emprenedoria per incentivar la creació de noves activitats 
econòmiques i llocs de treball, i potenciar la inversió en 
millores i innovació en activitats econòmiques locals. Les 
bases per accedir als a les subvencions és previst que es 
facin públiques a finals del mes de juliol.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha assegurat que “la situació 
actual és complicada, i per aquest motiu ja des de l’inici 
de la pandèmia hem mobilitzat més d’1M€ destinats 
directament al teixit econòmic local, que és petit i necessita 
l’ajut de totes les administracions. Vivim moments en 
què segurament hi haurà noves restriccions i creiem que 
aquest teixit econòmic necessita un suport especial”.

L’AJUNTAMENT REPARTIRÀ 310.000€ EN SUBVENCIONS A 
PERSONES AUTÒNOMES, COMERÇOS I PETITES EMPRESES PER 
PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI SANITÀRIA
Els ajuts busquen fomentar i donar suport a l’emprenedoria i potenciar la inversió en millores 
i la innovació en activitats econòmiques.

La regidora de Desenvolupament Econòmic, Ana Herrera, 
ha posat l’accent en el fet que “malgrat que els ajuts els 
hem activat per la situació generada per la Covid-19, per a 
nosaltres també és important tornar a donar sortida a les 
subvencions que ja existien el 2019, com les destinades a 
consolidar les empreses existents”.

Empreses amb menys de 400 m2 i menys de 10 persones 
en plantilla

Les 3 línies d’ajuts s’adrecen a empreses amb instal·lacions 
de menys de 400m2 de superfície i menys de 10 persones 
treballant-hi en plantilla. Les línies són excloents entre sí, 
és a dir, una mateixa activitat econòmica només pot optar 
a una de les subvencions.

L’anomenada Línia Covid és un paquet d’ajuts extraordinaris 
per a persones autònomes i empreses adreçat a activitats 
econòmiques que acreditin una reducció de la facturació 
d’un 75% o més, comparant el volum de facturació del 
15 de novembre de 2020 al 15 de març de 2021 amb el 
mateix període de l’any anterior. L’import màxim de les 
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subvencions serà d’un màxim de 500€ per persona o 
empresa beneficiària.

La iniciativa per fomentar l’economia local es completa 
amb la Línia Emprèn i la Línia Empresa. La primera és per 
a autònoms i empreses de nova creació que hagin iniciat 
l’activitat entre l’1 de juny de 2019 i el 31 de maig de 2021. 
La segona inclou ajuts per a la millora i la innovació per a 
empreses donades d’alta abans de l’1 de juny de 2019. Les 
persones o empreses beneficiàries d’aquests dues línies 
d’ajuts rebran un màxim de 1.000€ en cada cas.

Més de 500 sol·licituds als ajuts concedits el 2020

Les persones autònomes, petites empreses i comerços de 
Sant Pere de Ribes van presentar un total de 550 sol·licituds 
al paquet d’1M€ en ajuts que va concedir l’Ajuntament al 
sector econòmic local el 2020. Des de l’inici de la pandèmia, 
a més, s’ha posat en marxa un pla de xoc i reactivació 
municipal que ha mobilitzat 3,6M€, als quals s’hi ha de 
sumar un pla d’inversions per valor de 4,9M€.

En els darrers dos anys, ha estat necessari invertir 
recursos en revertir la situació sobrevinguda i excepcional 
generada per la pandèmia. En primer lloc, s’ha prioritzat 
la salut de les persones, així com les seves necessitats 
bàsiques, procurant tot seguit oferir tot el suport possible 
a comerços, autònoms i empreses locals afectats per la 
crisi sanitària i socioeconòmica.

En la mateixa línia, i amb la finalitat de contribuir a 
que les persones més vulnerables puguin fer front a la 
cobertura de les necessitats més bàsiques, s’ha obert 
una convocatòria de beques a la matrícula universitària 
i al transport per a estudis postobligatoris. El període de 
sol·licituds per a optar als ajuts finalitza el 28 de juliol. La 
informació sobre la convocatòria es pot consultar a la seu 
electrònica municipal, des d’on també es poden efectuar 
els tràmits.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes 

L’alcaldessa, Abigail Garrido, amb la regidora de 
Desenvolupament Econòmic, Ana Herrera, i el regidor 
d’Escola d’Adults, Josep Maria Llopart, en la roda de 
premsa de presentació dels Ajuts Empresa 2021.
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CARTES A LA JUANi
Estic farta de tanta mort. Estic farta de comptar absències 
i haver d’estirar la corda dels records per portar al present 
aquelles tantes persones que em manquen. Estic farta que 
anomenin justícia al menyspreu i al menyscapte. Estic 
farta de les hipocresies, de les discriminacions i de les 
violències. Estic farta d’un envelliment poruc que em 
relega a l’espai d’espectadora, amb impotència i amb la 
cruel consciència de qui creu que no pot fer-hi res o no 
sap com fer-ho. N’estic farta. 

Les queixes que sovintegen els nostres murs de 
lamentacions (digues-li Facebook o Twitter) són el més 
semblant a la banalitat del mal al més pur estil de Hannah 
Arendt. On són les protestes en el sentit més semblant al 
Ludisme del segle XIX o la inicial rebel·lió a la Granja 
orwel·liana? Atura’t, que no sembli que la ignorància 
regna –de moment rega. 

Estic farta de la indiferència que és capaç de discutir sobre 
el sexe dels àngels i no admet la diversitat de gènere. 
Estic farta de la ignorància que és capaç de criticar un 
sistema sense qüestionar-ne el seu paper. Estic farta de 
qui remet contra la calor de l’estiu i el fred de l’hivern 
i encara no reconeix la veritable conseqüència del canvi 
climàtic. 

Estic farta de qui es queixa de la merda dels gossos i 
no és capaç de netejar la seva mirada obscena. Estic 
farta de la persecució del tripijoc a la plaça i la injustícia 
davant el maltractament sota els llençols. Estic farta d’un 
debat que confon la llibertat d’expressió amb la injúria 
inquisitiva. Estic farta que s’associï cultura a un festival 
de màscares. Estic farta del fet que la joventut continua 
protagonitzant papers extremistes: des d’un envejable 
elixir a una menystinguda culpa de tot. Tot és mentida. 

I és per tot això, que encara sento més forta l’absència 
dels millors. Aquelles persones que marxen (i m’és igual 
si diuen que tocava o no, i m’és igual si diuen que així és 
millor per a elles, i m’és igual si diuen que no es podia 
evitar) perquè marxen i em deixen orfe de sentit comú, 
em deixen orfe en la lluita per anomenar les coses pel seu 
nom i deixen orfe un món en el qual elles contribuïen a 

fer que fos millor. No és melangia, és ràbia. I algú encara 
tindrà la gosadia de dir que això ens fa més fortes. I és 
mentida. 

Deia Bertolt Brecht que “hi ha persones que lluiten un 
dia i són bones, altres que lluiten un any i són millors; 
encara unes altres que lluiten molts anys i són molt 
bones, però hi ha les que lluiten tota la vida i són les 
imprescindibles”. Doncs aquestes, que també ens deixen 
un sac infinit de lliçons al costat de cada lluita, són les 
que em manquen. Ens manquen. 

I és per tot això, que aquesta vegada la carta l’escric jo 
mateixa, perquè n’estic molt, molt farta i no hi ha prou 
paraules, ni llàgrimes, que expliquin la buidor quan has 
perdut dos grans mestres. 

La Juani 

PD. I que no pensem en Santa Bàrbara només quan trona 
o hi fan Barraques a Sitges. 

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. 

Aquesta, l’escric jo mateixa: n’estic farta 
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Una 

mà de 

premis 

pel 

Grup de 

Teatre 

Bell 

Lloc

Premis Terrassa: Els cinc premis més el de participació

El Grup de Teatre Bell Lloc triomfa en el XLVIIè Premi 
Ciutat de Terrassa de Teatre guanyant cinc premis.

El grup de Ribes va presentar l’obra “Primera línia”, 
l’adaptació al català que va fer en Marc Busom 
de la pel·lícula “Perfectos desconocidos” de l’italià 
Paolo Genovese.

L’obra està dirigida pel mateix Marc Busom i es va 
poder veure al teatre del Centre Parroquial de Ribes 
el 2020.

Els premis van ser: 

1r premi millor actor per en Marc Busom, 

1r premi al millor muntatge de so i música, 

2n premi millor actriu per Aina Bara, 

3r premi millor actor per en Sergi Reina i 

3r premi al millor grup teatral del certamen.

El muntatge és una sàtira divertidíssima a ritme de 
vodevil que no decau en cap moment gràcies als 
inesperats girs de la trama i a la bona feina dels 
actors. 

Es tracta de la història d’un grup d’amics que 
queden per sopar i d’una ocurrència, en principi 
divertida, que canvia els esdeveniments d’una nit 
que s’esperava plàcida: compartir les trucades i els 
missatges de tots i cadascun dels mòbils.

A partir d’aquell moment es posaran sobre la taula 
totes les mentides, la hipocresia i les falsedats del 
grup, explicades en forma de comèdia. 

Comèdia de la bona i rabiosament actual.

Joan Rosquellas 



10                                    L’Altaveu nº 168 any 2021 

Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb...

Enric Mateo Viladomat

L’Altaveu.- Era el 8 de març de 2020 quan 
convocàveu l’assemblea impulsora del Ribes Motor 
Club  en què s’hi van inscriure 48 persones com a sòcies 
fundadores. I una setmana després es va decretar el 
confinament. Com ha afectat la pandèmia al primer any 
de gestació de l’entitat?

Enric Mateo.- Ho has dit molt bé, 
gestació, perquè encara no és un any de 
vida. Qui ens ho havia de dir! No ha estat 
fins aquest passat 1 de juny quan hem 
rebut la resposta administrativa que ens permet, ara sí, 
engegar el projecte. 

L’A.- Què ha succeït, a banda de l’aturada que qui 
més qui menys comparteix? 

E.M.- Com vam exposar en la presentació, el Ribes 
Motor Club neix també per reivindicar el llegat del vincle 
local amb el món del motor. En aquest sentit, ens vam 
trobar que ha calgut primer donar de baixa l’entitat que 

ja havia existit (Moto Club Ribes) perquè la Generalitat 
ens atorgués via lliure amb el nom. En Lluís Giralt, que ha 
anat darrere de tota la gestió us ho explicaria amb molt 
més detall, però és cert que en Joan Font, en Pompi, que 
formava part de l’entitat extingida, ha ajudat també molt.

L’A.- Ara sí, toca engegar motors, doncs. 

E.M.- Correcte. Ens vam trobar el març de 
2020 que el món, literalment, va canviar en 
una setmana, això també ha estat un fre 

important, però sí que ara podem fer passos endavant. 

L’A.- Aquella primavera, tot just acabaves d’arribar a 
la nova junta del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres 
de Barcelona. Molts canvis, també?  

E.M.- Imagina’t! Les infermeres som el col·lectiu que 
hem viscut més directament la cura i l’atenció davant 
la Covid-19. El 4 de març prenia possessió la nova junta 
del COIB i el 14 es decretava l’Estat d’Alarma. La primera 

Enric Mateo Viladomat és president de la primera junta provisional impulsora del Ribes Motor Club, 
infermer i voluntari de l’ADF Sant Pere de Ribes. Viu a Can Marcer fa prop d’una dècada i des de petit 
hi estiuejava; de fet va ser aquí on va pujar per primera vegada a una motocicleta i ara n’acumula una 
trentena. Tota una col·lecció que reuneix també algunes motos per restaurar, altres ja clàssiques i una 
mica de tot, com ell mateix diu. Ha estat un any complicat en tots els sentits, en què just una setmana 
abans de la pandèmia va entrar a formar part de la nova junta del Col·legi d’Infermeres de Barcelona 
amb la tasca de desenvolupar nous projectes i defensar una professió que mereix i ha merescut tots els 
aplaudiments, en un context advers i difícil. 

Fins el passat 1 de juny no 
hem tingut l’aprovat per 
tirar endavant l’entitat



L’Altaveu nº 168  any 2021                                     11

La primavera de 2020 ens 
ho va canviar tot, literal-
ment, en tots els aspectes 

onada va anar directe als centres hospitalaris. Les Àrees 
Bàsiques de Salut i els CAP no teníem ni recursos ni proves 
per detectar la malaltia. Va ser tot un trasbals, però totes 
hem estat compromeses des del primer dia. 

L’A.- Va sorprendre, des de fora, quan Salut va fer 
la primera crida de voluntàries per a la vacunació a les 
residències i la resposta va doblar o triplicar la necessitat? 

E.M.- Sí, sí. Ja ho veus. I encara ara. 

L’A.- Però falten infermeres, oi? 

E.M.- Moltes. Si es compara la ràtio a Catalunya amb 
altres països europeus o fins i tot amb Navarra, la ràtio 
d’infermeres per a cada 1.000 habitants és baixa. I en part, 
la precarietat laboral (que és sou, però també tipologia 
contractual) hi té molt a veure. 

L’A.- Des del Col·legi heu posat èmfasi en aquestes 
mancances? 

E.M.- L’objectiu del Col·legi no és aquest, 
que correspon més a aspectes sindicals i 
laborals, però sí que hem mantingut una 

sistemàtica interlocució amb sindicats, 
patronals i Salut, perquè la realitat sempre 
s’imposa. 

L’A.- Quina és la missió del Col·legi? 

E.M.- El Col·legi és el garant davant la societat del fet 
que el col·lectiu actua sota un codi ètic pel conjunt de la 
població; es tenen funcions delegades del Departament 
de Justícia i es vetlla pel desenvolupament competencial 
de la nostra tasca. 

L’A.- És a dir, que es preservi i valori el vostre paper 
en l’atenció primària o hospitalària? 

E.M.- Efectivament. Tenim un corpus competencial, és 
a dir allò que podem fer pel bé de la salut comunitària, 
per exemple, que és l’àmbit en què jo treballo, i defensem 
que es pugui desenvolupar la nostra feina de prevenció, 
atenció i cura, amb totes les eines disponibles pel bé de la 
salut de la gent i en les millors condicions. 

L’A.- Aquesta crisi sanitària ha posat el focus en les 
virtuts i les mancances del sistema de salut. Com ho 
valores? 

Enric Mateo en les primeres setmanes de la pandèmia, 
amb tot l’equip de protecció necessari, al seu lloc de treball. 

Des del COIB, una de les seves tasques ha estat engegar 
la recepta electrònica de les infermeres. 
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E.M.- Crec que tothom hem coincidit que tenim la virtut 
d’un gran equip de professionals, molt grans i molt 
predisposats a fer front davant qualsevol adversitat, però 
també mancances en la planificació. 

L’A.- Tornem a les motos! Quins 
objectius té el Ribes Motor Club? 

E.M.- La idea és que ara els 48 socis 
fundadors, que van sorgir de la convocatòria del 8 de març 
de 2020, fem l’assemblea constituent, i una nova junta –
ja no la provisional– arrenqui amb tot. Els objectius que 
vam presentar són essencialment mantenir el llegat del 
vincle entre Ribes i el món del motor a través de la seva 
divulgació des dels vehicles més antics fins als moderns i 
elèctrics. Es tracta d’una contribució també a la promoció 
de l’afició al motor de forma segura i 
responsable, fomentant la convivència i 
una mobilitat respectuosa amb el medi 
ambient, tant en la circulació com en els 
esports a motor.  

L’A.- Ara que dius esports de motor, 
fent un xic de pedagogia accelerada, què 
diferencia el trial, l’enduro i el cross? 

E.M.- Són modalitats molt diferents. En el trial es valora 

l’habilitat (equilibris); l’enduro, en canvi, requereix 
velocitat i valora la resistència; i el cross ja és en circuit. 

L’A.- Has practicat les tres modalitats? 

E.M.- (riu) Sí, de fet vaig començar fent 
motocross. En els anys 70 es va popularitzar 
molt. 

L’A.- Tens una gran col·lecció de motos. Quines van 
ser les primeres motos que vas muntar? 

E.M.- Les primeres vegades que em van dur en moto van 
ser aquí a can Lloses, de petit, amb el pare i el tiet d’un 
amic amb una Montesa Cappra i una Bultaco Pursang. I 
vaig portar una primera moto en el Saló de la Infància, 
on hi havia un circuit, amb una Montesa Cota 25 de trial. 

La meva primera moto va trigar una mica 
més, va ser una Derbi 50 de cross i ja tenia 
14 anys. 

L’A.- Recordes cada moto? 

E.M.- Sí. Cada una té una anècdota i una 
història que les fa úniques. Tot i haver anat 

arreplegant, o adquirint-ne de noves o clàssiques, en tinc 
moltes velles per restaurar, que és una de les dedicacions 
que més m’agrada. 

Les infermeres som el col-
lectiu que ha viscut més a 
prop la pandèmia 

Les primeres vegades en 
moto van ser amb una 
Montesa Cappra i una 
Bultaco Pursang

L’Enric amb l’equipament de l’ADF, entitat de la qual n’és 
voluntari fa cinc any.

Les sortides en moto, en les seves diferents modalitats 
és una de les seves aficions des de jove.  
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L’A.- Conserves alguna d’aquestes motos que ha 
estat nova, s’ha tornat vella i ara és una clàssica? 

E.M.- I tant! Per exemple una Yamaha XT 600 de 1992 
que vaig comprar de segona mà, però encara molt nova 
fa gairebé 30 anys, que es va fer vella i fa tres anys la vaig 
recuperar com a clàssica per a una sortida 
amb el Moto Club Vilanova. 

L’A.- Què suposa la llicència de 
clàssica? 

E.M.- És la modalitat d’assegurança, quan 
ja per matriculació correspon i que limita el nombre de 
quilometratge durant un any. 

L’A.- Les sortides són una altra de les propostes que 
vol aixoplugar el Ribes Motor Club? 

E.M.- Sí. Com a entitat es pot assistir en aixoplugar 
propostes d’activitats i sortides, en l’àmbit d’assegurances, 
assessorament, logística. Aquí tenim molt actiu el grup 
de vesperos ribetans, molts d’ells socis fundadors i que 
tenen fan sortida des de fa molts anys. Jo també m’hi he 
apuntat a la darrera de les sortides! 

L’A.- Una altra moto de joventut que recordis? 

E.M.- Totes! Però especialment una Ancillotti 250 Cross, 
amb la qual vaig fer la primera sortida pel Garraf. Recordo 
que érem un grupet i tot just va ser la primera temporada 
amb agents rurals; se’ns van adreçar per indicar-nos que 
respectessin l’entorn i ja vam prendre consciència de la 
importància de preservar el medi. 

L’A.- És compatible l’activitat i el 
respecte al medi ambient? 

E.M.- Com arreu, és compatible si es regula 
i se’n té cura. En aquest aspecte també pot 

ser important una entitat com Ribes Motor Club, amb 
conscienciació mediambiental i esportivitat. 

L’A.- En el teu cas, el compromís el practiques també 
com a voluntari de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) 
de Sant Pere de Ribes. 

E.M.- Sí (riu). Fa uns cinc anys més o menys que en sóc 
voluntari, si bé aquest darrer any amb la dedicació a la 
feina he estat una mica més absent. Tot va ser una mica 
per atzar i perquè cal reconèixer que es fa una tasca des 
de l’ADF que és molt important i que va molt lligada als 
recursos no només materials, sinó humans, dels quals 
se’n disposi. No apago focs, però he fet sortides per Festa 
Major i ajudo en allò que puc fer. 

El grup de vesperos ribe-
tans és un dels més actius 
en sortides i activitats 

Una altra modalitat de les sortides que practiquen el 
grup d’aficionats al motor. 

Enric Mateo en el seu taller: restaurar les motos és 
també una de les seves grans aficions. 
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L’A.- Tot això és vocació? 

E.M.- (Riu) Potser em ve de família! 

L’A.- Explica! 

E.M.- Jo en realitat em vaig formar primer en pròtesi 
dental. Però era fill d’ATS i net de Practicant 
per part de pare, així que tot i que no va 
ser d’entrada, finalment em vaig sumar al 
gremi i ja veus! El cert és que conservo els 
estris i instruments de l’avi i reconec que el 
llegat va més enllà de les coses materials. Si 
recordes la figura del practicant que anava 
a fer domicilis i tenia un tracte molt personal amb la gent, 
ara les infermeres fem el mateix, i tenim la mateixa cura, 
però sí que és cert que tenim un abast de població molt 
més gran (ja hem dit que en falten!), jo per exemple tinc 
2.000 persones en el CAP de Castelldefels per atendre. 

L’A.- I parles en plural femení perquè...

E.M.- Perquè som bàsicament més dones que homes. Si 
parlo en primera persona, sóc infermer, però el col·lectiu 
som infermeres! 

[Interrompo l’entrevista perquè el final és només un 
punt i a part. Mireu: 

E.M.- Per cert, que no t’he parlat encara 
del llegat familiar per part de mare, que és 
filla i neta de músics!

L’A.- Doncs, som-hi, que és el 
moment!

E.M.- L’avi de la mare (el meu besavi), Joan Viladomat, va 
ser el compositor del clàssic ‘Fumando espero’.

Continuarà. 

Sóc fill de pare ATS, avi 
Practicant i una mare me-
ravellosa, filla i neta de 
músics

A la plaça de la Font, amb el grup de vesperos ribetans i altres aficionats, abans d’una sortida.

Anuncia’t
655 960 320



S
A
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T
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Carrer d’Ausiàs March (Ribes)
El carrer d’Ausiàs March es troba entre els carrers 
de Josep Llimona i de la Sagrada Família. Va del 
passeig de Circumval·lació, davant del CAP “Josep 
Bertran i Miret” fins a la carretera de Sitges i el parc 
de Salvador Espriu, on hi ha el llac dels ànecs.

Ausiàs March (Gandia?, 1400 - València 1459) va 
ser un escriptor valencià considerat un dels millors 
poetes medievals en llengua catalana. Era fill 
del també poeta Pere March, que es va casar en 
segones núpcies amb Elionor de Ripoll. De jove va 
entrar a la Cort del rei Alfons d’Aragó com a aspirant 
de cavaller i va participar en les expedicions militars 
de Sardenya i de Tunis a les ordres del rei.

Després va retornar a Gandia i durant uns anys va 
ser falconer major de la casa del senyor rei, feina 
que consistia a criar falcons i ensinistrar-los. També 
es va dedicar a l’explotació de les seves finques 
de Beniarjó, Pardines i Vernissa, que va millorar 
plantant-hi canya de sucre i construint una sèquia 
que encara avui es troba en funcionament. 

El 1437 es casa amb Isabel Martorell, germana del 
poeta Joanot Martorell, autor del Tirant lo Blanc, 
que va morir sense descendència. El 1443 es casa 

amb Joana Escorna, que també mor sense fills uns 
anys més tard. En canvi el poeta va tenir cinc fills 
il·legítims, un d’ells anterior al seu primer casament i 
un altre fill d’una esclava.

D’Ausiàs March s’han conservat 128 poemes entre els 
quals destaquen “Plena de seny”, “Llir entre cards”, 
“Veles e vents han mon desig complir”, “Així com cell 
qui es veu prop de la mort”, “Si com lo taur”. El cantant 
Raimon ha musicat algunes de les seves poesies.

Escultura del monument a Ausiàs March a Gandia, 
de l’escultor Josep Rausell Sanchis, creada el 1959 
(Joanbanjo photo, Wikimedia Commons)
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republicana i va col·laborar en l’evacuació de les 
obres del Museo de Prado, en perill a causa dels 
bombardejos franquistes.

Després de la guerra civil es va exiliar a París, 
Roma i Buenos Aires, fins que va tornar l’any 
1977. Va morir el 1999 al seu poble natal, Puerto 
de Santa María, als 97 anys.

Els jardins del poeta Rafael Alberti es troben just 
a l’entrada de les Roquetes des de la rambla 
del Garraf, a l’altra banda del Pavelló Municipal 
d’Esports. Van ser inaugurats per Xavier Garriga 
el diumenge 5 de maig de 1991.

Rafael Alberti Merello va néixer l’any 1902 al 
Puerto de Santa Maria, a la província de Cádiz. 
Se’l relaciona amb l’anomenada “Generació del 
27” i va fer forta amistat amb poetes com Juan 
Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén i 
Pablo Neruda, a més d’artistes com el compositor 
Manuel de Falla, el pintor Salvador Dalí o el director 
de cinema Luís Buñuel.

La seva obra més coneguda és el llibre de poesies 
“Marinero en tierra”, que va guanyar el Premio 
Nacional de Literatura l’any 1925. Altres poesies 
seves són “Sobre los ángeles”, “Retornos de lo 
vivo lejano”, “La amante”, “Cal y canto”, “El poeta 
en la calle”, “Entre el clavel y la espada”. També ha 
escrit algunes obres de teatre i narrativa.

L’any 1932 va viatjar a la Unió Soviètica i va tractar 
amb diversos escriptors soviètics. Dos anys més 
tard inicia una gira per diversos països americans. 
Durant la II República va intervenir a les campanyes 
del Partit Comunista i del Front Popular. Va escriure 
nombrosos poemes satírics que recitaria en actes 
polítics i biblioteques obreres. 

El juliol de 1936, quan va començar la guerra civil 
espanyola, es trobava de vacances amb la seva 
dona María Teresa León a l’illa d’Eivissa. Pocs dies 
mes tard van poder retornar a Madrid, el seu lloc 
de residència. Allà Alberti va enrolar-se a l’aviació 

Rafael Alberti i María Teresa León en una fotografia 
dels anys 1930

Jardins del poeta Rafael Alberti 
(Les Roquetes)
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prudència i amb el clar objectiu de promoure, ajudar 
i fer créixer els talents emergents del panorama 
musical, audiovisual i aquest any també gràfic amb 
un acord amb l’escola EMAID de Vilanova i la Geltrú, 
per promoure un projecte participatiu entre els seus 
alumnes.

La columna vertebral del Monocicle són els seus 
concursos : el de música d’autor/a ,el de videoclips i 
el recentment incorporat , el de la batalla.   

Fins a la data, el festival i totes les seves activitats 
s’havien concentrat en un cap de setmana, però 
en  aquesta edició caldrà marcar tres dates pels 
esdeveniments principals del Festival:

1. Festival 3 dies (3, 4 i 5 de setembre)

Una programació musical de tres dies que aplega 
tot tipus de referents  musicals com El Petit de 
Cal Eril, Núria Graham, Lluís Cabot o Joan Colomo 
entre d’altres.  I l’essència del Monocicle, el concurs 
d’autors i autores. 

Els premis d’enguany son : 

- Premi del jurat: Retribució econòmica, i dos 
concert, un en el marc de la programació a Vilanova 
i la Geltrú al festival “El Tingladu” el 2022. I un altre, 
a la sala Heliogàbal (Barcelona) en el marc de la 
programació d’activitats organitzat per l’Associació 
Cultural Heliogàbal.

Principis de setembre s’ha convertit en una data 
a marcar al calendari a nivell musical. Des de 
fa 7 edicions, el Festival Monocicle de Ribes ha 
aconseguit aglutinar la música i el talent artístic 
en un Festival de proximitat que posa en valor els 
nous talents musicals i que busca teixir complicitats 
amb la resta de comarca. El Festival segueix fent 
salts qualitatius amb una oferta musical amplia i 
assequible a molts públics. 

Aquest any les dates marcades pel festival són 03, 
04 i 05 de setembre, però també caldrà estar atent a 
altres dates, ja que el Monocicle presenta novetats i 
estén la mà als municipis veïns com Sitges i Vilanova 
i la Geltrú.

Amb el suport imprescindible de l’entitat  Els Xulius, 
els seus organitzadors afirmen que arribar fins aquí 
no ha estat fàcil. Amb una  edició anterior que va ser 
especialment complexa , però que es va fer possible  
amb un esforç col·lectiu i de voluntariat  reivindicant 
que el treball és cultura i aconseguint uns èxits de 
participació inèdits fins el moment. L’embrantzida del 
2020 ha obligat als organitzadors a mantenir un alt 
nivell artístic i a seguir explorant noves fórmules  i 
formats.

Aquest 2021 el Monocicle tenia com a repte assolir 
la consolidació com a festival de proximitat, no 
perdre l’essència d’impulsar els talents emergents 
i mantenir la qualitat del  programa. Adquirint un 
compromís propi amb la cultura, la música i la 
proximitat, implicant d’aquesta manera a entitats 
i comerços locals i comarcals que han estat clau 
pel seu creixement. Un Monocicle que creix amb  

EL SETEMBRE COMENÇA AMB UNA NOVA



- Premi del patrocini: Dia d’enregistrament i difusió 
digital amb Gate24 i U98 i un dia d’enregistrament 
amb Aviram Estudi.

- Premi del públic: Concert dins la programació del 
Monocicle 2022.

- Premi pel segon i tercer classificat/da: Remuneració 
econòmica per l’actuació de 30 minuts al Festivalet.

Destaquem també la segona edició del la batalla, 
un èxit de públic en l’edició anterior ,  potenciant les 
peticions del públic més jove del festival, també amb 
premis a la participació:

- Premi Guanyador/a: Remuneració econòmica, 
un lot de productes del patrocinador de la Batalla 
Monocicle, Monkey Energy Drinks, més totebag del 
Monocicle i una entrada pel concert del Sr. Chen i el 
Rata & The Whiteys. 

- Premi Participants: lot del patrocinador de la Batalla 
Monocicle, Monkey Energy Drinks, més totebag del 
Monocicle i una entrada pel concert del Sr. Chen i el 
Rata & The Whiteys.

 I finalment, la segona edició del Coneix,  un format 
íntim que aquest any ens acosta a Mazoni ,   serà el 
diumenge dia 05 de setembre.

2. Concurs Monoclip (19 de setembre)

Consolidació del concurs de videoclips en la seva 
tercera edició, que degut a la dimensió que ha pres, 
es celebrarà el cap de setmana del 19 de setembre 
amb la projecció dels 10 videos finalistes al Cinema 
de Ribes.

Els premis per aquest certamen són: 

- Premi del Jurat: retribució econòmica i un val per 
valor de 500€ per lloguer de material audiovisual 
d’Avisual Pro.

- Premi del públic: retribució econòmica al videoclip 
seleccionat pel públic assistent a la gala.

3. Nit Monocicle Sitges (2 d’octubre),

aquesta és una novetat d’enguany, establint una 
col·laboració amb Sitges  per donar  cabuda a un 
altre format, el videoclip animat. La projecció dels 
videoclips animats es durà a terme a l’Espai Jove 
de Sitges i comptarà amb l’actuació de Lil Russia i 
PAWN Gang

Tres esdeveniments principals , tres cites al calendari 
per omplir el setembre de música, talent i cultura. 

CITA AMB EL FESTIVAL MONOCICLE  DE RIBES
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Del riure a la por
Hi ha un acudit que diu que un català va anar a Madrid 
amb el seu fill. A l’hora de tornar a Barcelona, l’home 
es queixava de com eren de cars els bitllets d’avió. Un 
madrileny li va preguntar què li passava i, en assabentar-
se de les seves penes, li va proposar dur-los amb la seva 
avioneta... però amb una condició: no havia de badar boca 
en tot el viatge. Si deia una sola paraula, li cobraria el doble 
del preu dels bitllets. El català, encantat amb els diners 
que s’estalviava, va accedir i tots tres van emprendre el 
vol. Van volar plàcidament però, quan ja s’acostaven 
a l’aeroport d’El Prat el pilot va comença a maniobrar 
l’aparell fent giragonses i tota mena de cabrioles a gran 
velocitat. El català, serrant les dents, va aguantar el tipus 
com un valent. Per fi, quan l’home estava al límit de les 
seves forces, el madrileny va estabilitzar l’avió, va aterrar 
i es va dirigir al seu passatger —¡Felicidades, catalán! No 
has abierto la boca—. L’altre, així que va recuperar l’alè, 
li va contestar —Ya he estado a punto, ya, cuando se ha 
caido el niño...

Aquest és un acudit que segurament reflecteix el clixé que 
dels catalans tenen a la resta d’Espanya i que segurament 
no es va crear pensant en nosaltres, sinó en qualsevol poble 
que tingui fama de garrepa. 

A mi em fa gràcia perquè accepto que els tòpics tractats amb 
humor són universals. Acudits d’escocesos, d’alemanys, 
de gallecs, de bascos... si la facècia té enginy, endavant.

El que no accepto, de cap de les maneres, és la imprecació, 
l’odi i la irracionalitat. I no em refereixo a l’ignorant d’en 
Casado quan parla de la llengua catalana. Parlo d’allò que 
em trobo moltes vegades, no en un simple acudit, sinó a 
les pàgines de molts diaris espanyols. I deixo de banda 
els polítics. Plomes acreditades escriuen ara, i escrivien ja 
molt abans de l’1-O, unes bestieses envers els catalans, de 
tal dimensió que fan basarda. 

Us en faig un tastet. 

Amando de Miguel a Libertat Digital, el 2006: Un 
nacionalista español no necesita odiar a Cataluña para 
serlo, pero un nacionalista catalán necesita odiar a España.

Fernando Ónega a La Voz de Galícia el 2019 també es 
despatxava a gust amb els independentistes catalans: Ya no 
tratan de conseguir la independencia... Tratan, como digo, 
de hacernos a todos el mayor daño posible para obtener 
ellos el beneficio de su soberanía. Pensar, sólo pensar, en 
hacer ingobernable España es la esencia de la maldad...

Félix de Azúa, i això que aquest ciutadà és nascut a 
Catalunya, escrivia a El País el 2019: Para los nacionalistas 
(es referia únicament als catalans, és clar) un niño es una 
masa de carne que debe adoctrinarse y sólo tendrá valor 
cuando abrace la bandera y cante el himno nacional. 
(...) Por lo tanto, se le puede pegar hasta que entre en el 
rebaño.

I per rematar aquesta petitíssima mostra, la traca final: 
J.J. Armas Marcelo, un reconegut escriptor i acadèmic 
espanyol, y muy español, va afirmar a El Mundo el 2012 
que els catalans van assassinar Jesucrist! Ho justificava 
dient que: Poncio Pilatos era governador de Tarraco 
cuando lo destinaron a Judea. Se llevó de Cataluña (sic) 
a su guardia pretoriana formada por catalanes. Aquests 
catalans, segons l’autor van matar a Crist, li van donar 
la llançada final i després es van jugar la seva túnica als 
daus... i conclou: La pela es la pela.

És molt gros que aquest acadèmic, negacionista de la nació 
catalana, la reconegui ja en temps de Jesucrist. 

P.D. Tot això em fa pensar que ja no hi ha retorn possible. 
Ells mateixos han dinamitat els ponts.
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