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 l mes de maig i el seu primer diumenge, especialment, és el dia en concret 
i el mes per excel·lència de les Mares –en majúscula– perquè mira si en són 
d’importants les mares a la nostra vida!

Mares n’hi ha de tota mena, amb una mateixa fi nalitat: tenir cura, cuidar, cuidar i cuidar 
amb tot el que això signifi ca, sense escati mar res, ans al contrari, prioritzant els altres 
i ben sovint per sobre d’una mateixa; cadascuna amb el seu esti l i les seves prioritats 
envers la perspecti va de la vida. 

No hi ha carrera que certi fi qui l’èxit a l’hora d’exercir el càrrec, ni fórmula magistral 
per prevenir efectes secundaris. Tot i això, les mares persisteixen en l’intent i mai no 
defalleixen, ja que és una tasca que es du molt endins, és un desig i és una devoció.

I no totes les mares ho són de la mateixa manera. Temps enrere per ser mare 
calia complir certs requisits socials, fí sics i culturals establerts al nostre entorn: 
ser dona fèrti l i amb marit, evidentment –que els nens no venen de París. 
Afortunadament, avui dia el ventall és molt més ampli i tants i tantes persones poden 
realitzar allò que neix tan endins i sense necessitat de complir cap paràmetre establert.

Homes que són mares per desig propi o per circumstàncies de la vida; dones que per 
decisió pròpia escullen la seva maternitat en solitari i parelles del mateix gènere que no 
determinen aquesta tasca vital a un sexe, sinó a la manera de realitzar-ho. 

Potser encara cal canviar molt la mentalitat al respecte, però l’amor, la dedicació, la 
comprensió i la perseverant intenció d’educar i formar a un fi ll o una fi lla és clar que no 
ha d’anar irrevocablement lligada a un sexe ni a una posició social, ni a un estat civil o 
una edat determinada. Temps tenim perquè això es pugui fer evident i s’obrin les ments.

Donar amor incondicional, cuidar, esti mar, educar, formar, ser un referent –o no– comparti r, 
donar suport, esperonar si cal, i tantes coses més, i sobretot acompanyar, estant al costat 
durant la resta de la vida és una experiència vital que no entén de colors, ni de sabors. 
Qui se sent mare ho és.

Fins aviat.
Cristi na Perelló
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SANT JORDI 2022

Sant Jordi ha estat en aquesta edició 
molt més a prop de la normalitat que 
les anteriors edicions. El carrer ha estat 
testimoni de l’alegria de grans i petits 
i de somriures oberts a les mirades de 
satisfacció de poder-los veure. Tornem, 
per fi, a poder expressar-nos amb la cara 
sencera, no només amb la mirada.

El temps va jugar un paper 
important, amenaçador durant tot 
el matí va donar treva amb estones 
de sol per poder gaudir –sobretot 
els més petits– de les activitats 
programades i en alguns casos 
adaptades a les possibilitats de 
pluja.
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Les flors, les tradicionals roses amb espiga 
per a les persones estimades, adopten cada 
cop més diferents formes i textures, creades 
per un ampli ventall de detalls de pura 
artesania popular. Pastissos en forma de 
rosa, roses de materials diversos, fins i tot 
joies, i sovint ben curiosos, que vam poder 
trobar a les parades de comerços i entitats. 
Enginy pur.

La valoració de la celebració al nostre 
municipi ha estat força satisfactòria, 
tot i les previsions meteorològiques. 
L’afluència de gent va ser constant i 
la participació va demostrar les ganes 
de tornar a fer possible una diada que 
ha estat, és, i serà molt rellevant i 
significativa per tots els catalans.
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COL·LECC IÓ CERIMÒNIA

Els autors locals, com de costum, van 
ser-hi presents a la signatura de llibres 
i les biblioteques van sortir a la plaça 
per compartir lectures amb el públic a 
peu de carrer. La cultura i la tradició de 
Sant Jordi es manté durant tot l’any a les 
nostres biblioteques amb la programació 
d’activitats.



SABATES PER A DONA 34 a 42
HOME 38 a 50 i NEN/A

villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247

c/ Nou, 17   Sant Pere de Ribes

COL·LECC IÓ CERIMÒNIA

TALLES DONA
DE LA 38 A LA 60

PRIMAVERA/ESTIU ‘22

 Peu delicat
 Amples especials
 Plantilles extraíbles

LAURA VITA
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L’alcaldessa, Abigail Garrido, va participar divendres de 
la setmana passada a la presentació, a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm de Barcelona, de la Mobile Week 
Catalunya 2022 a càrrec de la Mobile World Capital 
Barcelona i el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori. Aquesta és la quarta edició 
de la  iniciativa que enguany arriba a 16 territoris de tot 
Catalunya amb més de 300 activitats, 500 ponents i 450 
hores d’aprenentatge. A Sant Pere de Ribes també és el 
quart any consecutiu que es faran activitats relacionades. 

Amb el lema “on ciutadania i tecnologia connecten”, 
la programació pivotarà sobre tres eixos temàtics 
principals: drets, ètica i habilitats digitals. L’objectiu és 
que les persones siguin les protagonistes de les activitats 
i es creïn espais que les interpel·lin per fer-les partícips, 
situar-les realment al centre de la transformació digital 
i que adquireixin un sentit més crític de l’impacte de 
la tecnologia a la mateixa societat. Les propostes de 
la Mobile Week Catalunya 2022 es programaran en 
diferents dies entre el 25 d’abril i el 28 de maig, en 
funció de cada municipi o territori. 

Les activitats a Sant Pere de Ribes es concentraran els 
dies 11, 12 i 13 de maig i també n’hi haurà a Vilanova 
i la Geltrú (del 12 al 14 de maig) i a Sitges, que aquest 
any s’ha sumat a la iniciativa compartint partner amb 
Sant Pere de Ribes. Tots dos municipis oferiran una 
programació amb la col·laboració de Sinergia, una 
agrupació d’entitats empresarials del sector tecnològic i 
innovació de Catalunya. En el cas de Sitges es faran dues 
conferències els dies 4 i 5 de maig.

Programació de la Mobile Week a Sant Pere de Ribes

La primera de les sessions gratuïtes i obertes al municipi 
arribarà de la mà de l’especialista en transformació digital 
i blockchain, Álex Moga (MIT; Founder & CEO Horizon 
Metaverse i Metaverse University), que serà el ponent 

TRET DE SORTIDA A LA MOBILE WEEK CATALUNYA 2022 QUE 
ARRIBA AL MUNICIPI DE L’11 AL 13 DE MAIG
La Mobile Week Catalunya 2022 reactiva el debat sobre la transformació digital arreu del territori

de la conferència “Metavers”. La xerrada versarà al 
voltant del metavers i el naixement d’una nova economia 
digital mundial. Serà el dimecres 11 de maig, a les 19 
hores, a la Sala Josep-Lluís Palacions de la Casa de la 
Vila, a Ribes.

Pel dijous 12 maig, de 20.00 a 22.00 hores a la sala 
polivalent de l’edifici institucional de la Vinya d’en 
Petaca de les Roquetes, hi ha programat un taller de 
“Digitalització per a persones emprenedores, petits 
comerços i PYMES” on es donaran a conèixer algunes de 
le eines digitals que ofereix la tecnologia i el màrqueting 
per poder-se adaptar a l’actual entorn professional que 
està en constant canvi. El contingut de la sessió permetrà 
aplicar els continguts directament als negocis o projectes 
professionals per millorar la seva visibiliat, atreure nous 
clients i fidelizar-los, així com millorar l’experiència de 
consum del producte i/o servei. En definitiva, obtenir 
millors resultats empresarials aprofitant tot el potencial 
del món digital. La sessió estarà dinamitzada pel CEO i 
fundador de l’agència de màrqueting digital TOP Brand, 
Albert Gil López.

L’endemà, divendres 13 maig, el mateix ponent 
conduirà el taller de “Màrqueting digital en temps de 
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pandèmia: lluitem contra la bretxa digital” adreçat 
a tots els públics, on s’ensenyarpa a treure partit de 
les possibilitats que ofereix Internet avui en dia. La 
COVID-19 ha deixat en entredit la necessitat de fer un 
ús correcte d’aquest entorn digital i en aquest taller es 
donaran claus per desenvolupar-se de manera correcte en 
el món online. Es parlarà de les eines disponibles, els 
mites, les dificultats i noves portunitats. Serà de 19.00 a 
21.00 hores a la Sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de 
la Vila de Ribes.

Mobile Week Catalunya

Mobile Week Catalunya ofereix una gran oportunitat per 
canviar el relat i construir una digitalització responsable, 
capaç de dissenyar societats més justes i inclusives, 
fomentant la participació ciutadana i l’ús responsable, 
impulsant la innovació marcada per principis ètics 
que facilitin el desenvolupament tecnològic sense 
comprometre l’evolució de la societat.

Mobile Week Catalunya és una iniciativa de Mobile World 
Capital impulsada conjuntament amb el Departament de 
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i 
compta amb el suport de CaixaBank i Damm.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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CARTES A LA JUANiEl bus orbital 

Benvolguda Juani, […] per això crec que el servei del 
bus podria ser més socialitzador. L’experiència d’altres 
llocs, amb serveis de transport públic entre els nuclis i 
urbanitzacions fa més poble, a més, evitaria determinats 
problemes per la carretera, dels quals no anem pas mancats, 
sobretot des que al costat de vehicles de tota mena s’hi 
sumen els porcs senglars i els del nouvingut club de la 
bici, que sembla que diguin “vaig en grup, encara que la 
carretera sigui estreta i feu-m’hi un lloc”. [...] Tu m’entens, 
oi? Perquè la proposta també és coherent amb reduir les 
emissions que contaminen i podríem presumir de viure en 
un municipi més sostenible i realment pensat per a tothom 
i a tota hora. (Joan Carles, 19 d’abril de 2022). 

Ai, Joan Carles! 

Enllaçar urbanitzacions i nuclis és com un somni d’aquells 
que només emergeix de programa electoral en programa 
electoral. Però somiar, precisament, és això més nostre, no 
creus? Ens fa viatjar sense sortir de casa (ni del barri, ni 
de la urbanització) i ens permet deixar anar la imaginació 
d’una manera sempre sorprenent. 

El millor és despertar sabent que hem somiat i no recordar 
res, perquè els records no acostumen a tenir sempre un 
fi nal feliç. Gairebé mai. 

De fet –ara que ho penso– qui hagi inventat que per 
a tot començament s’escau un fi nal crec que ens va fer 
el pitjor dels favors. Els fi nals són tenebrosos, d’incerta 
conseqüència o d’una impotència insolent. Perquè no 
ens equivoquem, una fi ta no és un fi nal, sinó una etapa o 
una part d’un recorregut determinat. En canvi, un fi nal és 
irrevocable.

Quan es parla de transport em venen al cap els camins 
que com els somnis oblidem un cop deixem enrere. 
Imagino cues de persones esperant l’autobús, amb les 
seves obligacions pendents, les seves tasques per fer i les 
seves esperades primeres cites. Tanco els ulls i veig una 
plaça plena de gent d’arreu; que venen de tan lluny i tan 

a prop com són els límits del terme municipal i veig que 
somriuen, que han vist que el seu somni era ben senzill, 
però que tan aviat l’havien oblidat. 

La connexió entre cada un dels racons del poble és quasi 
una quimera, però no és cap impossible; d’exemples n’hi 
ha, com en la teva carta queda palès. 

També he de confessar que em costa imaginar-me vivint 
lluny per voler estar sempre a prop. Suposo que són 
contradiccions d’un sistema de voluntats que ens fa 
desitjar allò que no tenim per tenir allò que ja no volem. 
No sé si m’explico. 

De totes maneres, hi ha més persones que pensen com tu i 
tota bona iniciativa ha de tenir una bona acollida. Fer via 
cap a un transport sostenible és cosa de tothom. 

La Juani

Pd. I aquella idea del tren orbital podria tenir més estacions? 

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. 

Anuncia’t
655 960 320
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Una conversa amb
Laia Bertran i Ester Callao,

Per Bàrbara Scuderi

L’Altaveu.- Les biblioteques Manuel de Pedrolo 
i Josep Pla són un espai de consulta i de coneixement, 
de divulgació, de literatura i d’art, quina lectura en 
feu del seu paper? 

Ester Callao.- Les biblioteques públiques són un eix 
cultural democratitzador dins d’un municipi. Estan 
obertes a tothom: petits i grans, nadons i gent gran, hi 
poden trobar material per a tots els gustos i de qualsevol 
temàtica. Són gratuïtes. Són un espai confortable i 
còmode, que permet estar-hi l’estona que et vingui de 
gust, pots connectar-se a internet, pots llegir, pots triar 
passejar-te entre prestatgeries, fer-hi activitats, anar a 
un acte cultural. El fet que s’hi puguin fer exposicions, 
xerrades, tallers o converses fa que no siguin aquells 
reductes de silenci absolut que la gent veia 
només per a uns quants, i això ha fet que 
tothom s’hi trobi com a casa. 

Els actes culturals de tota mena que es van 
fent a les biblioteques quan tenen bona 
acollida ens engresquen a programar-ne de 
nous i a seguir avançant treballant per a unes biblioteques 
modernes que escolten què necessita la ciutadania, què 
els agradaria trobar-hi, què els agradaria fer-hi i tot això 
ens ajuda a anar donant cos a un projecte d’equipament 
adaptat a les necessitats dels nostres usuaris, que són el 
motor que les mou.

directores de les biblioteques de Ribes i de les Roquetes

Després de la intensitat de Sant Jordi, és un privilegi continuar parlant de llibres amb Laia Bertran, 
directora de la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes i Ester Callao, directora de la Josep Pla de les Roquetes.  
La recuperació de l’activitat al carrer del passat 23 d’abril és ja passat; el present i el futur és el dia a 
dia de dos equipaments públics sempre en moviment. Ester Callao, bibliotecària i llicenciada en Història 
està vinculada a les biblioteques del municipi des de 1999, quan es va incorporar per a l’obertura de la 
Pedrolo i on hi va treballar fins al 2008 per anar a dirigir la Josep Pla; aquell mateix any, Laia Bertran, 
diplomada en Biblioteconomia i Documentació –i que entre els anys 2000 i 2008 va dirigir la Josep Pla– va 
venir a Ribes com a directora. Es van intercanviar paisatges. L’objectiu de totes dues es manté: promoure 
la lectura i el gaudi d’uns equipaments que han esdevingut pilars en l’activitat cultural local.  

L’A- Quantes persones venen cada dia a la biblioteca, 
i què hi fan principalment?

Laia Bertran.- Abans de la pandèmia i abans de les obres 
de la Josep Pla podíem tenir unes dades potser més exactes. 
Ara, el que tenim de 2021 no és un referent, perquè les 
circumstàncies han estat com arreu, amb restriccions i amb 
un procés de reactivació potser encara vigent. Però es pot 
dir que entre les dues biblioteques hi ha unes 200 persones 
que hi venen cada dia. 

També pensa que a la Pedrolo no tenim comptador –
espatllat fa temps– i que la Pla tot just comença el rodatge, 
com diu l’Ester, i és difícil fer estadística, però sí que 

actualment, la dada d’unes 75/80 per la 
Pedrolo i 100 a la Pla és la xifra que tenim. 
I és bona! Que amb tot el que hem viscut!

L’A.- És clar! Les obres de la Josep 
Pla i la pandèmia hauran desajustat les 
dades. Com heu viscut aquests processos? 

L.B.- Han estat dos processos molt diferents a causa de 
les obres de la Pla també; tot i que en tots dos casos les 
biblioteques hem continuat sempre treballant. Et pots 
imaginar que el confinament i el posterior procés de 
reobertura han estat un impacte important. 

“L’equipament s’adapta 
als usuaris, que són el 
motor que les mou”
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L’A.- Com es va viure des de la Pedrolo? 

L.B.- Recordo el darrer dia de normalitat. Era dijous; aquell 
matí havíem fet una visita escolar; la visita de la tarda 
ens la van cancel·lar i l’endemà, ja a porta tancada, vam 
treballar una mica com tothom, sense cap certesa. Després, 
quinze dies, quinze més, ho vam viure, crec que una mica 
com tothom, amb les mateixes inquietuds personals, 
familiars i clar, també laborals. I en aquest sentit ens vam 
reinventar. Ens reuníem –virtualment– cada dia; es van 
potenciar els serveis digitals, per cert, amb un gran èxit 
i després va tocar preparar el retorn. Gens fàcil. I potser, 
vist ara, sempre exagerat perquè ens hem acostumat als 
canvis, però estàvem esporuguits i al nostre costat també 
els usuaris els costava recuperar el tracte primer només al 
vestíbul, i després tot com molt a poc a poc. 

L’A.- En el cas de la Josep Pla com es va viure el 
binomi confinament-obres? 

E.C.- T’ho pots imaginar, Bàrbara! Han estat mesos –
anys– esgotadors, però el resultat final és espectacular. 
Estic molt contenta! A banda del que ha dit la Laia, en 
el nostre cas, la recuperació va suposar 
seguir el camí de les obres que estaven 
planificades. I en total, dos trasllats en dos 
anys. La porta de la biblioteca Josep Pla 
com a ubicació de sempre –si ho vols dir 
així– ha estat tancada des del setembre 
del 2020 fins al febrer del 2022, però no 
seria just, ja que en tot aquest temps hi havia la biblioteca 
provisional. La biblioteca no s’ha aturat mai, al contrari, 

hem treballat més que mai, també el temps que vam estar 
a la Vinya d’en Petaca. 

L’A.- Anem als canvis, la Josep Pla és ara tot un 
referent? 

E.C.- Sí, aquest projecte d’obres d’ampliació i reforma 
ofereix unes millores que permeten que sigui un 
equipament cultural adaptat als nous temps i al nou model 
de biblioteca de la gerència de Servei de Biblioteques de 

la Diputació de Barcelona, que pren mides 
de les biblioteques nòrdiques. 

El projecte de la nova Biblioteca Josep Pla 
aconsegueix uns espais amb més silenci 
i tranquil·litat, perquè a l’entrada de la 
biblioteca hi ha un vestíbul on es troba 

el taulell d’informació, és on sona el telèfon, es fan els 
carnets, la primera acollida als usuaris i serveix com a eix 
distribuïdor; ara, l’àrea general és un espai gran i diàfan 
distribuït en diferents zones tranquil·les, amb confort de 
butaques, punts de lectura, etc.

L’A.- Els canvis han suposat millores? 

E.C.- I tant! Una de les millores és el servei d’auto préstec 
–RFID– que permet que els usuaris facin els seus préstecs 
i devolucions de manera autònoma, sense haver de passar 
pel taulell de préstec que hi havia hagut sempre. Un altre 
és la sala infantil, que és molt més gran i ens permetrà fer-
hi projectes complementant-la amb la sala polivalent que 
està davant: visites escolars, laboratoris de lectura i tallers, 
que a les Roquetes sempre han tingut molt bona acollida.  

“Entre les dues 
biblioteques, unes 200 
persones que hi venen 

cada dia” 

El nou vestíbul de la biblioteca Josep Pla de les Roquetes

Hora del conte a la Manuel de Pedrolo Les escates del 
monstre, a càrrec de Mon Mas.
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I per destacar una tercera millora, l’espai de Tria Jove és 
un pas endavant molt important. 

L’A.- I la Pedrolo espera millores? 

L.B.- Som conscients que ens emmirallem en la reforma 
de la Josep Pla i de les dificultats per equipament que pot 
tenir la Pedrolo, que tot i així té més metres de superfície. El 
que sí que és possible serà incorporar per a finals d’aquest 
any el sistema RFID, de préstec de forma autònoma, 
que pot permetre que fem altres tasques més creatives 
relacionades amb nous punts d’interès o activitats, que ens 
agradaria engegar. 

L’A.- Les biblioteques han canviat. De ser serveis de 
préstec i de consulta de llibres van anar incorporant 
serveis. Les seccions de llibres, però, s’han modificat? 

L.B.- No, les seccions es mantenen, però cada vegada 
hi ha diferents centres d’interès que en diem. I són espai 
de recomanacions i de temàtiques concretes que anem 
incorporant de forma fixa o temporal, segons el tema. 
Ara per exemple a la Pedrolo hi tenim un espai dedicat 
al conflicte d’Ucraïna, a banda d’altres que tenim sempre. 

E.C.- Els centres d’interès són clau. A la Pla ara hi tenim 
també un dedicat al món laboral, un de cuina, un de 
manualitats, un Punt lila i un LGTBIQ. I això ens ho ha 
permès l’ampliació, ja que no teníem espai. A més, tenim 
una secció nova, que és la Tria Jove – i la més destacable– 
hi ha llibres per llegir (novel·la juvenil, còmic, àlbum 
il·lustrat, manga) i també jocs de taula com a novetat, amb 
una zona d’estudi i una més chill-out on trobar-se, estudiar 
o llegir. És autogestionat per ells mateixos, a més compten 
amb una gran millora que ha rebut molt bona acollida com 
són les dues aules de suport o aules d’estudi.

L’A.- Dels programes que s’hi fan, que són molts, es 
pot destacar el programa escola? 

L.B.- El projecte amb les escoles és un pilar. Personalment, 
m’encanta quan puc fer les visites i formacions de joves 
lectors. A més, a la Pedrolo hi ha l’Anna, especialitzada en 
literatura infantil que fa les activitats i és la responsable de 
la tria del fons infantil i n’estem molt contentes. 

L’A.- En què consisteix? 

Ras i curt
Per quin mitjà o canal segueix l’actualitat?

L.B.- Twitter.

E.C.- Twitter, canal33 i premsa digital (Ara)

Amb quina professió somiava de petita?

L.B.- Suposo que Astronauta, no recordo mai res. 

E.C.- Sempre havia dit que volia ser mestra.
(Mestra   d’història)

Una estació de l’any?

L.B.- La primavera.

E.C.- La primavera.

Un fet històric viscut?

L.B.- L’1 d’octubre de 2017.

E.C.- L’atemptat a les torres bessones de Nova York.

Un fet històric que hagués volgut viure?

L.B.- La Revolució Francesa.

E.C.- La invenció de la impremta.

Un llibre que actualment hagi llegit?

L.B.- “Canciones de amor a quemarropa”
de Nickolas Butler.

E.C.- “Los cuentos de los hermanos Grimm tal como       
 nunca fueron contados” edició d’Helena Cortés Gabaudan

I un de clàssic? 

L.B.- Rellegit, “0rgullo y prejuicio” de Jane Austen.

E.C.- “Contes per telèfon” de Gianni Rodari. 

Una banda sonora predilecta?

L.B.- De la meva vida? Sabina. 

E.C.- “La vida és bella” de Nicola Piovani.

Teatre o cinema?

L.B.- Més de teatre, el cinema més casolà. 

E.C.- El teatre m’emociona i m’agradaria anar-hi més    sovint.

Un racó preferit de Ribes?

L.B.- La plaça Marcer. 

E.C.- El camí cap a l’ermita de sant Pau i les escaletes 
de Sant Pau Xic.

 L’alcaldessa, Abigail Garrido, en l’acte de reobertura de 
la biblioteca Josep Pla, el passat mes de febrer. 
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L.B.- El programa es dirigeix a infants i joves des de P2, 
que són llars d’infants, fins a 4t d’ESO i es combina la 
promoció lectora –sobretot a infantil i primària– amb la 
formació d’usuaris, és a dir, que aprenen a fer ús de tot 
allò que els ofereix la biblioteca per als seus estudis i el 
seu lleure. 

L’A.- Activitats, consulta, préstec... quin és el servei 
que actualment més s’utilitza? 

E.C.- Actualment el servei més usat és la secció jove i 
les dues aules de suport, perquè és nou i ha tingut molt 
bona acollida i els joves de les Roquetes necessitaven un 
espai dedicat al seu tarannà i com a punt de 
trobada també. Està pensat per a ells, i per 
les seves necessitats. Aquesta és la clau.

L.B.- A la Pedrolo és el préstec, perquè 
a més són les dades que millor podem 
recollir, i és el servei més consolidat. Hi ha 
activitats i moltes persones de consulta o que utilitzen els 
serveis d’internet o wifi, però el préstec és la dada més 
concisa. 

L’A.- En teniu dades? 

L.B.-  Tenim dades de 2021, que cal posar 
entre cometes, perquè no són les dades que 
teníem abans de la pandèmia. Però podem 
dir que hem tingut unes 2.000 persones que 
han participat en activitats i de préstecs se 
n’han fet 44.600 amb una mitjana de 10.000 
persones usuàries. No hem recuperat les 
dades prèvies a la pandèmia, però anem enfilant. 

L’A.- Per acabar, és just explicar l’equip 
d’una biblioteca i les tasques que s’hi fan, 
més enllà del visible. Qui hi ha rere el 
taulell i què fa la direcció d’una biblioteca? 

L.B.- En la direcció es fan més tasques 
de gestió de les que ens agraden a les 

bibliotecàries! Fem tot allò que té relació amb les 
instal·lacions, els recursos –humans i materials–, la 
coordinació amb l’Ajuntament i la Diputació; la programació 
de les activitats; la difusió; les memòries i posar en marxa 
projectes, a banda de posar i treure cadires quan cal! És 

una tasca que també compartim amb els 
companys, però que sovint ens allunya de 
l’usuari. A mi, m’encanta quan estic a sala 
o al taulell, on pots oferir allò que saps, tant 
sigui assessorar com ajudar a trobar aquell 
llibre que s’està cercant. 

E.C.- Sí, sí, per això les biblioteques tenen 
una direcció, una bibliotecària o dos –com en el cas de la 
Pedrolo–  i un equip d’auxiliars de biblioteca que són els qui 
fan l’atenció a l’usuari i tasques més mecàniques (preparar 
els llibres, folrar, entrar-los al catàleg, fer carnets, explicar 
com funciona l’autopréstec, buscar informació, recomanar 
lectures, etc.). Però som un equip! 

L.B.- I vols particularitat de la Pedrolo? 

L’A.-- I tant!

L.B.- A la Pedrolo, treballant ara són més homes que dones. 
Que d’això no se’n parla tant. I som una particularitat 
perquè el més habitual és tot el contrari. 

 “La biblioteca no s’ha 
aturat mai, al contrari, 
hem treballat més que 

mai”

 “A la Pedrolo, ara són 
més homes que dones 
i l’habitual és tot el 

contrari” 

La presenteció del llibre 100 coses qeu has de saber de la  
música clasica de David Puertas a la Manuel de Pedrolo.

Infants i famílies a la Josep Pla, el dia de la inauguració. 
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Què fer quan no saps que fer

Moltes vegades sento la frase: “No sé què fer amb la meva 
vida”.

Prendre el camí adequat, de vegades, és complicat 
d’entreveure. No és fàcil saber quina és la teva missió a la 
vida o què podries fer que et fes feliç.

L’objecti u últi m de totes les persones del planeta és ser 
feliç. Per això t’emparelles, tens fi lls, estudies, treballes, et 
compres una casa, un cotxe, te’n vas de vacances, fas un 
reti r,… Tu mateixa pots completar la llista amb el que has 
fet a la teva vida o el que segueixes fent. I per què tot això? 
Per ser feliç.

Fa un temps, vaig senti r que una dona del meu cercle 
parlava de trobar un camí amb cor. I què és un camí amb 
cor?

Doncs...

- Poder viure la vida que realment vols viure

- Expressar allò que vols expressar

- Ajuntar-te amb les persones amb qui vols estar

- Viure amb les persones amb qui vols viure

- Senti r allò que tu vols senti r

- Pensar allò que tu vols pensar

- Guanyar allò que vols guanyar

- Treballar en allò que tu vols treballar

En defi niti va, un camí de cor és tenir una vida plena, a la 
qual siguis feliç amb allò que esti guis fent.

I com pots saber si ets en un camí amb cor?

Ho saps perquè, quan vius en un camí amb cor, les portes 
s’obren. Tot comença a anar-te’n bé. Les coses comencen a 
passar. I saps que realment estàs al bon camí.

Però un camí és només un camí. Pregunta’t si el que 
tu segueixes en aquest moment té cor. Si el té, segueix 
endavant. Si la teva resposta és no, és millor abandonar-ho 
ara que adonar-te’n quan ja no ti nguis manera de fer-ho.

Si la ruta que has triat et fa feliç, et passen les hores sense 
adonar-te’n, no tens la sensació de treballar sinó de diverti r-
te, la gent que t’envolta t’omple, … possiblement esti guis 
en el camí adequat.

Si no és així, refl exiona sobre què hi fas, per què et serveix 
estar en un lloc que no és el teu, portant una vida que no 
vols.

Planteja’t a quines persones admires i per què. Pensa 
en quines qualitats o habilitats tenen i que a tu també 
t’agradaria tenir. Anota aquestes habilitats i dedica un dia 
a cadascuna. Potser et costarà. I està bé perquè no són 
habituals per a tu. I precisament per això, és bo.

Dedicar-te a una acti vitat que no suposi un esforç i no 
consideris una feina és tot un luxe. I és a l’abast de la teva 
mà, si vols. Únicament has de proposar-te fer els canvis 
necessaris per aconseguir-ho. Perquè els únics frens del teu 
camí els poses tu. No les teves circumstàncies. Ni el govern. 
Ni la crisi. Ni l’edat. Només tu.

El millor de la vida és tenir un somni. Com deia Walt Disney 
“si ho pots somiar, ho pots fer”. 

T’invito a provar-ho. T’invito a deixar-te guiar pel camí del cor.
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Dades de document

Àrea d’identificació

Codi de referència: CAT AMSPR  12.02 Activitats i iniciatives culturals

Nivell de descripció: Unitat documental simple.

Títol: “VII Trobada Nacional bastoners de Catalunya i jornada d’estudi 
del I Congrés de Cultura Tradicional i Popular ” (Atribuït)

Data: 9 i 16 de maig de 1982

Volum i suport: 18 pàgines, paper

Àrea de context

Nom del productor(s): Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, Generalitat de Catalunya; Associació de Balls Populars, 
Delegació de cultura de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Àrea de contingut i estructura 

Abast i contingut: Programa d’actes de la VII Trobada Nacional 
bastoners de Catalunya i jornada d’estudi del I Congrés de Cultura 
Tradicional i Popular, que va celebrar-se a sant Pere de Ribes, els dies 
9 i 16 de maig de 1982. La portada està il·lustrada amb un dibuix de 
Pilarín Bayés.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de 
conservació permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni 
cultural català i de la 16/1985 del Patrimonio Histórico Español

Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.

Llengües i escriptures dels documents: Català.

Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura Tomàs Sánchez 
i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport 
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.

Àrea de control de la descripció

Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 15 de març de 2022.

Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura. Subdirecció general d’arxius i Associació d’Arxivers de 
Catalunya, 2007.

El maig de 1982, ara fa quaranta anys, els dies 9 i 16, es 
va celebrar a Sant Pere de Ribes, la VII Trobada Nacional 
de Bastoners de Catalunya i la Jornada del I Congrés de 
cultura tradicional i popular.

La Trobada Nacional de Bastoners és un acte cultural que 
es celebra des de l’any 1976, cada any a un municipi de 
Catalunya. A la trobada de 1982 a Sant Pere de Ribes s’hi 
van acollir unes 79 colles d’arreu de Catalunya i les ac-
tuacions principals es van dur a terme a la plaça Marcer.

Alguns documents de diversos fons documentals custodi-
ats a l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes testimonien 
la jornada bastonera.

En aquest document del mes hi trobareu d’una banda el 
programa, amb portada de la Pilarín Bayés i la invitació 
oficial a l’acte, tots els documents formen part d’un “Expe-
dient d’organització d’activitats i iniciatives culturals”, del 
Fons documental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i 
que es pot consultar a l’Arxiu Municipal.

D’altra banda us presentem diverses imatges realitzades 
per Ramon Ferret i que formen part del seu fons d’imat-
ges, consultables al web de l’Arxiu Municipal.

El document d’aquest mes i els anterior es publiquen al 
web de l’Arxiu Municipal i de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes, així com a les xarxes socials de l’Arxiu

EL DOCUMENT DEL MES
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes Maig 2022 - Núm. 113
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Sabies què...
Josep Miret i Mestre

EL CASINO VA REBRE UNA 
MULTA PER UTILITZAR 
BANDERES MONÀRQUIQUES?
A les eleccions municipals del 12 d’abril 
de 1931 es van presentar Esquerra 
Republicana de Catalunya i la Lliga 
Regionalista, entre molts altres parti ts. 
La Unió de Rabassaires donava suport 
a la llista d’ERC, i l’Insti tut Agrícola 
Català de Sant Isidre va donar suport a 
la candidatura de la Lliga Regionalista. 
Els republicans d’esquerra varen fer 
campanya entre els socis del Local i les 
dretes al Casino.

A Ribes a les eleccions guanya la 
candidatura d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, un parti t acabat de 
crear amb la unió de diversos parti ts 
i tendències, liderats pel president 
Francesc Macià. Joan Cuadras i Marcer 
passarà a ser l’alcalde de Ribes amb un 
govern municipal amb majoria d’ERC. 

A tot Espanya les candidatures 
republicanes van obtenir uns bons 
resultats, sobretot a les ciutats més 
importants. El rei Alfons XIII, cansat ja 

de senti r críti ques contra la monarquia, 
s’exilia a Itàlia i el 14 d’abril comença la 
Segona República espanyola.

L’endemà dia 15 es va consti tuir 
provisionalment el nou ajuntament 
amb l’alcalde Joan Cuadras i Marcer. 
Segons testi monis hi va haver a Ribes 
una manifestació com mai més n’hi 
ha hagut. Una gran gentada va sorti r 
del Local i va anar cap a la plaça del 
Centre fi ns arribar a la plaça de la 
Vila. Els pagesos portaven banderes 
republicanes i de la Unió de Rabassaires. 
En arribar a l’Ajuntament l’alcalde Joan 
Cuadras va fer un peti t discurs al balcó. 
Més tard amb l’eufòria de la república 
alguns dels manifestants van llençar un 
quadre d’Alfons XIII per una fi nestra de 
l’Ajuntament.

Amb l’arribada de la Segona República 
es va canviar de bandera i es va 
uti litzar la de tres bandes vermella, 
groga i morada. La bandera amb tres 
bandes vermella, groga i vermella (la 
rojigualda o estanquera) va passar a ser 
considerada un emblema monàrquic i 
per tant desafecte a la República.

La majoria de monàrquics d’aquesta 
població, que en temps de la dictadura 
de Primo de Rivera havien format una 
delegació local d’Unión Patrióti ca, es 
van refugiar al Centre Recreati u, també 
anomenat Casino.

El febrer de 1932 el Centre Recreati u va 
rebre una sanció governati va per haver 
instal·lat banderes monàrquiques 
al local de la societat amb moti u 
de la Festa Major. La junta directi va 
del Casino va anar a parlar amb el 
governador civil per intentar esquivar 
la sanció, segons comenten alguns 
diaris com “La Publicitat” (14 de febrer 
de 1932, p. 2), però no sabem si se’n 
van sorti r.

L’Autòdrom de Terramar també va 
rebre avís de l’Ajuntament que tenia 
una bandera monàrquica posada a 
l’asta de la torre de la masia del Clot 
dels Frares. A l’Autòdrom, amb moti u 
de les grans curses internacionals, 
disposaven de banderes de nombrosos 
països del món. Al fi nal es va aclarir 
que es tractava d’una bandera d’Àustria 
que servia per indicar la direcció 
del vent. Cal notar que la bandera 
austríaca té tres bandes horitzontals, 
vermella, blanca i vermella, fet que va 
provocar la confusió (informació treta 
de Facebook/ Arxiu Municipal de Sant 
Pere de Ribes).

+ INFO: Josep-Lluís Palacios, Muç Vall i 
Soler, “La II República a Ribes. Records 
del 14 d’abril de 1931”, Programa de la 
Festa Major de Sant Pere de 1988.

Joan Cuadras i Marcer, alcalde de 
Ribes entre els anys 1931-1937, amb 
interrupcions (tret de J.-L. Palacios i 
M. Vall, La II República a Ribes)

Llibreta de la Caixa Rural de Sant 
Pere de Ribes dels anys 1930.

La plaça Marcer en temps de la 
Segona República (postal editada als 
anys 1930)
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El passat 25 d’abril a les 4 del matí  va començar l’Anada a 
Montserrat a peu. Enguany era una edició especial; per 
una banda, perquè després de dos anys de pandèmia es 
podia tornar a fer la caminada i també perquè celebraven 
els 75 anys de la primera vegada que s›hi va anar. 

Una vegada més el bon ambient, el bon rotllo i els 
riures van ser-hi presents encara que els 60 km que separen 
Ribes de Montserrat també aporten el seu cansament, però 
l’experiència s’ho val.

Un penjoll commemorati u, dissenyat per l’arti sta ribetà Manel 
Font, va ser un dels protagonistes del camí. Al vespre, durant el sopar es va 
fer el reconeixement a dues persones que celebraven 25 anys que feien 
el camí. Va ser el moment de poder brindar per aquests 75 anys.
El dia 26, al voltant del migdia, el grup va arribar a Montserrat on altres 
ribetans ja els esperaven. A la nit va ser l’hora de parti cipar en la Vetlla de 
Santa Maria de Montserrat i el dia 27 es va fer la celebració a Ribes amb una 

missa solemne i el peti t concert que va interpretar la Coral Levare acompanyada del 
tenor Andreu Miret. 

U n fi nal de festa que no vol dir que s’hagin acabat els actes dels 75 anys, ja que l›organització està preparant un documental, 
que si tot va bé sorti rà a la tardor.

XAVIER COLL

L’Anada a Montserrat a peu, 75 anys
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Anuncia’t
655 960 320

El Festival Udaeta estrena pàgina web pròpia, 
festivaludaeta.com, i anuncia la participació de la 
ballarina i castanyolista vilanovina, Belen Cabanes, en 
la segona edició del festival. L’artista de gran projecció 
internacional actuarà a duo amb la pianista Elisabet 
Raspall, interpretant “Jazztanyoles”. 

Al nou web es podrà consultar la programació de 
l’esdeveniment així com comprar les entrades en línia. A 
més d’això, s’ha habilitat un espai on s’anunciaran totes 
les novetats i l’elenc d’artistes convidats. També, es pot 
trobar un breu resum de l’origen i el motiu principal de 
la celebració d’aquest festival de música i dansa, i inclús 
una breu recopilació biogràfi ca de José Udaeta i la seva 
vinculació amb el Castell de Ribes i el municipi. 

La segona edició del festival se celebrarà els dies 27, 28 
i 29 de maig al Castell de Ribes (Sant Pere de Ribes). 
La seva programació d’actuacions de música i dansa en 
directe –que es donarà a conèixer en els propers dies– 
seguirà marcant un estil propi i diferenciat a través de la 

EL FESTIVAL UDAETA ESTRENA PÀGINA WEB I ANUNCIA LA 
PRIMERA ARTISTA CONFIRMADA
-  La ballarina i castanyolista, Belén Cabanes, serà l’encarregada de donar el tret de sortida a la      
   segona edició del Festival Udaeta.

-  Se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de maig al Castell de Ribes.

fusió del fl amenc tradicional, el jazz, la música de cambra 
i la dansa contemporània d’infl uència fl amenca. 

Una programació de qualitat artística

El Festival Udaeta té com a propòsit consolidar una 
programació de qualitat, donar a conèixer l’entorn on se 
celebra i retre homenatge a la fi gura de qui rep el nom. A 
més d’això, cerca convertint-se en punt d’atracció i un nou 
motor social, cultural i econòmic del municipi que apropa 
el seu patrimoni cultural tant a la ciutadania com al públic 
visitant. 

La primera artista confi rmada, Belen Cabanes, disposa 
d’una llarga carrera consolidada amb diverses mencions i 
reconeixements. El seu espectacle vinculant la dansa i les 
castanyoles a un nou estil musical, “Jazztanyoles”, amb la 
compositora i pianista Elisabet Raspall, es va poder veure 
dins del MMVV Mercat de Musica Viva de Vic 2020 i ara 
es recupera al festival ribetà, essent una nova oportunitat 
per descobrir-lo i gaudir-lo.



·
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Espies o treballes?
Hola, estimada lectora o lector. En primer lloc et demano 
perdó perquè jo no soc l’escriptor que es dedica a omplir, 
mes rere mes, aquesta pàgina de l’Altaveu amb tota mena 
de divagacions de pretesa utilitat pública. Jo soc en Terenci 
Miramon. Sí. Aquell veí vostre del qual aquest esborronapàgines 
d’en Rosquellas, es va permetre explicar les meves intimitats 
alegrement. 

Qui és ell per esventar les meves inquietuds? 

Però ara he trobat la manera de venjar-me. 
Veureu. Li vaig explicar el cas a un amic 
de la mili (allò que es feia abans) i aquest, 
que està molt ben relacionat, em va enviar 
un... com es diu aixó? No sé. Em va enviar 
una cosa que s’instal·la a l’ordinador i pots 
veure què fa la gent. Se’n diu... no sé com 
se’n diu... Pegaso o una cosa així. Total, 
que vaig poder espiar el que feia aquest 
tal Rosquellas i, com vaig trobar-li al seu 
orinador, ai, ordinador, el que havia de 
publicar aquí, ho vaig canviar per aquest 
escrit i, d’aquesta manera, puc revenjar-me 
en el mateix lloc on vaig ser escarnit. 

El cas és que a mi, fer d’espieta sempre 
m’ha agradat i li vaig comentar al meu amic i em va dir que 
a ell també li agrada molt. Em va dir que treballa al CNI, que 
diu que vol dir Centro Nacional de Inteligencia, però no m’ho vaig 
creure perquè ell era el més babau de la companyia. I perquè 
m’ho cregués em va enviar això que té nom de camió. I diu que 
fa molt de temps que ell i els seus amics espien a tort i a dret. 
Als polítics catalans i als catalans polítics i a tots els polítics 

en general, i que ell, de motu proprio (no poseu aquesta cara 
que es diu així: proprio, que ho he mirat al diccionari), doncs 
això, que ell va espiar fi ns i tot a la seva sogra perquè li és mare 
política també. 

Jo li vaig preguntar si espiant tant no poden tenir problemes i 
em va dir que no. Que se’ls la repampinfl ava, 
que no sé què vol dir. I em va dir que en 
aquest país té més problemes un paio amb 
nas de pallasso al costat d’un guàrdia civil 
que un espia del Centro aquest, i que, a més 
a més, no el poden investigar perquè allò 
que fan és secret d’estat i que si la oposició 
fa muntar una comissió de secrets ofi cials, 
com el resultat és secret, doncs es farà ofi cial 
que el secret d’estat és ofi cial... Bé... alguna 
cosa així em va dir, però reia molt mentre 
m´ho deia, malgrat que després em va dir 
que allò era una cosa molt seriosa, segons li 
havia dit el seu cap.

Em va dir també que tot això s’oblidarà en 
quatre dies i que no passarà res perquè un 
tal Pedro Sancho, crec que m’ha dit, ja s’ha 
pixat al govern català amb allò dels fons 

europeus, amb la llei dels lloguers i amb la derogació de la llei 
mordassa is amb tot i això, diu que tornaran corrents a Madrid 
a buscar la menjadora, com deia un tal enano habla en castellano. 

No he entès res però he passat una bona estona. I ara 
vaig a veure si trobo alguna fotografi a d’aquest paio de les 
Rosquellades, fent de travesti o alguna cosa així, i la publico 
aquí mateix. I si no la trobo, me la invento.... 




