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Editorial
esprès de la Festa Major de Sant Pau de Ribes , de la que oferim aquest
cop un reportatge ple de colles adultes a la baixada de Sant Pau (pacient
tasca la d’en Xavier Callao, i bona predisposició per part de totes les colles),
donem pas a la Festa Major de Santa Eulàlia de les Roquetes oferint la
programació, així com també la dels Carnavals de Ribes i Roquetes.

Per un altre costat, en aquesta edició volem fer-nos ressò de la malaurada
i desafortunada pèrdua d’en Miquel Guerrero, veí de Ribes i que va ser col•laborador
de l’Altaveu durant un temps, deixant-nos per sempre l’empremta de l’ecologisme, el
reciclatge, el paisatge i l’entorn del nostre poble que ell tant apreciava i respectava. Des
d’aquestes línies un record per ell, per la seva família, amistats i persones que el van
conèixer i van poder aprendre tantes coses, com nosaltres, de la seva experiència i el
seu exemple.
I tanquem aquesta edició no sense abans fer un aclariment. En l’anterior edició de
L’Altaveu i dins de l’entrevista amb en Xavier Puig vàrem errar donant la informació
envers la donació del retaule de la Pietat de Sant Pau.
A la pregunta de Fem una petita visita… diu que la imatge de la Pietat va ser donació de
la Família Miret. I la imatge de la Verge del Carme.
En Ramon Mitjans ens informa de que la donació va ser a finals dels anys 60 i el donant
va ser l’Amadeu Albareda i Raventós, propietari de Can Carbonell, masia ubicada a
l’actual rotonda sortint de les parellades a la carretera de Vilafranca.
I la Mercè del Redós ens fa assabentar de que la imatge és de la Verge de la Mercè, que
va ser pagada per totes les Mercès de Ribes a l’any 1950.
Demanem disculpes per l’errada i agraïm, tant L’Altaveu com en Xavier Puig, a en Ramon
i la Mercè la informació per poder solventar-ho.
Fins aviat!

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios
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SANT PAU,

la fotografia d’una Festa Major

Tot d’una arriba la vigília de Sant Pau. Som-hi. Enguany, en
coincidir en dissabte, es va sentir al carrer la munió de persones
que van poder gaudir de la Baixada de Gralles i de l’espectacular
Traca al voltant de la plaça Marcer.

Fotos: Xavier Callao

Els recorreguts i els horaris tothom els coneix. Disparada la Traca
va tenir inici la cercavila infantil, amb els Balls de Diables Petits i
la colla Infernal, cada vegada més grans i més colla, els Balls de
Pastorets, de Cintes, de Gitanes, de Panderetes, de Bastoners,
de Cercolets, de Cascavells i la Colla del Drac Petit. Els mateixos
balls i colles que, com ja és tradició, fan l’anada i baixada de Sant
Pau just el diumenge abans i que van fent mostra, cada vegada,
de la màgia que es respira entre la canalla durant les cercaviles
i les exhibicions.
La vigília va tenir per primer cop un acte càlid i emotiu com va
ser la ballada de gegants abans de la cercavila al Redós, un acte
àmpliament agraït per les persones assistents i les del mateix
centre. Tot plegat just abans de donar inici a la Cercavila de Vigília
que va recórrer els nostres carrers i places fent-se rodejar per un
gran públic que malgrat el fred i l’aire eren esperant i gaudint dels
Balls Populars, Diables i Drac al mateix temps que sobresortien
d’entre la gent les pantalles dels telèfons fotografiant els balls,
les amistats i algun que altre autoretrat (selfie) que qui sap quin
fons podia estar mostrant!
Tot seguit, la ballada conjunta de bastons a la plaça Marcer i
desprès els tradicionals versos del Ball de Diables i de la Colla
Jove van deixar més d’un o una ennuegat i van fer riure tota una
plaça plena i entusiasmada al so dels timbalers de les colles de
foc.
La nit, freda però sempre de festa, va concloure amb el ball de
l’envelat fins altes hores, diu qui va fer tard a la matinal!
Una Matinal infernal de foc i blanca de balls que a toc de
campanes s’iniciava a quarts de vuit per convidar-nos a esmorzar
abans de l’anada a Sant Pau.
I ja per acomiadar-nos, els actes centrals de la Festa Major van
estar acompanyats de grans i joves, infants i famílies senceres
gaudint del camí de Sant Pau i una ermita oberta i plena per
satisfacció de qui va poder assistir, en la tradicional Anada i
Baixada a Sant Pau.
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Tots ja a la plaça de la vila, vàrem gaudir de l’exhibició dels Balls
Populars i dels versos dels Pastorets, Ball de Gitanes i Ball de Diables
Ja al vespre, concert i ball. Tot d’una una cloenda que un anys
més ens deixa ben clar, que quan Sant Pau és per dissabte o
diumenge, la comarca ens acompanya a celebrar-la! I això ens
encanta!

L’A
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CARNAVAL
2015
S’acosta el carnaval i amb ell els Xulius organitza un munt
d’activitats per a tots els públics. Els actes comencen amb la
Xatonada Popular, que tindrà lloc a l’envelat de Can Puig. Serà el
proper divendres 13 de febrer a partir de 2/4 de 10 del vespre.
Les inscripcions ja es poden fer a la merceria Mª Àngels i al
bar Ca la Nisa fins el proper dimecres 11 de febrer. Els preus
seran de 20 € per als socis, 23 € per als acompanyants i 7 €
menú infantil. A continuació, al mateix envelat hi haurà el ball
de xatonada amb el grup El Duet. L’entrada al ball és gratuïta.
Ja dissabte, a partir de les 4 de la tarda a la plaça Marcer,
hi haurà el Carnaval Infantil amb la petita rua que recorrerà
carrers i places del poble fins a finalitzar de nou a la plaça Marcer
a on hi haurà l’espectacle infantil amb el grup Trencamandres.
El mateix dissabte, un cop finalitzada la rua nocturna del
carnaval, a l’envelat de Can Puig hi haurà el ball de disfresses
fins entrada la matinada amb entrada gratuïta.
Bon Carnaval !!!!!!

La Colla Gran de ball de bastons de Ribes estrena una nova dansa amb la melodia de Manuel Rius
El passat diumenge 11 de gener, la Colla Gran va fer la presentació d’una nova dansa del ball de bastons de Ribes que porta per nom
“El carrer Nou” i que es balla amb una melodia del compositor de música popular, Manuel Rius i Ramos.
Rius va composar aquesta melodia expressament pel ball de bastons de Ribes. La dansa s’ha coreografiat a partir de figures pròpies i
tradicionals del ball de bastons de Ribes per tal que faci joc amb la resta de danses locals i que sigui fàcil de popularitzar entre les altres
colles del poble.
L’acte, conduït per Gerard Coll, va comptar amb les intervencions
de la Coordinadora de Colles de Balls de Bastons de Catalunya,
Marian Sadurní; l’historiador Josep Miret, que va explicar la història
del naixement i el creixement del carrer Nou; i el musicòleg Esteve
Molero, que va parlar del compositor Manuel Rius i de les seves
cançons. Finalment, també va intervenir l’alcalde de Sant Pere de
Ribes, Lluís Giralt, que va fer esment de la cultura popular ribetana i
de la importància de trobar l’equilibri entre la tradició i la innovació
per tal que la cultura segueixi viva sense perdre les seves arrels.
L’acte va concloure amb la ballada de la Colla Gran de la nova dansa
al llarg del carrer Nou i amb un pica-pica per tots els assistents. A la
pàgina web de la colla es poden trobar els vídeos i l’explicació del
nou ball per tal que les altres colles el puguin aprendre.
Lídia Raventós
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¿En qué consiste el trabajo de quiropráctico?
La quiropráctica es una profesión que
se ha especializado únicamente en el
arte de detectar, analizar y corregir los
desequilibrios vertebrales, que son fuente
de interferencias nerviosas (subluxaciones
vertebrales), con el fin de permitir al
organismo que vuelva a encontrar su
potencial innato de funcionamiento y de
curarse a sí mismo.
Durante la primera visita se practica
un examen completo sobre la columna
vertebral para valorar el problema.

¿Qué tipo de problemas se tratan?
Si no se tiene la cantidad necesaria de electricidad , es difícil que las partes del
cuerpo funcionen correctamente. Esta electricidad se origina en el cerbro, sigue
por la médula espinal, pasa por los nervios hasta llegar a los órganos y músculos.
Una subluxación vertebral (un mal alineamiento de dos vertebras contiguas)
produce una presión sobre los nervios y finalmente repercute sobre cualquier
órgano.
La finalidad de la quiropráctica consiste en restablecer una buena comunicación en
el sistema nervioso central a través de la columna vertebral y del cráneo.

Las personas que acuden al quiropráctico acostumbran a tener problemas de de
espalda crónicos, lumbalgia, cervicalgia, migrañas, vértigos, fibromialgia, ciática etc…

¿Quién puede beneficiarse de la quiropráctica?

Todo el mundo : los recién nacidos, deportistas, adolescentes, mujeres
embarazadas, personas mayores etc…

Sin embargo una de las causas más frecuentes de subluxación vertebral proviene
de las maniobras de fuerza en el momento de nacer, incluso en un parto natural. La
fuerza imprimida sobre el cuello del bebé será determinante sobre la estructura de
su columna vertebral y es más tajante : todos los que nacen con cesárea, fórceps o
ventosa se resentirán más tarde o más temprano de alguna enfermedad relacionada
con la médula espinal.

De todas formas existen varias técnicas en quiropráctica y se adaptan a cada caso
particular según su edad, su historial de salud y su condición.

¿Qué características se encuentran en el centro de
Sant Pere de Ribes?
El centro Olaquiropráctic es un centro de doctoras en quiropráctica
tituladas en la universidad Life Chiropractic College west, EEUU.

La filosofía de este centro es vitalístico y hoístico con un enfoque en la
salud y el bienestar de cada uno en esta comunidad del Garraf.

Barbara Naud Allard y Solange Barbaroux son dos madres y
entienden perfectamente la importancia de la salud de las mujeres
embarazadas y de los niños. Siempre trabajan en un entorno íntimo,
sereno y acogedor.

A parte de su trabajo, tienen afición para el mundo del arte (música,
pintura, fotografía) y del deporte ( deportes acuáticos, ashtanga yoga,
danza contemporánea y ballet).
L’Altaveu
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“Americano”
			per necessitat
Per: Magí Fortuny i Albareda
Fotofrafies cedides per: Mercè Fortuny i Marcer

Joan Fortuny i Capdet va anar fins a Cuba per esquivar el
servei militar obligatori en una illa afectada per la pesta.
El següent text és un petit recull de dades de la singular
història d’una família que, com tantes altres de Ribes i
d’arreu de Catalunya, va trobar a Cuba una manera de
treballar, de prosperar i, també, de sobreviure. Aquest últim
és, sobretot, el cas d’en Joan Fortuny i Capdet, natural de
Vilanova i la Geltrú (1892) i fill d’una família que procedia
d’El Catllar (Tarragonès).
Barber d’ofici, en Joan va ser destinat l’any 1912 a fer el servei
militar obligatori a Fernando Poo, una illa de l’antiga colònia
espanyola de Guinea i que actualment es coneix com a Bioko
i pertany a Guinea Equatorial. En aquells moments, aquesta
part de l’Àfrica patia una epidèmia de pesta que disminuïa
traumàticament l’esperança de vida de tots aquells que
contreien la malaltia. Cal tenir present que a principis de
segle no existien els antibiòtics i que, en la majoria de casos,
una infecció conduïa inevitablement cap a la mort.
L’única manera d’evitar el més que probable contagi, doncs,
era pagant la dispensa, una mena de tribut que l’Estat cobrava
als qui volien deslliurar-se de la mili. Però això no estava a
l’abast de tothom. La família d’en Joan, per exemple, no s’ho
va poder permetre, així que la darrera sortida que li quedava
per esquivar el servei militar era fer-se pròfug. I així va ser.
Aconsellat i ajudat per una família benestant de Vilanova,
en la qual hi treballava com a assistenta la seva parella Rosa,
en Joan va fugir cap a França amb un carnet de tractant
de comerç, que li va permetre arribar fins a Bordeus i, des
d’allí, embarcar-se en un vaixell de mercaderies rumb a
Cuba. Un cop allà, va instal•lar-se a la ciutat de Santiago.
Concretament, al carrer Prolongación de Moncada, número
11, on hi va treballar de carboner.
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A la fotografia apareixen, d’esquerra a dreta, Joan Fortuny
i Capdet (pare), Ismael Fortuny i Mañé (germà, en braços a
dalt), Rosa Mañé i Milà (mare), Joan Planas i Mañé (cosí),
Salvadora Planas i Mañé (cosina), Maria Mañé i Milà (tieta,
asseguda), Magda Planas i Mañé (cosina, en braços a baix),
Santiago Fortuny i Mañé (germà), Pepita Planas i Mañé
(cosina), Joan Fortuny i Mañé (germà), Teresa Planas i
Mañé (cosina).
Dia de la Festa Major de Sitges, al Passeig de la Ribera, l’any
1932, unes setmanes després d’arribar a Catalunya.
Treballar de carboner en aquella època significava, primer,
elaborar el carbó a casa (ell ho feia al pati del darrera)
i, després, sortir al carrer per vendre’l als veïns (en el seu
cas, carregat fins al damunt amb una simple bicicleta). Una
feina dura que, amb els anys, li va donar prou diners com
per poder comprar-se un carro i un cavall propis i, d’aquesta
manera, distribuir el carbó a l’engròs i no només pel barri on
vivia sinó per tota la ciutat. El seu petit negoci començava a
créixer i, gràcies a això, també va adquirir en propietat la casa

on residia, habilitant la part del davant com una petita botiga
de despatx de carbó.
Durant tot aquest temps, en Joan seguia mantenint el seu
nuviatge per carta amb la Rosa Mañé i Milà, natural de
Calafell, a qui sempre li proposava de casar-se i que vingués a
Cuba junt amb ell. Finalment, després de cinc anys de relació a
distància, la Rosa va accedir a la seva petició i es van casar per
poders notarials. Un tràmit feixuc i llarg, però l’única manera
legal que hi havia aleshores perquè una dona pogués sortir de
l’Estat espanyol sense un acompanyant masculí.
La Rosa, això sí, li va posar una condició indispensable: només
aniria a Cuba quan hagués reunit els diners necessaris per
poder-se pagar el passatge de tornada, no fos cas que, quan
arribés a Santiago, es trobés en Joan amb una cubana que
li hagués “robat” el seu flamant marit. Malgrat aquestes
“precaucions”, la Rosa no va fer el viatge sola; també
l’acompanyava la seva germana Anna Maria. Totes dues van
instal•lar-se a la casa on ja vivia en Joan a començaments del
1920.
Quatre anys més tard, el febrer del 1924, naixien els bessons
Joan i Santiago. I sis anys després ho faria el tercer fill del
matrimoni: l’Ismael. La família estava ben aposentada a
Cuba, però els huracans i els terratrèmols que sacsejaven
periòdicament aquesta zona del Carib van espantar el
matrimoni. En Joan i la Rosa temien que la seva casa pogués
quedar devastada i, amb tres fills sota la seva responsabilitat,
van decidir retornar a Catalunya.
En aquest interval de temps, a l’Estat espanyol s’hi havia
proclamat la segona República, i una de les primeres mesures
que va aprovar el nou govern va ser amnistiar tots aquells
que havien comès qualsevol delicte polític. En Joan, que era
pròfug, podia tornar ben tranquil cap a casa al costat de la
seva família.
Corria l’estiu de l’any 1932 quan els cinc components de
la família Fortuny i Mañé van arribar a Ribes. En un primer
moment, instal•lant-se a Can Fèlix, una masia situada prop de
l’ermita de Sant Pau que tenia la Maria –la germana petita de
la Rosa– com a masovera.

Dia de la Primera Comunió a l’església de Ribes, el mes de
maig del 1933.
Una de les anècdotes d’aquell retrobament és que els
bessons Joan i Santiago, de 8 anys d’edat, no sabien parlar
en català. Tot i ser fills d’una família catalana i catalanista,
els seus pares havien procurat que s’integressin plenament
a Cuba. I això passava, entre altres coses, perquè ells
dominessin l’idioma que allà s’hi parlava. És a dir: el castellà.
El català –deien els pares– ja tindrien temps d’aprendre’l
més endavant. I no es van pas equivocar.

La Escuela Arcturiana y Grupo Unicornio son dos Asociaciones sin fines
lucrativos para el desarrollo evolutivo de Sant Pere de Ribes y de sus habitantes
Grupo Unicornio es un centro de arte y ofrece talleres de música, pintura, ilustración de cuentos, cuencos de
cuarzo, mosaico, Caligrafía japonesa, Chi-Kung, Cine-Fórum y mucho más: https://www.grupounicornios.com/
La Escuela Arcturiana organiza meditaciones mensuales y cursos presenciales y online de Tecnología Espiritual
para el despertar y el desarrollo de la conciencia personal y planetaria: http://escuelaarcturiana.com/

Grupo Unicornio

Escuela Arcturiana

Ildefons Cerdà, 60, Sant Pere de Ribes - Tel. 93 896 03 28 y 628 509 455
L’Altaveu nº 99 any 2015
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Els tres germans, a Manlleu, en una trobada per celebrar la jubilació dels bessons
Joan i Santiago , maig del 1989.
Al cap de poc temps d’instal•lar-se a Ribes, en Joan va
assabentar-se que es traspassava el negoci de barberia
i espardenyeria situat al número 1 del carrer de Mossèn
Andreu Malgà, una de les cinc barberies que hi va haver
a Ribes durant diverses dècades. Allà hi van viure i hi van
aprendre l’ofici de barber tots tres germans, tot i que en
Joan va ser l’únic que va seguir els passos del pare i que va
continuar el negoci fins al final de la seva carrera laboral.
El seu germà bessó, en Santiago (+2012), treballava de forner;
després, en una empresa tèxtil; i, finalment, en una fàbrica
de transformació de plàstics. Però sempre que podia, quan
acabava la seva jornada, acudia a la barberia per donar un cop
de mà. I els diumenges, que era el dia de més feina, també hi
anava per si de cas. Els homes anaven a la barberia a “arreglarse” i, de pas, aprofitaven per fer petar la xerrada entre ells.
El germà petit, l’Ismael, amb estudis de música i un tarannà
més bohemi, va decidir marxar de Ribes just després de fer
el servei militar. A la mili hi va conèixer un noi que va obrir-li
les portes per tocar a la coneguda orquestra Les Fonts de
Manlleu, la ciutat osonenca on encara hi viu amb la seva
dona, la Maria, i on va combinar la seva feina en una empresa
del metall amb la seva gran passió: la música.
Un dels fets més remarcables dels germans Fortuny és que
sempre han viscut amb gran orgull el fet de ser els “cubanus”.

12
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En Joan Fortuny i Mané a
l’actualitat.

Quan es van jubilar en Joan i en Santiago, l’any 1989, la
primera cosa que van fer va ser anar a Cuba amb les seves
dones, la Carmen (+2010) i la Mercè, per tal de retrobar-se
amb la seves cosines.
Elles encara viuen en aquella casa del carrer Prolongación de
Moncada; la que encara conserva les traces de la carboneria
que havia sigut. I és que l’Anna Maria, la germana que l’any
1920 va acompanyar la Rosa en el viatge inicial cap a Cuba,
es va quedar a viure a l’illa i es va casar amb un altre català.
Els seus descendents (Porta-Mañé), encara segueixen a l’illa.
En Joan Fortuny i Capdet sempre comentava que ell no havia
anat a Cuba per fer-hi fortuna. I, de fet, no en va fer pas. La
casa i el negoci els va donar a la seva cunyada Anna Maria.
I, tal com ell recordava irònicament, els únics diners que va
endur-se de l’illa, i que portava ben guardats en una maleta,
els va perdre a l’estret de Gibraltar, quan un cop de mar va
mig tombar el vaixell en el qual tornaven fins a Barcelona.
“Això sí, vaig marxar sol de Catalunya i a Ribes en vam
tornar cinc. Aquesta és la gran fortuna que vaig emportarme de Cuba”, repetia orgullós.
Un petit tresor, aquest sí, que no li va poder prendre ni el mar.

SALUT
L’Altaveu nº 99 any 2015
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PROGRAMA FESTA MAJOR D’HIVERN

DIMECRES, 4 DE FEBRER
20 h.
Presentació de la separata del
Programa de Festes
“25 anys de Centre Obert a les
Roquetes” a càrrec de Sandra
Martínez i de Míriam Ojeda
A la Sala Polivalent de la Biblioteca
Josep Pla i del Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
Col•labora: Servei de Cultura, Esports
i Joventut
DIJOUS, 5 DE FEBRER
18 h.
Hora del conte “El regal”
a càrrec de la companyia de titelles
Pengim Penjam
Per a nens/es a partir de 3 anys
A la Biblioteca Josep Pla
Organitza: Servei de Cultura, Esports
i Joventut
DISSABTE, 7 DE FEBRER
17 h.
Balls Populars amb l’Agrupa
Al Casal d’Avis
Organitza: Casal de les Roquetes
Col•labora: Agrupació de Balls Populars
17 h.
Ball de Mantons infantil, amb DJ
DARÍO
Entrada 1€ (inclou refresc)
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
Col•labora: AMPA Santa Eulàlia
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23.30 h.
Gran Ball de Mantons
A càrrec de l’Orquestra Passarela
Es prega americana per a ells i mantó
per a elles
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
DIUMENGE, 8 DE FEBRER
8 h.
Matinades
Sortida a la plaça del Llobregat i arribada
a la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
Col•labora: Dragona de les
Roquetes
11 h.
CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Sortida: Plaça Ramon Mir
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
Col•laboren: Castellers de les Roquetes
A continuació,
EXHIBICIÓ DELS BALLS
POPULARS i, com a acte final mentre
els castellers aixequen un pilar tots els
balls blancs ballen alhora i després
petada conjunta de les colles de foc a
la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
Col•laboren: Castellers de les
Roquetes
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DIMECRES, 11 DE FEBRER
19.30 h.
CERCAVILA DE VIGÍLIA
DE FESTA MAJOR
Sortida: Rambla de Rafael Alberti
Coordinen l’acte: les colles de foc
de les Roquetes
Col•laboren: Castellers de les
Roquetes i Agrupació de Balls
Populars
DIJOUS, 12 DE FEBRER
SANTA EULÀLIA
8 h.
Matinades
Sortida: Plaça del Llobregat i
arribada a la plaça de la Vinya d’en
Petaca
Coordina l’acte: Dragona de les Roquetes
9.45 h.
Concentració dels Balls Populars
A la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
10 h.
ANADA A OFICI
Sortida: Plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
11 h.
OFRENA FLORAL A LA PATRONA
PER PART DE LES ENTITATS I
MISSA CONCELEBRADA DE
FESTA MAJOR

SANTA EULÀLIA i C A R N A V A L 2 0 1 5

Els Castellers de les Roquetes faran
un pilar dins l’església en fer la seva
ofrena
Organitza: Parròquia Santa Eulàlia

17 h.
Festa de Santa Eulàlia
Al Casal d’Avis
Organitza: Casal de les Roquetes

12.15 h.
En acabar la missa, pilar dels
Castellers de les Roquetes a la
plaça de l’Església
i seguidament CERCAVILA DE
SORTIDA D’OFICI.
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
Col•labo ren: Ball de Diables de les
Roquetes, Dragona de les Roquetes,
El Duc de les Roquetes, Castellers
de les Roquetes, Ball de Diables Els
Diabòlics i Petits Diabòlics
A continuació,
EXHIBICIÓ DELS BALLS
POPULARS i, com a acte final mentre
els castellers aixequen un pilar tots els
balls blancs ballen alhora i després
petada conjunta de les colles de foc
A la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
Col•laboren: Ball de Diables de les
Roquetes, Dragona de les Roquetes,
El Duc de les Roquetes, Castellers
de les Roquetes, Ball de Diables Els
Diabòlics i Petits Diabòlics

18 h.
Gran Merengada popular
A l’esplanada del Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
Col•labora: Pastisseria Roquetes

En finalitzar,
ESPECTACULAR TRACA DE FESTA
MAJOR de Pirotècnia Igual
Coordina l’acte: Associació de Festes

DIVENDRES, 13 DE FEBRER
19 h.
Arrivo del Rei Carnestoltes i
comitiva carnavalesca
Sortida: Plaça Llobregat
Coordina l’acte: Associació de Festes
00 h.
Ball de l’Arrivo amb DJs
Entrada gratuïta
Al Pavelló Polisportiu Miguel Meca
Coordina l’acte: Associació de Festes
DISSABTE, 14 DE FEBRER
17 h.
Ball de Carnaval infantil amb DJs I
ANIMACIÓ
Entrada gratuïta
Al Pavelló Poliesportiu Miguel Meca
Coordina l’acte: Associació de Festes
Col•labora: AMPA CEIP Mediterrània
23 h.
Ball de FESTA MAJOR
amb l’Orquestra Montecarlo
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes

Col•labora: Penya Barcelonista de les
Roquetes
DIMECRES, 18 DE FEBRER
20h.
Enterrament de la Sardina
Sortida: Local de l’Associació de
Festes a la UA1
Coordina l’acte: Associació de Festes
DISSABTE, 21 DE FEBRER
18 h.
Espectacle infantil
amb el grup XIP XAP
Entrada gratuïta
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
DIUMENGE, 22 DE FEBRER
De 9 a 12 h.
Caminada Popular
Sortida: Mercat La Sínia
Organitza: Amics del Senderisme i la
Natura
DIJOUS, 26 DE FEBRER
18 h.
Hora del conte per a nadons,
a càrrec de la Sandra Rossi
A la Biblioteca Josep Pla
Organitza: Servei de Cultura, Esports
i Joventut
DISSABTE, 28 DE FEBRER
17 h.
Ball de Carnaval
Al Casal d’Avis
Organitza: Casal de les Roquetes
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FES+CHAPEAU... TOT APUNT I CAMINANT
El Festival FES+CHAPEAU arribarà enguany a la tercera edició i ja
està caminant des de fa mesos. Des de l’Altaveu donem suport
a les iniciatives culturals i artístiques locals i no en podíem
estar al marge. Així que us avancem els passos que des de
FES+CHAPEAU ens han anat informant.
El Festival s’està convertint en un marc cultural de referència
a la comarca i enguany el camí engegat està assolint els
objectius fixats: més companyies, més participació, més espais
i més implicació local i comarcal. “L’art, la societat i l’ecologia
són els eixos de l’impuls cultural i artístic del FES+CHAPEAU”
i s’està treballant en aquesta direcció, segons ens indica Isaac
Domínguez, coordinador del festival.
Un gran esforç i una crida generalitzada a companyies, artistes,
entitats, col•lectius i les col•laboracions del teixit empresarial
i comercial local, comarcal i nacional han estat les accions
principals per engegar la programació per l’edició 2015, en la
que hi ha ja programades 50 companyies d’arts i manifestacions
artístiques variades, a les que es suma la Primera Fira Medieval.
Una fita important per a una activitat en la que dinamització
social, cultural i econòmica van de la mà.

que contempla per aquesta edició visites teatralitzades pel
patrimoni local, incorporant el Castell, el llegat dels Indianos i
una munió d’altres activitats que anirem desvetllant a mesura
que es donin a conèixer.
Una programació que promet màgia, circ, teatre, música,
xerrades, tallers i altres moltes activitats que tindran lloc al
municipi del 30 d’abril al 3 de maig.

Artesans, talleristes i artistes tenen fins el 26 de febrer per a
presentar les seves propostes que s’encabiran en la programació

Iniciativa futbolera a Ribes

“La Chicas de Johan”, és el nom escollit per un grup de mares amb ganes de practicar esport com activitat habitual
per estar en forma sense la necessitat d’estar federades.
Encapçalat pel seu entrenador, en José Sarabia, (d’aquí el nom de
l’equip, doncs Johan era el malnom d’en Jose Sarabia en la seva època de
jugador), varen posar-se en contacte amb la directiva del Futbol de Ribes
per aconseguir un parell de dies a la setmana d’entrenament. Finalment i
desprès de contrastar els apretats horaris de les pistes, entrenen dilluns al
camp de 22h. a 23h. i el dijous a la pista de 21h. a 22h.
Aconseguida la fita del emplaçament com a equip, mantenint la idea
de no estar federades, aquestes mares amb esperit esportiu conviden a
d’altres equips de mares de la comarca a jugar algun partit.
Entrenador: José Sarabia.
Jugadores: Sara, Escarli, Eli, Arantxa, Vane, Lorena, Andrea, Isa, Marisa,
Ana Claudia, Irache, Joana, Gladis i Paula.
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QUI AMAGA LA MÀ?

Ara fa més de vint anys, en un joc literari d’aquells
en que entre dues persones construïm un relat, érem
dues titelles cercant la llibertat. Els fils eren cada
vegada més llargs i es feien cada vegada més
invisibles, fins al punt que tan des de sota, les titelles
érem incapaces de veure’ls.
Però existien. Eren els fils de les decisions, de les
direccions, de les involuntàries accions, els fils de
la vida: et duen, et mouen, i de sobte sents com si
t’abandonessin, però sempre hi són.
No obstant, érem titelles que ens sentíem cada
vegada més properes a la llibertat. Els moviments,
donada la distància dels fils, ens permetien anar
cada vegada més lluny. Cada vegada més lluny
però sempre acabàvem topant amb un fre. Un fre
gairebé natural, propi, intrínsec, que dirigia fins i tot
les nostres paraules. Desempenyorar-nos era una
missió al principi. Després era la fita.
Així creixíem, entre les estratègies i les tàctiques sense
adonar-nos que no érem nosaltres qui aconseguia
els èxits sinó que era una qüestió de distàncies: més
lluny, més invisibles.
La incertesa de qui remou per dins sense saber qui
pren les pròpies decisions era una constant tan
perversa que esdevenia un malson.

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

Els fils eren subtils vetes que es confonien amb el destí
quan una estranya sensació d’arribar allí on no volies
anar, però et rebien com esperant-te, atorgava una
mena de consol semblant a la troballa d’un inútil
tresor quan no anaves ni a la seva recerca.
El més difícil sempre era mirar enrere, cercar enrere
la raó que ens empenyia endavant. Tractar d’esbrinar
perquè si eren els fils tan fins, tan febles en aparença,
eren una força tan contundent amb les nostre vides,
amb els nostres moviments.
Però al cap i a la fi érem titelles. Les titelles no han
de tenir vida. El relat del Pinocchio era un conte,
un somni que ens havien explicat només per què
entenguéssim que es pot somiar, però la vida era una
altra cosa.
Tot plegat ho he recordat aquest matí, entre els llençols,
després d’haver estat més de mitja nit intentant trobar
un motiu per tanta crueltat al nostre voltant, crueltat
per la pobresa, crueltat per la indignitat de qui ens
empeny a fer de les nostres vides la seva catarsi, i
aleshores he sentit un ofec . Allí eren entre els llençols,
el coixí i els cabells, els fils que m’han recordat que
continuava sent titella.
Qui amaga la mà perdrà el braç. Perquè avui tinc
unes tisores damunt la tauleta.
La Juani.
PD: No és arribar lluny sinó tenir el que justament
necessitem ben a prop. Justament.
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Sabies
què...
LA PRIMERA NOTÍCIA DEL
CARNAVAL DE RIBES ÉS DE 1770?
Josep Miret i Mestre

Vilanova i la Geltrú i Sitges
presumeixen de ser les poblacions
catalanes amb carnavals més típics
o més coneguts. El que potser no
és tant sabut és que Ribes ha tingut
des de fa molts anys un carnaval que
si bé no té el reconeixement de les
dues poblacions esmentades és un
carnaval prou digne i d’una antiguitat
notable. Concretament la primera
notícia d’un acte de carnaval a Ribes
data de l’any 1770, ara fa més de
dos-cents anys.
Fa uns anys l’historiador Xavier
Miret i jo vam estar endreçant
papers antics que vam trobar en un
bagul a les golfes de can Zidret de
les Parellades. Els documents havien
estat de Cristòfol Mestre, un pagès i
comerciant que va ser batlle de Ribes
a les darreries del set-cents. La sort
va voler que entre ells aparegués un
escrit en què es demanava permís
per celebrar les festes del carnaval.
El document, amb bona cal•ligrafia i
escrit en castellà, és una instància en
paper oficial, datada el 31 de gener
de 1770, que suposem fou adreçada
al capità general de Catalunya,
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Ambrosio de Funes Villalpando,
més conegut com el comte de Ricla.
Diu el document: “los vecinos de
dicho lugar solicitan [...] permiso
para que les permita hacer bailes y
disfrazes en los días que lo dispensa
el trabajo”. Resposta del capità
general de Catalunya: “Concedo al
suplicante que permita la diversión
de bailes en el próximo Carnabal
celando la quietud y la desencia”.
Com era aquest carnaval no ho diu
el document, ja que només parla de
balls i disfresses, sense més detalls.
Hem d’esperar cent anys més tard
per trobar una descripció detallada
dels actes del carnaval al dietari
del farmacèutic Josep Bertran i
Miret, que comença l’any 1882. A
les acaballes del vuit-cents els actes
del carnaval ja tenien una estructura
semblant a la què coneixem avui. La
festa començava el dijous gras, quan
es menjaven truites i botifarres. Si
feia bo, es sortia a berenar als volts de
Sant Pau o en altres indrets propers
al poble i es començaven a veure
algunes disfresses i mascarades.
Algun any, com el 1885, s’organitzava
un arribo amb el Carnestoltes que
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Instància demanant permís al capità
general de Catalunya per poder
ballar i disfressar-se pel carnaval de
l’any 1770.
feia un discurs i ridiculitzava els fets
passats el darrer any (alerta!, parlo
de dijous gras i no divendres com es
fa ara).
Diumenge, dilluns i dimarts de
carnaval eren dies de balls a les
societats (Casino i Centre Federal).
El dimarts era el dia més fort,
ja que a més de balls de tarda i
de nit es feia una comparsa pels
carrers acompanyats d’orquestra
abans d’arribar al saló de ball. Tots
anaven ben mudats. Els nois duien
barretines vermelles i les noies
mantó o percala. Es tiraven confits
i caramels. Hi havia competència
per veure quina societat treia més
parelles al carrer.
El dimecres de cendra era el primer

Grup d’alumnes barcelonins amb el seu professor
berenant al camp el dijous gras (d’un gravat del segle XIX).
dia de quaresma i l’últim dia de
celebració del carnaval. Mentre els
més beats acudien a l’església a rebre
la cendra en senyal de penitència,
els tarambanes i les cabres boges
aprofitaven les darreres hores del
carnaval per passar-s’ho bé. A la
tarda es sortia a berenar a fora i
alguns anys es portava un carro amb
un ninot que figurava el Carnestoltes

Enterrament d’en Carnestoltes a Barcelona en un gravat del
segle XIX reproduït al Costumari català de Joan Amades.

difunt acompanyat de mascarots
amb atxes disfressats amb llençols.
A vegades els alcaldes de torn
intentaven posar una mica d’ordre a
la disbauxa del carnaval i per exemple
van prohibir que els balls acabessin
més tard de les dotze de la nit, però
hi va haver protestes i consta que
alguns anys es ballava fins a les tres

o les quatre de la matinada. Suposo
que a molts de vosaltres no us
sorprendran aquests horaris, perquè
ara són corrents, però si teniu en
compte que en aquells temps no hi
havia electricitat al poble i s’havia
fet fosc a les sis de la tarda potser ho
veureu d’una altra manera. O potser
us falta quietud i decència...
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La pràctica de l’esport en bones mans
Andreu López, director i professor del Gimnàs Sport Ribes
L’A- - Andreu, son molts anys en el món de l’esport.
Andreu – Si son molts anys, tant de practicant com de
professor. Vaig començar l’any 1981 quan tenia 8 anys al
gimnàs “Olympus” al Prat de Llobregat amb el meu mestre
Fran Martín, que ha estat Seleccionador Nacional Olímpic en
les ultimes tres Olimpíades, i fins avui . Sempre he dit que en el
meu cas, el taekwondo, les arts marcials son una forma de vida
. Per mi el Taekwondo és una forma de viure i de sentir.
L’A- - Les fites aconseguides, son producte de l’esforç i el
treball en equip d’alumnes i mestre?
Andreu – Sempre son producte d’un esforç , ningú et regala res,
i si no treballes no arribes a cap lloc. Jo vaig tenir la sort d’estar
durant la meva època de competidor, potser en el millor club de
Taekwondo d’Espanya. Imagina que un dia qualsevol al tatami
del meu gimnàs, el grup que estàvem allà eren Campions de
Catalunya Absoluts, Campions d’Espanya, Campions d’Europa,
Subcampions del Món i Campions Olímpics. Tots en un tatami
de 120 m2. Això era un entrenament diari del meu grup. Amb
tot això era impossible no estar al 100x100 entrenant i gaudint
del teu esport. L’esport m’ha ensenyat a afrontar els entrebancs
de la vida amb fermesa i valentia . El taekwondo m’ha ensenyat
valors i educació unit amb l’esforç.
L’A- - Hi ha una nova llei de les professions de l’esport
molt esperada entre la professió per erradicar l’intrusisme.
Explica’ns una mica en que consisteix?
Andreu - Si, hi ha una llei nova, ara per donar classes de
taekwondo, futbol, handbol, basket etc... has de tenir la titulació
de Tècnic Esportiu i has d’estar inscrit a l’Escola Catalana de
l’Esport com a professional de l’esport. Amb això es garanteix que
el professional que dóna les classes, és realment una persona
qualificada. A l´esport s’han de treballar aspectes motrius basics
i específics en cada esport que son molt importants i amb la
titulació es garanteix que el professional està format per donar
classes. De fet la Generalitat havia donat una moratòria a tots
els professionals per poder assolir la titulació. A partir de gener
d’aquest any 2015, la Generalitat començarà a fer inspeccions als
clubs esportius i gimnasos per controlar que els monitors tinguin
la titulació pertinent, i prendre mesures de sanció.
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L’A-- És important doncs, garantir per als nostres fills i per
a nosaltres mateixos la professionalitat del que dirigeix un
entrenament, sigui de l’esport que sigui?
Andreu - Per suposat, una de les condicions que jo miraria si el
meu fill comença un esport és informar-me i assegurar-me que
el monitor és un professional i que estigui degudament titulat
i inscrit a l´Escola Catalana de l´Esport, encara que es tracti
d’una activitat extraescolar, que és on també la Generalitat
vol controlar que els monitors de les escoles, i no per ser una
extraescolar, no sigui un professional. És senzill, jo tinc per
exemple la titulació i el certificat de l´Escola Catalana amb el
número de registre com a professional penjat perquè tothom
ho pugui veure.
L’A- - Com a professional de l’esport quins paràmetres
aconsellaries primer per escollir un esport a practicar i segon
on practicar-lo.
Andreu – El primer de tot faci l’esport que es faci, que sigui
el que el nen vol escollir, desprès hi han esports que l’idoni és
que és faci en unes instal•lacions el més adaptades pel seu
desenvolupament. Per exemple el taekwondo és millor amb
tatami i en un gimnàs com a lloc més adequat. I sobretot, i
això val per a tots els esports, fer-ho amb molta il•lusió. Sent
també una eina molt efectiva, en el cas dels més petits, el
recolzament dels pares amb el nen i amb el professor. Això és
el més important perquè sigui complert. Formar un bon equip.

De tant en tant torno a mirar aquesta vella pel•lícula italiana que
em transporta a uns anys on un grup d’amics, companys de feina,
treballàvem molt, dormíem poc però encara teníem temps per
passar-ho la mar de bé. El dictador ja era mort i ara calia desfer
aquell lligam tan “bien atado”. Tota aquella convulsió política i social
ens omplia optimisme compromès. Qui menys qui més conspirava
o es comprometia a la seva manera. Uns fèiem unes suposades
classes d’esperanto on s’impartia política catalanista o cançó de
protesta, altres organitzaven reunions de sindicats clandestins o
repartien llibres censurats i gairebé tots ens comunicàvem en una
mena d’argot fet de mitges paraules. Com alguns de nosaltres
érem molt “teatrerus” ens agradava convertir qualsevol situació en
una mena d’espectacle per a entesos. I d’aquí la influència de la
pel•lícula que deia...
Treballava amb nosaltres un pobre nano de bona fe però molest
d’allò més. No hi havia moment que estiguéssim parlant dos o tres
de nosaltres que no aparegués l’individu a prop intentant formar
part del paisatge per tal de xafardejar. Atent als nostres moviments,
estiguéssim al lloc que fos de l’agència de publicitat on treballàvem,
ell ens detectava amb gran facilitat. Era com una mena d’escapament
de gas que s’escampava pertot arreu. I no és que sospitéssim que
fos una mena d’informador de la policia, simplement sabíem que
era un pobre portafarcells molt i molt pesat.
Un dia, un de nosaltres va tenir una inspiració i sabent que allò
aniria a parar a l’orella de l’escoltador va iniciar una mena de
comèdia molt ben dramatitzada feta de: “és molt perillós...” “no sé
si podré...” i jo, que això de fer teatre m’encanta, m’hi vaig afegir:
“Però s’ha de fer” “hi ha molt en joc”, “clar que en traurem una
bona picossada” deia l’altre, “si, és clar... però no sé, no sé si ho
podré fer...” va rematar el primer.
I així va néixer una trama que va anar configurant-se dia rere dia
fins que el pobre paio no va poder resistir-ho i va enfrontar un
de nosaltres per oferir-se a fer el que calgués per tal de treure un
bon pessic. El pla era molt senzill. Un dia específic havia d’estar,
a mitjanit, al peu de la creu de Pedralbes de Barcelona, vestit de
capellà per tal d’entregar un maletí a un home amb gavardina. La
recompensa eren 50.000 pessetes d’aquell temps.

Amici miei

El conspirador convers va acceptar encantat i van seguir uns dies
de mirades còmplices, gestos equívocs i cerca de sotana. El meu
maletí amb uns quants Paris-Match a dins ja estava a punt.
Ho passàvem de conya polint els detall de l’operació fins que la
candidesa de l’aprenent d’espia ens va anar desarmant poc a poc.
La gota final va ser el dia que, fora de l’horari de l’agència i vestit
l’home de capellà, ens va demanar que si a ell li passava alguna cosa,
entreguéssim els diners a la seva mare... Allò va ser un torpede a
la línia de flotació de la nostra sensibilitat i, en un cop de geni de
l’iniciador del complot, l’endemà següent vam desarticular la trama
al•legant que una baula de cadena de conspiració s’havia trencat i
que a aquelles hores pesava figues a un calabós de la Via Laietana.
“Espero que aguanti i no doni noms” va rematar un de nosaltres.
Al pobre espieta se li van fer fonedissos els diners i les ganes. Mai
més es va acostar a cap de nosaltres.
P. D. Tal vegada aquell pobre pesat vagi explicant que va estar a
punt de participar en un acte revolucionari de gran perill. Ves que,
fins i tot, no hagi tret un redit polític. De pitjors n’hem vist.

