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Editorial

N

ovembre distret el que estem vivint. Com una muntanya russa, les
pujades són de vertigen i les baixades de caiguda lliure, i així anem
passant els dies, plens d’esdeveniments i situacions excepcionals, tan
excepcionals que ens les creiem perquè les veiem i les vivim, perquè si
no fos així ens semblaria que forma part d’una gran comèdia o d’un gran drama. I més
coses que van succeint, totes rellevants, però no és aquest el lloc per enumerar-les.
Només volia fer una mica d’introducció per abordar el que realment em preocupa. La
por. Els últims dies, pels carrers, a les botigues, allí on es trobin més de dues persones,
es parla de “què passarà”, i en molts casos amb por. Amb por de perdre, amb por dels
canvis, amb por a les represàlies. Vaig sentir que una senyora deia que havia de fer
reformes a casa però que no les feia pel que pogués passar… Un altre que no marxava
de viatge perquè qui sap el que es pot trobar a la tornada… Quin greu em sap aquesta
perspectiva de les coses!
Jo em pregunto si aquesta por només és una excusa per posposar les coses, un excés de
dramatisme genètic que ens aclapara i ens deixa paralitzats davant les situacions quan
en realitat és el moment de continuar construint. La societat reclama canvis i els canvis
els fem pas a pas, dia a dia, empenyent i tirant endavant projectes i il·lusions.
La història s’escriu avui per a poder-la estudiar demà, i no s’hi val només tenir por,
la història sempre ha estat marcada per desavinences, per moments crítics i decisius
on ha estat el poble qui ha decantat la balança, i si no ha estat així, es recorda com
una injustícia. El país el fem nosaltres, cada dia, amb cada gest, cada propòsit i cada
compromís.
Continuarem treballant, i uns faran reformes, altres viatjaran i tornaran, són temps de
que passin coses i és a les nostres mans, no tenir por i fer-les.
Fins aviat
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Èxit en el canvi d’ubicació del
Mercat del Cava i La Tapa
La Novena
Edició
del Mercat
de la Cava i la Tapa,
celebrat a Les Roquetes
els passats 21 i 22 d’octubre, ha
estrenat nova ubicació. L’espai davant del
Mercat Municipal de La Sínia, ha acollit la fira, amb
23 expositors, diferents activitats i mostres culturals.
El canvi ha estat rebut satisfactòriament i ha permès
incrementar l’ambientació del carrer.

de 4.500 tastets venuts, són les principals xifres d’aquesta
novena edició.
Han participat dotze productors de vi, cava i cervesa
artesanal; quatre establiments de restauració i set
elaboradors artesanals de diferents productes, entre
embotits, formatges, pa, mels i dolços. A més, a les
mostres de balls i danses de diferents entitats i col·lectius
locals, s’han sumat a altres tallers i jocs per a infants, així
com diferents tallers gastronòmics, show cookings, i els
tradicions tasts a càrrec de cellers locals, com el Celler
Puig Batet.
El Mercat, a més, ha coincidit amb la Fira de Comerç,
artesania i entitats que organitza l’UCER (Unió de
Comerciants i Empresaris de les Roquetes), del dissabte
21 d’octubre als carrers més cèntrics, on també es van
realitzar diferents activitats. Unes 3.000 persones, i més
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Entre els canvis, enguany s’ha reduït la segona jornada,
concentrant-se al matí, per a promoure més l’horari del

migdia. L’objectiu del Mercat, és sumar activitats a la
dinamització de la promoció econòmica local. Acostar
productors i comerços locals al públic i crear també un
espai comú de sinèrgies empresarials.
En aquest sentit, el Mercat del Cava i la Tapa es consolida
entre les cites locals, situant-se al costat del Mercat
municipal de La Sínia, apropant el públic a espai més
ampli, més obert i accessible.

Les entitats, com la Comissió de Festes de les Roquetes,
l’Associació Gym-Jazz del Garraf, l’Agrupació de Balls
Populars de Les Roquetes i el col·lectiu Siente el Ritmo,
van amenitzar el programa d’actes amb diferents mostres
i activitats, com la Trobada de Plaques de Cava i diferents
exhibicions de balls durant els dos dies de fira.

L ’A
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Per més informació i inscripcions als tallers cal posar-se en contacte amb La Mesa Negra a través del mail: lamesanegra.ribes@gmail.com - Organitza La Mesa Negra

L’altaveu creix, amb ell els seus 			
				anunciants i col·laboradors, 			

L ’A

					creix tu també... ANUNCIA’T
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CORRESPURNES 2017
Foto: Julia Carbonell

El 8è Correspurnes, torna a Sant Pere de Ribes, amb la
col•laboració de les entitats del municipi que disposen
les colles infantils, varem organitzar una nova edició
d’aquest esdeveniment. Enguany, a més, se celebra
el cinquè concurs de colles infantils de foc, on un petit
grup de persones representatives d’aquest àmbit, van
valorar durant el recorregut els diferents aspectes de
cada colla.

Aquesta iniciativa va néixer el 2009 per commemorar
el 30è aniversari de la Colla Ball de Diables Petits de
Ribes. Tant en aquella edició, com en les de 2010 i
2011, es va dur a terme a Ribes. El 2012, per primer
cop, es va celebrar a les Roquetes. La intenció des de
llavors és fer el correfoc infantil de manera alterna a
Ribes i a les Roquetes.
Està clar que som un municipi amb una arrelada tradició
de foc. I així es confirma amb la gran participació de
les colles dels diables més menuts el passat cap de
setmana a Ribes.
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El Correspurnes 2017 va ser un èxit rotund per
quantitat de colles, 14 colles participants amb més
de 600 nens i nenes i qualitat en l’exhibició de totes
les colles. Tasca difícil per als jutges encarregats de
decidir les colles guanyadores del concurs. Després
d’una multitudinària cercavila de foc i timbals pels
carrers de Ribes, es varen concentrar les colles a
la pl. de l’Església per donar pas als lluïments pel
5è concurs d’enceses, davant un públic expectant
i un jurat que filava prim. Enceses molt preparades
i vistoses senyal de l’interès i ganes que cada cop
més, tenen les colles participants. Després dels grans
lluïments de cada colla, vàrem acabar amb una encesa
conjunta espectacular acompanyada d’un petit castell
de foc per concloure l’acte i passar al lliurament dels
guanyadors que en aquesta edició varen ser, en tercer

lloc la colla de Torrelles de Foix, en segon lloc una
sorprenent “Diablesses de la Geltrú”, i la guanyadora
del 5è concurs, “Colla Infantil de Granollers” .
Un cop més, Sant Pere de Ribes, ha pogut veure la
forta tradició de les colles de foc. Agraïm a tots els
col·laboradors que fan possible tirar endavant cada
any, així com a totes les colles participants per les
enceses preparades i vistoses senyal de l’interès i
ganes que cada cop més, tenen les colles convidades.

Amb moltes ganes per la propera edició que se
celebrarà, esperem per poder gaudir i millorar
aquest concurs que va tenint una gran acceptació i
ganes de tornar per part de tothom, i fer del nostre
“Correspurnes” un acte reconegut a tot el país per
les colles infantils de foc.
Tots van poder “cremar” i van fer gaudir als
espectadors, d’una gran tarda de foc, i on la canalla
va ser la gran protagonista a la festa del foc, que

cada any pren més rellevància.
Salut i Foc.

Diables Petits de Ribes., Petits Diabòlics,
Petits del foc.
Colles de Diables Infantils de Sant Pere de
Ribes Telf. Contacte: 654369990
Correspurnes@gmail.com

CORRESPURNES 2017

5e. Concurs de Colles Infantils de Foc
Dissabte 7 d’octubre de 2017. SANT PERE DE RIBES

Colles participants:
Diables Petits de Ribes, Infernal de Ribes, Ball Diables els Petits del Foc Ball de Diables Petits Diabòlics,
Diables Petits de Roquetes, Cabrons i Bruixes Menuts de Centelles Dimonis de Molins de Rei, Petits Diables
Aristois St. Martí Sarroca, Diablesses Petites de la Geltrú Colla Jove de Diables Granollers, Diables Petits
Torrelles Foix, Diables Infantils Els Calderots Santa Fe del Penedès, Colla Infantil de Diables de Gelida.
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“No es poden abandonar les naus
enmig de la tempesta, només perquè
no es puguin dominar els vents”

AIIXÒ NO
H
QUI HO EN I HA
TENGUI

(Thomas Moro, Utopia, 1516)

Quan penso en el dia que hi vam arribar, es confonen els
records amb les il·lusions. El viatge, ha passat a l’oblit. Un
seguit d’entrebancs, obstacles, misèries, crits i pèrdues.
L’equipatge, pesant però invisible, eren tot un seguit de
lliçons i conviccions. La necessitat era fer passos endavant
i forjar el camí al mateix temps.
A les mans, un xerrac i una aixada per anar obrint pas. Al
cap, un sol propòsit... la Llibertat. I la resta, anar deixant
créixer un desig de triomf, per damunt de totes les coses.
Una recerca de noves fites, de veritables i gens amagats
somnis.
El paisatge que ens rebia, era una amalgama de bones
intencions i fermes lleis. Lleis de la naturalesa sotmeses al
filtre de la igualtat, la solidaritat, la màgia d’una societat
sense prejudicis, sense vencedors ni vençuts. Una societat
oberta a les expectatives de la creativitat, la fluïdesa de
les emocions, on havien desaparegut conceptes com la
pau, perquè no tenien davant seu la idea de la guerra.
No hi havia fam, ni lladres. No hi havia armes, més enllà
dels pinzells. Havien desaparegut, fins i tot, els murs de la
intolerància, de l’enveja...
La canalla escoltava els savis en un pati blau, envoltat
d’herbes, plantes i fonts d’una aigua, tan transparent
i abundant, que feia pensar en una mena de paradís
ambiental.
Les dones i els homes lluïen les seva sexualitat i la seva
personalitat sense embuts. Sense limitacions. Els treballs,
comunitaris, eren percebuts com a deures i no com a
obligacions. I el temps lliure havia desaparegut... davant
la llibertat de distribuir el temps, només pensant en totes
les seves virtuts. Les famílies eren la Gran Família. En el
nostre cas, acollides sota un jardí de bones intencions,
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ens van rebre en tots els idiomes possibles, en un espai
on cada una de nosaltres podia expressar-se en la seva
més sincera llengua. I ens enteníem. Per damunt de tot,
ja no es parlava de distribució de riquesa, no hi havia
anvers en que comparar-se. La riquesa era el temps, la
lliure disposició de les voluntats, les decisions solidàries.
Les responsabilitats eren el preu d’una llibertat guanyada
al dogmatisme i el sotmetiment. Les decisions del dia a dia
eren un símptoma de consens, sense imposicions ni falses
promeses. Era més que la terra promesa. Era la terra dels
somnis. Invencible en la força de les seves pretensions.
El camí no havia estat senzill, però la sang obre i tanca
fronteres que inevitablement han nascut per a ser
derruïdes o creades. Després de plorar. Després d’haver
perdut infinites batalles quotidianes. El futur era sota els
nostres peus. Una terra ferma, contundentment nova.
La Juani
PD. De l’Utopia o el Viatge a Ítaca... rescatem la
supervivència, la lluita. (Fragments d’un somni)

Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb

Carles Miret Cuadras
En Carles Miret Cuadras (Sant Pere de Ribes, 1940) fa més de quinze anys que manté viva una afició, que a
més és d’utilitat pública. A través de la seva pàgina d’internet, www.meteoribes.cat ens informa cada deu
minuts de la temperatura, la humitat, el vent o la pluja de Sant Pere de Ribes. A més, fa uns anys que és
Observador i Vigilant del Servei Meteorològic Oficial de Catalunya. I també des de la seva web, ens mostra
en imatges diferents esdeveniments, espais emblemàtics i curiositats, i també un recull de notes històriques
locals. És tot un divulgador, un home del temps, del nostre temps.
L’Altaveu.- Bon dia Carles, avui ha deixat de ploure?
Tenim ja la previsió?

(* La conversa es va realitzar el passat divendres 20
d’octubre, després de dos dies de pluja)

Carles Miret.- Bon dia! Sí, i tant... com cada dia. De la pluja
hem passat al sol i als núvols, i els propers dies seran de
temps variable. T’explico una anècdota d’avui mateix?

L’A.- Com va començar aquesta afició?

L’A.- Sí, és clar!
C.M.- Feia tant que no plovia, que avui, en passar les dades
al Servei Oficial, després d’haver-les enviat em truquen...
Resulta que havia deixat la pluja a cero, quan hem tingut
fins a 90 litres per metre quadrat! La costum m’ha traït!
(riu) I això que ha estat un episodi de pluja intensa en
aquestes darreres 36 hores! *
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C.M.- Sempre he estat aficionat al temps. Aquí som així,
molt de la terra i sempre estem pendents del temps! Però
en realitat m’hi vaig començar a dedicar cap a l’any 2000,
ja jubilat com qui diu. La meva filla em va regalar la primera
petita estació meteorològica per a casa i mica en mica ens
hem anat sofisticant. He aconseguit una estació automàtica
més sensible i complerta, vaig engegar la web, amb l’ajuda
de l’Adrià Romero... i fins ara.
L’A.- Prenent notes des del primer dia?

L’A.- Quin és el principal efecte?
C.M.- D’entrada a Ribes, per exemple, jo he vist com en els
darrers set o vuit anys ja ha pujat un grau la temperatura
mitjana. I és molt en poc temps. I ja veus... a fer la
castanyada en màniga curta! Recordo de petit, parlo de
finals dels anys quaranta, que per la Fira de Vilanova, el
primer diumenge de novembre, els abrics o els estàvem
utilitzant o els estrenaves aquell dia. I en canvi els darrers
anys...!
L’A.- I a nivell de predicció?

Racó del seu espai de treball. En Carles ens explica el
contingut de la seva web.
C.M.- Sí! Encara guardo les llibretes on apuntava
manualment cada dia les dades. La temperatura, el vent,
la humitat, la pressió, la pluja... Ara el registre és més
automàtic però encara hi ha algun aspecte manual.
L’A.- Com és un dia del Carles, home del temps?
C.M.- Pel Servei Oficial Meteorològic, cada dia al matí (de
vegades més o menys d’hora) m’acosto a l’estació per a
transcriure les dades. La temperatura actual, màxima i
mínima que queden registrades, i si ha plogut calculo l’aigua
del pluviòmetre. A la tarda, novament torno a comprovar
i passar dades. A més si hi ha algun episodi meteorològic
rellevant, he d’anar a mirar l’estació i informar.

C.M.- És una bogeria. Ja no es pot fer la previsió com es feia.
Abans miraves els núvols, si venien de llevant sabies que
plouria. Ara en tres dies tot canvia. Massa contaminació,
l’escalfament global... Els efectes són imparables.
T’ensenyaré una cosa.
En Carles em condueix fins a la seva oficina. Allí on està el
receptor de l’estació automàtica, l’ordinador, els aparells
i fragments de la història de la seva vida. Una fotografia
de família, records d’excursions, cartells i moltes
anotacions. Encén l’ordinador i em mostra, a través d’una
pàgina d’internet, el flux, en temps real, del trànsit aeri.
Increïble. Les coses que passen allí dalt, entre els núvols!
La contaminació del paisatge i de l’aire. Com no ha d’estar
el temps boig!

L’A.- Informar-se de les dades de cada dia, al cap del
temps permet projectar els canvis.
C.M.- I més coses... sobre tot quan veus que no ets l’únic.
Que aquí a Ribes abans ja algú, i no sé com, perquè parlem
de cent anys enrere, també prenia dades. Mira... és un
document de finals del mil vuit-cents!
L’A.- Quina seria la conclusió més rellevant, analitzant
l’evolució del temps local?
C.M.- És desastrós. Els efectes del canvi climàtic són molt
evidents. I encara hi ha qui ho nega!

Les llibretes, amb els reculls de dades manuals dels
darrers anys, són una mostra de la cura de la seva feina.
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En Carles obre la Gàbia, l’estació del Servei Oficial, i ens
explica la seva rutina i per a què serveix cada aparell.
L’A.- Fa massa calor...
C.M.- Sí. Abans tothom a l’estiu deia, quina calor! Ara
també a l’hivern! Les estacions de l’any són gairebé cosa
del passat... I és una bogeria fer ara les prediccions amb
aquests canvis i variacions. Ja ho diuen, però, que si el
temps és boig, els que ens dediquem a la predicció del
temps som encara més bojos!
L’A.- Entre els documents i imatges de les parets del
despatx he vist un diploma...
C.M.- Sí, en aquests anys, sobre tot al principi, vaig fer
alguns cursos. Aquest que has vit és un que vaig fer amb
en Josep Miró (que encara em passa previsions del Garraf)
i l’Antoni Nadal, de TV3, que malauradament va morir en
un accident. Aprens, per exemple, que si el cel és blau, pot
ser esplendorós, però si hi ha núvols és massa!
L’A.- Parlem de la web. Tota una dedicació més enllà
de la meteorologia?
C.M.- Gaudeixo molt. Respecte les dades, ara es
van actualitzant cada deu minuts, i és automàtic. La
temperatura, humitat, vent... cada deu minuts en temps
real. I també hi ha les càmeres (webcam) que es poden
seguir en directe. En tinc dues, però ara afegiré una tercera,
amb major visibilitat.

Imatge de la primera i de la segona estació automàtica
des d’on es recullen diàriament les dades.
L’A.- Una altra afició és la història local. Quines són les
fonts?
C.M.- El meu avi, Pere Miret Sardà, que era molt missaire,
tenia un dietari, on hi relatava detalls, fets i anècdotes. La
veritat és que ha anat seleccionant episodis i fets i afegint,
també després dades del dietari d’en Bertran.
Agafem el cotxe i anem fins a l’estació de Les Parellades.
Allí a l’hort de dalt. La gàbia, nom oficial de l’estació del
Servei Oficial de Meteorologia, conté dos termòmetres.
Un per determinar la temperatura màxima. L’altre per la
temperatura actual i el registre de la mínima. Una proveta,
al costat, és el que permet, en cas de pluja, mesurar
l’aigua recollida al pluviòmetre, ubicat només a un metre
de distància. El terra és encara moll i anem en compte.
Tot i que, sincerament, només accedir al terreny, el menys
rellevant era el sòl. La gàbia, el cel i veure en Carles tenint
cura dels aparells, ha estat un privilegi.
L’A.- Moltes gràcies Carles, per la lliçó i per compartir
la teva afició!
C.M.- Gràcies a vosaltres, i ja sabeu, a la web tota la
informació del temps i moltes coses més!

L’A.- A més tota una galeria d’imatges?
C.M.- Sí. M’agrada la fotografia i deixar constància de
diferents actes. Hi ha diferents apartats i és una manera de
mostrar la vida en imatges.
L’A.- I un apartat de més de cent imatges dedicat als
noms de les cases de Ribes. Com et va sorgir la idea?
C.M.- Caminant... de sobte tenia les primeres fotos i vaig
obrir un apartat específic. La veritat és que no sé ni quantes
n’hi ha! Em va agradar la idea de recollir en imatges tots els
noms de cases. I en la majoria he posat el nom del carrer
on es troben.
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Entre les seves fonts, aquest és un fragment del
document que recull dades del temps, la flora i les
aigües a Ribes, entre 1898 i 1906

www.elmenudelguerrero.com

Pollastre amb mandarines
Ingredients:

Preparació:

4 cuixes de pollastre obertes
1 ceba
1 taronja
4 mandarines
Moscatell o vi dolç
Farina
Canyella
Oli
Sal
Pebre negre

Preescalfarem el forn a 180º.
Tallarem la ceba a trossets ben petits i la posarem en un bol amb la sal, el suc de la taronja i un bon raig de moscatell o
vi dolç. Tot seguit posarem en una safata les cuixes de pollastre obertes i salpebrades amb una mica d’oli i li tirarem el
contingut del bol.
Ho posarem al forn durant 45 minuts, girant les cuixes una vegada hagin passat 25 minuts.
Les traurem del forn, reservant la ceba i el suc que hagi quedat perquè ens servirà per fer la salsa.
En una paella amb poc oli fregirem un parell de cullerades de farina. A continuació afegirem el suc que havíem reservat, el
suc de quatre mandarines i una branqueta de canyella. Remenarem fins que comenci a espessir.
Servirem el pollastre amb la salsa i uns quants grills de mandarina.
BON PROFIT!!!

El menu del guerrero
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@menudelguerrero

menu_guerrero
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L’estil de vida de l’ós idiota
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es
Quan vols alguna cosa que és important per a tu, poses per part
teva tots els teus recursos o segueixes la regla de l’Ós Idiota?
Què fas tu per aconseguir el que vols? Què fas per canviar el
teu estil de vida? Què fas per canviar el que no t’agrada? Fas
absolutament tot el que està a la teva mà o segueixes la regla
de l’Ós Idiota?
Vols saber en què consisteix? La regla de l’Ós Idiota et diu que
si vols canviar alguna cosa que no t’agrada, assolir l’estil de vida
que vols, tenir una casa nova, trobar una nova feina que t’ompli
més, millorar alguna relació una mica deteriorada ..., llavors fesho. OBTÉN-LO.
Posa tota la carn a la graella. Posa en marxa tots els recursos al
teu abast. Explora totes les possibilitats. Posa-li totes les ganes
i aconsegueix-lo !.
Potser pensar que ja ho has fet i no l’has aconseguit.
Estàs segura? Potser t’estiguis autoenganyant. I aquí entren en
joc les teves creences limitants. Et convido a que revisis si una
de les respostes que et dones per no aconseguir el que vols té
alguna cosa a veure amb aquestes:

estàs. No et trobes a gust. Hi ha alguna cosa que està fallant i no
et permet ser feliç. I això que vols canviar, o aquest treball que
t’agradaria tenir, aquesta relació que busques, és insubstituïble.
Vegem ... No ho pots obtenir i tampoc ho pots substituir ....
Llavors, OBLIDA-HO!

1. DESESPERANÇA. El que vols és impossible del tot. Estàs en un
altre pla, en una altra realitat i, per això, no pots aconseguir-ho.

“Ah si. Però és que no vols oblidar-ho. És molt important per a
tu”.

2. IMPOTÈNCIA. Potser, algú pugui arribar a fer-ho. Però tu no.
De cap manera. No tens recursos. No saps com fer-ho.

Llavors, si no el pots obtenir i tampoc ho pots substituir i no vols
o no pots oblidar-ho, deixa’m dir-te una cosa ... .Ets IDIOTA!.

3. ABSÈNCIA DE MÈRIT. No et mereixes aconseguir res del que
vols. No has fet res per merèixer-ho.

Obtén-lo

Si decideixes que cap d’aquests contes s’aplica a tu, i realment
l’estil de vida amb el que somies és impossible, llavors
SUBSTITUEIX-LO.
Si de veritat ho vols i no pots aconseguir-ho, llavors canvia-ho.
Potser no serà aquest treball perfecte, però serà un altre. Potser
no serà aquesta magnífica casa amb jardí, però serà una altra.
Potser la relació amb aquesta persona no serà tan idíl·lica com
t’agradaria, però serà millor que la que tens o potser no valgui
la pena i sigui hora de fer un canvi.
Ah! Però és que és important per a tu!. No vols seguir com
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Substitueix-lo
Oblida-ho
I si no pots fer res d’això, és que ets Idiota.
Aquesta és la Regla de l’Ós Idiota de Bucay: “Tots els nostres
patiments crònics, tot el que som de neuròtics, prové d’algunes
coses que no hem pogut obtenir, que ens neguem a substituir i
que ens resistim a oblidar”.
I tu, digues... ¿segueixes la regla de l’Ós Idiota o estàs decidida
a canviar el que no t’agrada?

HAN COMENÇAT LES OBRES D’URBANITZACIÓ EXTERIOR
DE LA CASA DE LA VILA
Tenen una durada d’un mes i mig i comporten un tall de carrer.
El passat dilluns 23 d’octubre van començar les
obres d’urbanització de l’exterior de la Casa de la Vila
anunciades fa unes setmanes i que han hagut d’esperar
a la realització d’uns treballs tècnics previs per part
d’Endesa. Amb un termini d’execució d’un mes i mig,
l’actuació provoca una afectació viària que consisteix en
el tall al trànsit del tram de la carretera de Sitges que
passa just pel davant de l’Ajuntament (de la plaça de la
Vila fins al carrer de Mossèn Andreu Malgà). Els vehicles
que vinguin per la carretera de Sitges en sentit nord i
vulguin anar direcció Canyelles/Vilafranca i Olivella
hauran de desviar-se pel carrer del Pi i l’accés al centre
es farà pel carrer de Sant Pere. També els vianants
hauran d’accedir al carrer Mossèn Andreu Malgà pel
sector de la plaça de la Font. Aquestes afectacions estan
degudament senyalitzades als efectes de facilitar la
circulació alternativa i s’han comunicat oportunament als
veïns i veïnes de la zona. Es preveu que s’enllesteixin a
final de novembre o principis de desembre.

La primera fase d’urbanització de l’entorn de la Casa
de la Vila que es fa ara contempla la substitució de
paviments de les voreres existents davant la façana
principal de l’edifici, al carrer de l’Ajuntament i el nou
espai públic guanyat a la cantonada de l’edifici annex de
nova construcció (fruit de l’enderroc de l’antic edifici de
Can Riba), així com l’eixamplament de la vorera existent
al carrer Mossèn Andreu Malgà.

Aquesta és una de les darreres passes planificades
abans de la reobertura de l’edifici Consistorial fixada per
a final d’any. Amb un cost d’uns 68.000 euros, comprèn
l’àmbit immediat de davant dels edificis municipals de la
plaça de la Vila.

Quan ja estigui oberta la Casa de la Vila es continuarà
amb la resta d’obres interiors pendents (principalment
les corresponent al segon pis de l’edifici consistorial
i dependències annexes) i, posteriorment, s’acabarà
d’arranjar el nou espai públic exterior del darrera.

ELS TALLERS D’ENTREVISTES RÀPIDES I LA RESTA
D’ACTIVITATS DEL CICLE “BIBLIOTECA I MÓN LABORAL”
ATREUEN UNA CINQUANTENA DE PERSONES
La bona acollida d’aquesta iniciativa vaticina la seva continuïtat.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb la col·laboració
de les biblioteques municipals, ha organitzat el 3er Cicle
‘Biblioteca i Món Laboral: no t’aturis!’ que va tenir lloc
a principi del mes passat amb una assistència de 30
persones a la jornada sobre com millor el projecte de
negoci (que forma part del calendari d’accions adreçades
a l’emprenedoria) i 15 participants a les xerrades i tallers
d’Speed Dating. Precisament aquests últims, similars al
sistema de cites ràpides de buscar parella, van comptar
amb la dinamització de les empreses Adecco i Decathlon
perquè la simulació d’entrevistes de candidats/es fos més
pràctica i semblant a la realitat. Cada persona participant
va haver de preparar-se una presentació personal de
tres minuts de la seva candidatura i després sotmetre’s
a diferent entrevistes creuades amb els entrevistadors.
Tant a les xerrades com als tallers els participants
van poder treballar tècniques de recerca de feina i de
presentació per afrontar una entrevista de treball, i
van rebre indicacions sobre aspectes a millorar. Fruit
de les entrevistes realitzades amb les empreses, es
va presentar una oferta que calia cobrir i una de les
persones entrevistades va resultar seleccionada per el
lloc de treball.

La propera Jornada de Networking Empresarial se
celebrarà el 30 de novembre a la Biblioteca Manuel de
Pedrolo, titulada “Organitza’t amb eficàcia + Tècniques
de gestió i planificació del temps”. Per participar-hi cal
inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic als
serveis tècnics de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
(promocioeconomica@santperederibes.cat
tel. 938967300). Les places són limitades.
Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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Sabies
què...
EN AQUESTS ARTICLES HEM COMÈS
ALGUNES PÍFIES?
Josep Miret i Mestre

Ja se sap que en aquest món no hi
ha res perfecte i tots els que escrivim
correm el risc de contar coses que
no han passat mai. Ja fa més de
quaranta Altaveus que vaig publicant
articles d’història, de folklore,
d’excursionisme o de llengua. I tot i
la bona voluntat que hi poso de tant
en tant s’escapen coses que s’haurien
d’haver escrit d’una altra manera.
Estic parlant de les pífies.
També m’ha passat alguna vegada
que just publicar un article d’un
tema determinat algú em para pel
carrer i em comenta coses que si les
hagués sabut abans les hauria donat
a conèixer. Ara potser és bon moment
per completar algunes dades.
Així, a l’Altaveu núm. 93, de l’agost
de 2014, parlava d’alguns noms de
lloc que podem trobar al camí dels
Masets. La Pixerada de la Gepa són
uns cocons que hi ha a la riera de Jafre
prop de la Cova Negra, on paraven els
caçadors per donar aigua als gossos.
És un nom curiós que cadascú diu a la
seva manera: la Pixerada de la Gepa,
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la Pixerada de la Llepa, la Pixerada
de la Vella o els cocons d’en Gepa.
En aquest cas em vaig equivocar al
donar les coordenades del lloc. Les
correctes són 400632, 4570336, just
quan el camí dels Masets deixa la
riera i s’enfila cap amunt.
Núm. 97, desembre 2014. Parlava
dels noms de lloc del voltant de
la muntanya del Montgròs. Deia
que alguns noms no els sé situar
exactament, com el fondo d’en Feló
o el Sivinar. Però després he vist que
el fondo d’en Feló possiblement és
un altre nom del fondo de Prubí, a la
Casa Nova, en terme de Canyelles. I
el Sivinar és un grup de savines de la
falda del Montgròs que surt en alguns
mapes de l’Agrupació Excursionista
Talaia (394209, 4568897).
Núm. 112, abril 2016. Un cop publicat
l’article, vaig saber que el mas d’en
Faura es va deshabitar poc abans de
1929. Els masovers van anar a viure
a Vilanova i la Geltrú. Tampoc vaig
dir que a cinc metres de la paret de
llevant de les ruïnes hi ha una cova de
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La font Cabota, al mas Bargalló, en
una foto recent.
4 x 2 m amb una finestra que li dóna
llum.
Núm. 118, novembre de 2016. Els
darrers esquellots es van fer cap a
1961 al carrer del Pi. En Tomeu Rafel,
conductor d’autobusos, es va casar
amb una noia molt més jove i li van fer
uns esquellots.
Núm. 120, febrer de 2017. Vaig
escriure sobre Ribes del Penedès i els
canvis de noms que hi va haver en
temps de la guerra civil. El carrer de
mossèn Andreu Malgà es va dir d’Isidre
Camps Gabaldà, un xicot del POUM
que va morir al front d’Aragó, però jo
vaig escriure Pere en comptes d’Isidre.
L’error es deu a què en les actes de
l’Ajuntament, conservades a l’Arxiu
Municipal, el nom està equivocat.

Núm. 122, abril de 2017. Parlava
d’una quarteta que recitaven les
caramelles del Centre Social quan la
mestressa no els volia donar res. Jo
vaig utilitzar la versió que havia sentit
a dir al meu pare, però n’hi ha altres,
com una que em van dir o la que va
publicar en Ramon Miret al seu llibre
“La mirada del pardal”, pàg. 105.
Mala vella, mala vella
no ens voleu fer caritat
Déu us mati les gallines
i mil anys de polls al cap
Mala vella, mala vella
només ens voleu dar un ralet
Déu us mati les gallines
per un plat de cagarrines
Mala vella, mala vella...
no ens voleu fer caritat?
Déu us mati les gallines
i us tregui els ulls del cap

Aquestes quartetes no han estat
compostes al nostre poble, ja que
he rastrejat per internet algunes
caramelles semblants a Osona, la
Garrotxa i el Gironès (www.cantut.cat/
canconer/cancons). D’altra banda, em
cal afegir que la fotografia de la casa
núm. 34 de Puigmoltó és coneguda
popularment com can Pere del Carç.
La fotografia es pot datar els anys
1952-1954.
Núm. 123, maig de 2017. La Font
Cabota es troba en terres del mas
Bargalló, i no a la veïna masia de
l’Aliona, com dèiem.
I segurament em quedo curt. Segur
que hi ha més pífies. Ja sabeu que
quan em trobeu pel carrer em podeu
dir allò que m’he oblidat, allò que
he escrit malament, i si creieu que
aquell mes m’he portat bé em podeu
felicitar...

Actes de l’Ajuntament del dia 24
de novembre de 1936, on es diu
de posar els noms d’Isidre Camps
Gabaldà i Joan Giralt Giralt a dos
carrers. En realitat el document diu
“Pere” en comptes d’Isidre (Arxiu
Municipal de Sant Pere de Ribes)

AVÍS
Per fer la publicació d’un treball literari històric de la comarca del Garraf, interessa poder contactar amb persones
de tota la comarca que disposin, com a record, d’algun d’aquells vals fets pels comerciants de Sant Pere de
Ribes durant els anys 1936-1939 (Guerra Civil) com els que mostrem a continuació de Vilanova i la Geltrú.
Agrairem i correspondrem amb un exemplar del llibre.
Amb una fotocopia dels mateixos és prou per poder completar el treball.
Contacte. Isidre Aymerich i Bernal Tel- 619 39 39 78.
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Omega Db, el ribetà Adrián Gázquez, publica ‘Speaking With Machines’
Per una afició a la música electrònica
ara ja més que consolidada, Omega
Db, àlies del ribetà Adrián Gázquez
publica el seu tercer treball, Speaking
With Machines.
Música electrònica d’autor, on Omega
Db explora la relació entre les màquines i les persones,
a través d’un techno apte i orientat a les pistes de ball.
Emulant seqüències i sons dels videojocs dels anys
vuitanta, Omega DB desplega tota la seva creativitat
sonora i més experimental, per atraure una sort de banda
sonora rítmica i cent per cent ballable, d’una relació
imparable entre l’ésser humà, la robòtica i la tecnologia.
Després dels seus treballs anteriors, My Church (2014) i
Utopian Reality (2015), el segell Hypersunday Records,
publica ara les dues peces del nou EP. Accessible a través
de diferents plataformes digitals, aquí trobeu l’enllaç per
a escoltar el contingut.
El passat 20 d’octubre es publicava el treball, i la setmana

Omega Db, és Adrián Gázquez. Productor i compositor
de música electrònica.
següent es presentava a La Sitgetana Brewery, tota una
novetat per a les pistes i per a gaudir d’una experiència
sonora, que esperem aviat poder viure en directe a Sant
Pere de Ribes.

L ’A
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“Informar-se”
Un mal dia aquella persona va deixar de fer cas dels advertiments
assenyats que l’aconsellaven que, una hora abans d’anar a dormir,
desconnectés el televisor, la ràdio, l’ordinador i el mòbil i que,
fins al moment d’allitar-se, es dediqués a llegir un bon llibre o a
realitzar qualsevol altra activitat que el relaxés.
En comptes d’això, aquella persona es dedicava a empassar-se
noticies i informacions d’actualitat fins a darrera hora. S’embafava
de comentaris d’experts, de prediccions de visionaris i de
advertències d’ocells de mal averany mentre llegia i contestava
convulsivament a centenars de WhatsApps, uns engrescadors
i d’altres apocalíptics, uns seriosos i d’altres humorístics, que li
enviaven amics, coneguts i saludats.
Fins i tot es rentava les dents pendent del transistor i, per acabarho d’adobar, es ficava al llit amb l’auricular de la ràdio a l’orella...
Passava nits esfereïdores de suor freda i llençols rebregats mentre
els programes de notícies i les informacions de darrera hora, que
s’anaven repetint en un bucle interminable, la mantenien en un
estat de lamentable endormiscament del qual, de tant en tant,
emergia perquè el transistor s’obstinava en clavar-se-li a la zona
occipital mentre li xiuxiuejava a l’orella sense parar.
Fins que la claror del dia no començava a apuntar per la finestra, no
podia aclucar l’ull i descansar una estona. Curta, perquè de sobte,
es deixondia i saltava del llit víctima dels més nefastos presagis.
Després de passar per la dutxa i fer un lleuger desdejuni, corria a
la farmàcia a fer provisió dels tranquil·litzants que començaven a
esgotar-se-li.
I tornava a escoltar la ràdio, tertúlies i més tertúlies. Opinadors
que saben de tot. Economistes que mai n’encerten ni una i passen
hores justificant perquè no havia passat el que ells vaticinaven
que hauria de passar, ex polítics donant solucions que abans mai
havien aplicat.
I escoltava amatent, mentre assentia a uns i rebatia amb

fermesa a d’altres. Moviments d’un partit i contramoviment
de l’altre, declaracions d’uns i contradeclaracions dels altres. A
continuació enviava centenars de missatges a les xarxes socials
per dir-hi la seva. Sense descans.
Aquest estat de continua tensió, d’esglai permanent, de nervis
a flor de pell, a poc a poc, el va anar allunyant-se de les seves
ocupacions i de tot el que l’envoltava, excepte de tots aquells
imputs que li arribaven per ràdio, televisió, mòbil i ordinador i
que ell deglutia, digeria i regurgitava segons la seva opinió a un
munt de xarxes socials.
I per fi, després d’un mes d’interminable patiment, aquella
persona estava preparada. Passés el que passés en la difícil
conjuntura política del moment, ella podria dir ben alt: “Jo ja
ho deia!”
P. D. Segur que coneixeu a moltes d’aquestes persones.
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