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L’Altaveu és un mitjà 
plural i no comparteix 

sempre l’opinió dels seus 
col·laboradors

’Altaveu de març és inevitablement una edició farcida d’imatges, la 
Festa Major de Santa Eulàlia, Carnaval a Ribes i a les Roquetes, i vol oferir 
una petita mostra del què han  estat dies de festa i de disbauxa al municipi.

L’entrevista a la Teresa Garcia, dóna suport a un projecte que ha vist la 
llum després d’una feina feixuga i compromesa amb els drets dels qui formen part de la 
nostre societat. SOS a la Capacitat Intel•lectual és una associació amb seu a Sant Pere 
de Ribes que treballa en l’àmbit de la formació i la inserció laboral inclusives.

Per altra banda, Sabies que? Ens desvetlla aquelles anècdotes històriques que no han de 
quedar mai al calaix. Un privilegi, gràcies a en Josep Miret i als qui li proporcionen imatges 
i testimonis, poder-les compartir amb tots vosaltres.

I a tancar d’aquesta edició, ens assabentem de l’organització amb motiu de la propera data 
8 de març, dia de la dona treballadora, que un grup de dones s’han reunit per col•laborar 
en els esdeveniments i actes al voltant de la data assenyalada.

Aquest any, però, el seu afany ha volgut anar una mica més lluny. S’han constituït com 
a grup, sota el nom Xarxa Feminista i estan treballant per donar forma al que anomenen 
Primavera Feminista.

Les primeres reunions es poden considerar un èxit en participació. Dones de diferents 
edats, amb variades formacions, es troben unides amb un ambient alegre, distés i 
combatiu. 

Els objectius bàsics pels quals volen treballar són: Organitzar i promoure actes de 
conscienciació feminista. Aconseguir un espai de reflexió, ser referents per les dones, 
mantenir-se correctament coordinades i donar al moviment un caire de transversalitat que 
inclogui el màxim de dones possibles de diverses adscripcions.

Les primeres reunions han estat acollides a l’Entitat GER, però entra dintre dels seus 
plans arribar i ser presents a molts altres espais.

Properament es farà una presentació oficial a “La Premsa” on es farà més extensa 
aquesta informació i es donaran tots els contactes per a les persones que puguin estar-hi 
interessades.

Us animem en la vostra obstinació, sabem que de la vostra tasca tots en sortirem guanyant.

Fins aviat!

E d i t o r i a l

L
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Santa Eulàlia 2016
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Santa Eulàlia 2016
Fotos: Pepe Cabello

Santa Eulàlia ha estat enguany una festa gran. El 
calendari, malgrat el parèntesi del Carnaval que 
tantes imatges també ens ha deixat,  ha estat agraït, 
en ser durant el cap de setmana, amb una festa que 
segueixen petits, joves i tots els públics, participant 
o gaudint de la diversitat d’actes que entre totes les 
entitats s’esforcen per oferir. 

El 27 de gener, el tret de sortida va ser arran de 
la presentació del programa. Portada a càrrec 
d’Adrià Ramírez Sánchez, que al mateix temps és 
cap de colla del Ball de Diables Els Diabòlic; i la 
separata, dedicada a la història dels Gegants com 
a element de la cultura popular i tradicional i els 
Gegants Joan i Eulàlia de Les Roquetes, tot un 
símbol local. 

Els dies 12, 13 i 14 de febrer la festa major en tot el 
seu esplendor: des de les Matinades Troneres, les 
cercaviles, exhibicions dels balls populars i encesa 

conjunta de les colles de foc,  va 
permetre al públic i participants, gaudir de les 
músiques, la convivència, la diversió i el compromís 
propis de la festa. 

Cada colla amb la seva tradició i els seus balls, 
gaudint als carrers i a les places...tres dies de 
celebracions, en que també el Ball i les activitats 
per infants van tenir el seu espai. 

Així, balls de Diables, la Dragona, cintes, bastoners 
i bastoneres, capgrossos, gegants, panderetes, 
cercolets i gitanes, grans, petits i mitjans en les 
diferents colles, un any més han fet de Santa 
Eulàlia, una festa amb identitat i tradició.

L’A

Identitat i tradició



L’onzena edició del concurs de fotografia “Objectiu Sabre”, que 
es convoca en motiu de la Festa Major de Sant Pau, va lliurar la 
setmana passada els seus premis. Enguany, l’obra guanyadora ha 
estat “Espurnes” de Norberta Muniategui, seguida de dos accèssits: 
el primer se l’ha endut Jordi Piqué amb “El pal de les gitanes”, i el 
segon ha anat a parar a Tomàs González per “Indecisions”.

El jurat ha estat compost per la guanyadora de l’any passat, Meritxell 
Inglada; per la representant de la Comissió de Balls Populars, Gemma 
Díaz; pel fotògraf Joan Hernández, i pel regidor de 
Cultura de Ribes, Josep Moya. Aquest 2016 s’han 
presentat a concurs 47 fotografies i un total de 19 
participants. El premi a la millor fotografia estava 
dotat amb 150 euros, mentre que el primer i segon 
accèssit amb 75 euros cadascun.

Dimecres passat es va fer el lliurament de premis 
i es va inaugurar l’exposició de tots els treballs 
presentats. La mostra es podrà visitar fins al proper 
12 de març a la sala polivalent de la biblioteca Manuel 
de Pedrolo de Ribes, de dilluns a divendres de 15.30 
a 20.30, i dimarts, dijous i dissabtes de 10 a 14h.

Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

L’obra guanyadora ha estat “Espurnes” de Norberta Muniategui.
ES LLIUREN ELS PREMIS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA “OBJECTIU SABRE”



ES LLIUREN ELS PREMIS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA “OBJECTIU SABRE”
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r i b e s
c a r n a v a l  2016

ENTRE DIFRESSES I COMPARSES… 

PER CARNAVAL… CADA IMATGE UN MIRALL!

Fotos: Xavier Callao
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ENTRE DIFRESSES I COMPARSES… 

PER CARNAVAL… CADA IMATGE UN MIRALL!
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carnaval roquetes
2016CARNAVAL, CARNAVAL…   

 CADA ANY MÉS GRAN! 

LES IMATGES DE LA FESTA!



L’Altaveu nº 111  any 2016                                    09

Fotos: Pepe Cabello
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La Teresa Garcia, veïna de Ribes, és actualment la 
presidenta d’una nova associació, SOS a la Capacitat 
Intel•lectual, que amb seu a Sant Pere de Ribes 
desenvolupa una tasca d’àmbit local, comarcal i 
nacional. Parlem de l’entitat i es denuncia al mateix 
temps el dèficit que la comarca, i el país també, tenen 
en l’àmbit de la formació i la inserció laboral inclusives. 

L’Altaveu.- Per aquelles persones que no et 
coneixen encara. Qui és la Teresa?
Teresa Garcia- Soc la mare del Kevin, un noi de 21 anys 
amb la Síndrome de Down. Ara fa uns 12 anys que vaig 
venir a viure a Ribes. I ho vaig fer motivada per l’activitat 
que des de l’escola inclusiva es feia a la comarca i al 
municipi. 

L’A-. - Quin va ser el vincle?
Teresa Garcia- Aleshores era presidenta d’una entitat, 
a Santa Coloma, des de la que vaig participar al 2003 
en el Pla Director de L’educació Especial a Catalunya i 
com a membre de la Plataforma per l’Escola inclusiva de 
Catalunya vaig conèixer gent de la comarca i tot el que s’hi 
feia. Com s’havia integrat l’escola inclusiva diferenciada 
d’una educació especial. Més garantia d’una inclusió i 
integració. I em va motivar a venir. 

L’A-. - I un cop aquí? 
Teresa Garcia- Aquí  vam anar a Costerets, i va anar molt 
bé. L’adaptació, la rebuda. El Kevin va avançar molt i va 

aprendre molt també. Et senties bé.  Tot i que després, el 
primer pas a l’institut va ser traumàtic, primer al Montgrós, 
però després a Can Puig, on encara hi és actualment, 
tot molt i molt bé. La direcció implicada, el professorat 
implicat. Però no a tot arreu és igual.

L’A-. - Explica’m. Vols dir que l’escola inclusiva no 
és igual a tot arreu? 
Teresa Garcia- En efecte.La veritat és que hi ha alguns 
centres que diuen ser inclusius; participen en la festa per 
la societat inclusiva, signen compromisos però després 
dins del centre no tenen l’alumne integrat .

L’A-.- És evident que la influència d’un sol mestre en 
un infant o jove marca la seva formació. Ho dius per 
això mateix?
Teresa Garcia- Sí. Però amb una repercussió més gran. 
Els nostres fills tenen unes avaluacions substancialment 
diferents, en les quals les mancances durant la seva 
escolaritat són més condicionants per la resta de la 
seva vida. Sigui per avaluar la seva capacitat laboral o 
una incapacitat. Són unes avaluacions que venen molt 
condicionades per allò que han aprés i per allò que se’ls hi 
ha ensenyat o no. Per això el compromís de la comunitat 
educativa hauria de ser més gran. 

L’A-.--Estem parlant de què hi ha un dèficit en 
l’atenció dins de l’escola inclusiva ?

TERESA GARCIA
Una conversa ambPer Bàrbara Scuderi
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Teresa Garcia- Sí. I molts nens i joves ho noten. I les 
famílies ho lluitem. És una injustícia que la realitat no es 
correspongui ni amb els compromisos ni amb els objectius. 
Perquè ho paguen persones que tenen els mateixos drets 
que qualsevol altre persona. Hi ha centres que ho fan molt 
bé, però no tots. 

L’A-.- D’aquí la creació de SOS a la Capacitat 
Intel•lectual?
Teresa Garcia- Sos a la Capacitat intel•lectual s’ha creat 
perquè considerem que les persones amb discapacitat 
intel•lectual estan en estat d’emergència; hi ha nois al 
carrer sense cap atenció.
Ara tenim nois formats amb experiència en pràctiques 
laborals, amb un perfil reconegut. Per aquesta raó hem 
demanat un nou pla d’actuació del Timol, que assumeixi el 
traspàs de tot l’alumnat molt abans d’acabar el curs. Això 
dinamitzaria el procés d’integració laboral conjuntament 
amb el compromís dels Ajuntaments .

L’A-.- Tornem a l’associació. Amb tres mesos de 
vida i un bon recorregut, oi?
Teresa Garcia- Ens vam formalitzar al desembre de l’any 
passat. Fa tres mesos. Però feia temps que amb el meu 
home, l’Eugeni Caireta i jo mateixa havíem presentat el 
projecte a diferents administracions i entitats i fundacions. 
L’associació va néixer del suport de diverses persones, de 
col•lectius i professions diferents, al nostre projecte. I el 
projecte s’ha enriquit amb les seves aportacions. 

L’A-.- Qui forma part de l’entitat avui dia?
Teresa Garcia- Som 60 socis, entre els membres 
fundacionals i altres que s’hi ha unit. Hi ha advocats, un 
filòsof, una humanista, sociòlegs, una treballadora social... 

pares i mares... Tenim un grup de treball compromès. I la 
primera tasca que hem dut a terme és la redacció d’un 
article per la constitució catalana. Hem entès que estem 
en un procés constituent i la defensa de la inclusió ha de 
ser-hi present. 

L’A-.- Els objectius que promou l’entitat, que ja 
sabem que no té ànim de lucre, quins són a grans 
trets?
Teresa Garcia- Sí. Sobretot som una entitat sense lucre. 
No volem diners i si un tràmit ens ha de costar diners ho 
cobrim nosaltres mateixos. Els objectius són concrets. 
Que es reculli la proposta de llei, en l’àmbit nacional és 

Gonçal Mayos, Eugeni Caireta, Teresa Garcia, Mónica 
Vázquez, Maria Jesús Escandell i Mayte Duarte.

En Kevin, durant les seves pràctiques.

L’article que SOS a la Capacitat Intel·lectual ha 
proposat pel nou text constituent és el següent: ”La 
societat catalana es defineix com a una societat 
inclusiva i cap persona pot ser exclosa per motiu 
de la seva discapacitat. En aquest sentit, els poders 
públics vetllaran per eliminar totes les barreres, 
del tipus que sigui, que la dificultin”. Es tracta de la 
legítima reivindicació per la igualtat i la no discriminació 
de persones que avui dia, pateixen l’exclusió. D’aquí 
que l’entitat clami per un compromís més enllà de les 
voluntats i arbitrarietats a les que actualment se sotmet 
un col·lectiu que hauria de tenir garantits els seus drets 
fonamentals.  Una proposta que han traslladat a DINCAT 
i a la Fundació AURA perquè es sumin a la proposta. 



evident i fonamental. Però també hi ha objectius d’àmbit 
local i comarcal, respecte per exemple la inserció laboral. 
Hem parlat amb diferents  Ajuntaments i estem contactant 
amb institucions. L’objectiu és que hi hagi continuïtat de 
la formació a una ocupació inclusiva. Que els joves no es 
quedin al carrer o a casa després de la seva formació. 

L’A-.- Si l’entitat fos la primera pedra, com veus el 
resultat final?
Teresa Garcia- Veure el meu fill i les persones com ell 
prenent les seves decisions, sent escoltades, amb el 
suport  d’una llei que no permeti que les seves vides 
quedin sotmeses a criteris variables sinó clars i  sent 
reconeguts els seus drets fonamentals. 

L’A-.- Què cursa el Kevin actualment? 
Teresa Garcia- Ara està fent el cinquè curs, amb pràctiques 
a diferents empreses. Ha aprés molt i això es veu. 

L’A-.- Que se sent?
Teresa Garcia- La veritat... primer no ho penses, però 
després, veient l’evolució del teu fill, emociona. Es viu 
com un triomf quasi personal. Per tot el que hem lluitat, els 
esforços... El Kevin i com ell altres en la mateixa situació, 
veus que són persones com qualsevol altre persona, amb 
dificultats amb algun aprenentatge, però amb capacitat. I 
la recompensa és la seva felicitat. 

L’A-.-  I després dels estudis què? Aquí neix també 
SOS a la Capacitat Intel•lectual?
Teresa Garcia- Doncs això.... Una vegada que s’acaba 
l’etapa escolar i formativa que és inclusiva, amb les 
mancances de les que hem parlat, la societat no està 
dotada d’eines per garantir la inclusió al món laboral. I és 
fonamental! Que després d’haver aprés a desenvolupar-
se per si mateixos, tenir una vida com la resta de joves, 
amb els seus viatges, el seu oci, si van a una discoteca o 
una excursió i estudien i fan pràctiques, el món laboral no 
té un espai d’integració inclusiva. 

L’A-. -Gràcies Teresa.
Teresa Garcia- Gràcies també a vosaltres. 

Mayte Duarte y Teresa Garcia.

No ens hem acomiadat definitivament, doncs és evident 
que la tasca de la Teresa i de SOS a la capacitat 
Intel•lectual acaba d’iniciar un nou camí en el que 
segurament ens anirem trobant. 



NITS AL FORTY
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

LLUÇ AMB GALERES
www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:
4 o 6 filets de lluç

6 galeres
1 ceba

2 dents d’all
1 got vi blanc
1 got d’aigua

Farina
Pebre vermell dolç
Pebre negre en gra
Pastilla de brou de 

peix
Oli d’oliva

Julivert
SalPreparació:

Posarem un bon rajolí d’oli en una paella. Tallaren dos dents d’all a làmines i la ceba a trossets ben petits.

Daurarem una mica l’all i tot seguit hi posarem la ceba fins que quedi de color transparent. Salarem els filets de lluç (4 o 6 depenent 
del tamany) i els daurarem amb la ceba i l’all. Traurem el peix de de la paella i el reservarem en un plat. 

Afegirem ara a la paella una cullerada de farina i la fregirem una mica. Hi agregarem mitja culleradeta de pebre vermell dolç i un 
got de vi blanc. Ho remourem fins que la salsa quedi espessa. Llavors hi afegirem un got d’aigua i mitja pastilla de brou de peix. 
Quan comenci a bullir baixarem el foc i hi posarem els filets de lluç perquè es coguin. Ho condimentarem amb un grans de pebre 
i julivert picat. Mourem la paella perquè s’assenti tot. Incorporarem les galeres (6 unitats) i ho deixarem a foc mig /baix durant uns 
15 minuts.

CONSELL DEL GUERRER: les galeres potencien el sabor del guisat, però també pots utilitzar gambes, llagostins o escamarlans.

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero
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Suposem ara, que els convidats ja van marxant, que la 
lluna ja impera el nostre sostre i la nit es va fent íntima, 
entre copes i abraçades que van deixant enrere una 
diada inèdita, inaudita, quasi màgica. Res no canvia. 
L’amor no és allò que hi ha entre actes, ni aquella 
opereta de cerimònies... l’amor... no és tan sols una 
paraula, ni un sentiment... l’amor és totes aquelles coses 
que ens empenyen, ens fan somiar i arribat el dia... 
celebrar-ho.  Un conjunt de petits detalls “un amor 
amic, que mata de gust i que es mor de ganes”.

La Juani

PD. Jo, com en Joan Manuel Serrat,  també tinc la meva 
cançó de l’amor petit.

No té ram. Les flors del camí cap a casa seran les úniques 
que romandran al seu costat. No té la joventut d’una 
donzella de llegenda, ni el blanc vestit de la tendra 
virginitat. No té la figura immaculada i atractiva 
d’una novella. No té la cerimoniosa corona al cap ni res 
semblant. No té necessitats. No té motius de llinatge. 

No té pare... les mans que la conduiran seran les mans 
dels amors petits, dels amors llunyans i dels amors del fil 
de la vida. Un fil que no la lliga. És el fil de l’alpinista, el 
fil de la comunicació, el fil dels descosits i com no,  el fil 
musical, sempre imprescindible. 

La núvia. Ella esdevé per un dia personatge de ficcions 
i quimeres. Coprotagonista d’un relat del que romanen 
moltes tradicions i en canvi els hàbits s’esvaeixen. No hi 
ha costums amb capacitat suficient per acollir en un sol 
significat tot el que ella, tan calladament, amaga entre 
records i somnis. 

Suposem que els convidats van arribant, que la 
cerimònia ja fa rebrotar en tothom emocions encobertes 
per dues o tres frases fetes; suposem  que en atorgar-li 
la paraula el soroll de l’imaginari col·lectiu ensordeix 
tothom i ningú l’escolta. Tampoc és necessari. Per moltes 
ficcions que la literatura o el cinema ens hagin regalat, 
en aquell moment, ella no podrà més que respondre 
que sí; que serà per sempre; que no hi haurà mai més 
un nou instant com aquell, en que un segon esdevé 
artífex de tota una vida. 

Ella, la núvia amb qui mai ningú havia somiat, ni tan 
sols ella mateixa. Ella que entre mirades i somriures veu 
que en el seu interior retornen del passat les veus de 
qui en presència no hi són, no hi podrien ser-hi. Unes 
veus familiars. Un xiuxiueig profund. Un missatge 
des d’alguna de les eternitats possibles, que malgrat 
l’escepticisme, l’acompanyaran. 

No hi haurà fotografies. Les imatges seran tan sols els 
records que no es perdin entre comiats i benvingudes, 
entre noves fites i petits detalls. 

   AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

LA NÚVIA



ÚLTIMAS

REBAJAS

NUEVA TEMPORADA 
DISPONIBLE

A PARTIR DEL
15 DE MARZO
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Sabies
què...
MOSSÈN CINTO VERDAGUER VA 
ESTAR A L’ERMITA DE SANT PAU?

Any 1902. El poeta mossèn Jacint Verdaguer arriba 
al cim de la seva popularitat. Havia publicat “Canigó” 
i “L’Atlàntida”, s’havia discutit amb el bisbe Josep 
Morgades (que l’havia suspès “a divinis”, o sigui que 
no el deixava actuar com a capellà) però finalment el 
va rehabilitar després que mossèn Cinto es retractés. 
D’altra banda, els metges li havien diagnosticat una 
malaltia que, abans dels antibiòtics, era considerada 
gairebé mortal: la tuberculosi. 

Un dia del mes d’abril de 1902 que mossèn Cinto es 
trobava més bé va anar amb uns amics a Sitges, convidat 
per Santiago Rusiñol, i van sortir d’excursió fins a la Creu 

de Ribes. En ser a la Creu mossèn Cinto va veure una 
ermita que li va cridar l’atenció i va preguntar què era. 
Li van contestar que era l’ermita de Sant Pau, de Ribes, i 
ell encuriosit, va demanar si s’hi podien acostar. Mossèn 
Cinto recordava que, com que ja estava malalt, li va 
costar de pujar la pujada de Sant Pau, però li va agradar 
la vista del poble, del mar i del paisatge que es veia. Van 
entrar a pregar una estona. 

Sembla que aquesta va ser la darrera excursió que va fer 
mossèn Verdaguer, ja que tres setmanes més tard jeia 
al llit a Barcelona. En saber-ho, un grup d’estudiants de 
medicina vinculats a la Unió Catalanista van decidir de 

Josep Miret i Mestre
Fotografia de mossèn Cinto Verdaguer, José Ramos i Adolfo 
Ramos a Sant Hipòlit de Voltregà
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A l’Altaveu de l’octubre passat 
deia que Josep Giralt i Vidal va 
morir a la respectable edat de 96 
anys i va ser el darrer avi amb 
barretina que va viure al poble. La 
Regina Planas i Ferret, besnéta 
d’en Josep Giralt, m’ha fet arribar 
a través d’en Miquel Bertran una 
fotografia del seu besavi, amb la 
barretina que el caracteritzava, 
que va ser publicada en un 
número extraordinari del diari 
“Solidaridad Nacional” de gener 
de 1955.

APAREIX UNA FOTOGRAFIA DE L’AVI 
GIRALT AMB BARRETINA

Josep Giralt i Vidal de ca la Gallinera 
amb la seva barretina

vetllar mossèn Cinto per torns a fi que estigués ben atès 
en tot moment. Un d’aquests estudiants era el ribetà 
Cristòfol Cuadras i Giralt, el qual, en dir a mossèn Cinto 
que era de Sant Pere de Ribes, li va comentar que feia 
poc ell havia estat a l’ermita de Sant Pau. I uns anys més 
tard, quan mossèn Cinto era mort, ja que la tuberculosi 
no perdonava, en Cristòfol Cuadras va escriure a la revista 
ribetana “L’Estel” el què li havia explicat el poeta.

L’any 2002, amb motiu del centenari de la mort de mossèn 
Cinto, Els Xulius van fer una representació teatralitzada 
de la vinguda del poeta a l’ermita de Sant Pau. Ara bé, 
el metge Cuadras no va ser l’únic ribetà que va conèixer 
Jacint Verdaguer. No fa gaire que la Mª Dolors Ramos 
em va ensenyar una fotografia del seu avi José Ramos 
Hernández i del seu pare Adolfo Ramos Coma amb mossèn 
Cinto Verdaguer. Al darrere de la foto posa que es va tirar 
a Sant Hipòlit de Voltregà, a la Plana de Vic, però la data 
és incerta. 

José Ramos Hernández va ser un mestre que, nascut a 
Piñuel de Sayago (província de Zamora) l’any 1867, va estar 
de mestre a l’escola de la Gleva, a les Masies de Voltregà. 
Es va casar amb Trinitat Coma Roura, nascuda a Rajadell, 
al Bages, i va tenir vuit fills. L’any 1902 va ser traslladat a 
Ribes. El mestre Ramos va estar quaranta anys ensenyant 
els nois de la nostra població. Va començar ensenyant a 
les escoles de l’Ajuntament i després va inaugurar l’escola 
del Pi, on va estar donant classes fins que va morir l’any 
1943. 

Per cert, en la inauguració de l’escola del Pi per la Festa 
Major de Sant Pau de l’any 1931, entre les autoritats va 
ser convidat el capità general de Catalunya D. Ignasi Maria 
de Despujol. Eren les acaballes de la dictadura de Primo 
de Rivera. El 14 d’abril començava la Segona República.

+ INFO: C. CUADRAS, “Record de Mossèn Cinto”, L’Estel, 
20, 15 setembre 1935, p. 2-3. REDACCIÓ, “L’última ermita 
de mossèn Cinto”, El Butlletí els Xulius, 16, abril 2002.
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L’entitat local “Xacavi Associació Cultural”, va 
celebrar el passat dia 31 de gener la V Trobada 
d’Intercanvi de punts de llibre a Sant Pere de Ribes.

Els expositors, ubicats a la plaça Marcer varen oferir 
les seves col•leccions al centenar de col•leccionistes 
que es varen apropar acostar al nostre municipi 
en motiu de la trobada amb la intenció de poder 
completar col•leccions i oferir les últimes novetats. 
L’entitat Xacavi va editar i presentar diverses novetats 
per a commemorar aquesta celebració , novetats 
algunes d’elles que fan referència a la nostre localitat 
per donar a conèixer encara més si cap Sant Pere 
de Ribes a través del món del col•leccionisme dels 
punts de llibre, que s’ha de dir que augmenta l’afició 
gràcies a la creativitat i el rigor en les col•leccions.

En acabar la jornada d’exposició a la plaça Marcer, 
jornada que va transcórrer amb una temperatura 
força agradable per les dates, 28 dels col•leccionistes 
desplaçats al municipi per a compartir dinar i 
culminar la trobada amb una fotografia de grup 
que es convertirà en un puzle de 5 punts de llibre. 
El proper 6 de març al Centre Cívic de les Corts a 
Barcelona es farà lliurament a tots els participants 
gratuïtament d’aquest puzle per que puguin afegir-lo 
als seus àlbums.

Gràcies a tots els participants i assistents a la V 
Trobada i ens disposem a iniciar la preparació de la 
propera, el primer diumenge del mes de juliol.

Xacavi Associació Cultural

V Trobada d ’ Intercanvi  de  punts  de l l ibre  a   
         Sant  Pere  de Ribes
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Tinc un costum que, de vegades, se’m ha criticat. Llegir 
pel carrer. Fa tants anys que ho faig que he agafat una 
pràctica considerable. Habilitat, diria jo. És clar que al 
començament em vaig endur alguna topada amb arbres, 
fanals o amb tota mena de mobiliari urbà. Però tot art 
necessita d’uns entrenaments previs i penso que va 
valer la pena. 

Amb el temps vaig aprendre a mantenir un espai de visió 
al voltant de l’objecte de lectura, normalment un llibre, 
on qualsevol alteració o irrupció inesperada, en aquesta 
mena de paspartú, la detecto amb el temps necessari per 
aturar-me o esquivar l’obstacle. Si l’obstacle en qüestió 
emet un comentari, puc deduir amb facilitat que es 
tracta d’un altre transeünt i no dubto en saludar-lo amb 
amabilitat.

Per què ho faig? Perquè hi ha trajectes que, de tan 
coneguts, se’m fan molt avorrits. Com és natural, no 
se’m ocorreria mai practicar la meva tècnica en una 
ciutat desconeguda o en llocs que fan de bon observar. 
Però la repetició de recorreguts se’m fa enutjosa i què 
millor, per combatre el tedi, que un bon llibre. Sempre 
procuro tenir-ne un a mà. Com és natural, la coneixença 
de l’itinerari facilita l’èxit d’aquest curiós exercici.

Fins fa uns pocs anys estava molt orgullós del meu art, 
fins que em vaig veure superat, amb escreix, per una 
horda de entusiastes contempladors de telèfons mòbils. 
I que no només llegeixen els missatges a la pantalla, si 
no que són capaços d’escriure-hi mentre caminen! En 
això em sento àmpliament superat. 

  Carril lector 

És clar que, com aquest costum de caminar i fer servir 
el mòbil és bastant nou, la gent no té la pràctica que jo 
he assolit i sovintegen els accidents provocats per les 
distraccions que ocasiona aquesta activitat. 

Per adaptar-se als temps que corren, he llegit que a la 
ciutat de Txungking, una de les més grans de la Xina, 
han implementat un carril dedicat en exclusiva a les 
persones que caminen utilitzant el seu mòbil. Així ja 
és pot! O sigui que a més del carril bus, el carril taxi, 
el carril bici i el carril per a vianants, comença a haver 
carril mòbil. I quan arribarà el carril per a lectors? Ja 
ho sé que som molt poquets... però, no cal protegir les 
minories?

P.D. Sempre em queda la possibilitat de passejar pel 
carril mòbil llegint un llibre, digitalitzat, a la pantalla 
del telèfon o d’una tauleta. Però no seria el mateix. 
M’agrada massa el paper i m’agrada, de tant en tant, 
poder girar full.




