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a hi som, ja hi tornem, visca la normalitat, o no. Setembre ens procura certa 
estabilitat emocional, ja no anem amunt i avall amb les maletes, fora de casa, 
amb criatures a totes hores per arreu, amb canvis d’horaris estiuencs. L’olor 
de la sal i del protector solar que fa tota la comarca a l’estiu, es canvia per la 

flaira que deixen els tractors amb el raïm recent collit, olor densa i madura que ens 
fa pensar en la feina dels nostres viticultors per donar-nos el bon vi que cada cop 
predomina més en el nostre entorn. Tot i la extrema sequera, esperem que sigui un 
bon any per ells.

Imminent és la data de l’11 de setembre,  data en que celebrem una derrota que s’ha 
dignificat fins al màxim exponent i que s’hi val per sortir al carrer a dir la nostra. Data 
que ha estat notícia a nivell mundial en els últims anys. A poques hores de tancar 
aquesta edició, potser les dades de participació en els actes organitzats al país no són 
tan espectaculars com altres anys, reflexiono  i penso quant de mal fan els polítics a la 
política, no tots evidentment, però els que en fan, en fan molt.

També per qüestió de dates, en breu s’obriran les portes de bressols llars d’infants, 
escoles i instituts per donar la benvinguda als més petits, que hi fan cap de forma 
inconscient encara, per iniciar la seva etapa escolar, alguns encara amb bolquers. Els 
de primària, on comencen encara somicant els canvis i acaben amb una bona colla 
d’amics, mil anècdotes i la llicència per passar al desitjat institut on tots creuen que 
ja són “grans” i és l’espai i l’època on hauran de decidir què volen ser quan de veritat 
ho siguin.

Benvinguts a tots, petits “grans” i grans, a la realitat!

Fins aviat.

www.laltaveu.com

l’equip

de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu

Coordinació 
Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Fotografia Portada
Pepe Cabello

Redacció
Núria Pujol

Cristina Perelló
Bàrbara Scuderi

Col.laboradors
La Juani

Joan Rosquellas
Jordi Hidalgo

Josep Miret i Mestre
Sílvia Boquer

Salva Contreras
Xavier Miret i Mestre

Xavier Callao
Pepe Cabello
Irene Colom
Adrià Colom

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Publicitat 
93 023 40 68

Edita
Pin Ups Publicitat

93 023 40 68
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Dipòsit Legal
B-16522-2004

L’Altaveu és un mitjà 
plural i no comparteix 

sempre l’opinió dels seus 
col·laboradors

E d i t o r i a l

L’Altaveu nº 116  any 2016                                       01

SABIES QUÈ...
Era el cami dels 
enamorats
Pàg/ 18 i 19 

LA DIADA
11 de setembre de 2016

Pàg/ 3

UNA CONVERSA AMB
David Puertas

           Pàg/ 10, 11, 12 i 13

LA JUANI
Quina barra

Pàg/ 16

ROSQUELLADES
Jocs i jocs

Pàg/ 21 

CINEMA RIBES
Comenza l’espectacle
Pàg/ 4 i 5 

...i més

Sumar i

NOU TELÈFON

93 023 40 68

J



de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu

Col·laboradors



L’Altaveu nº 116  any 2016                                     03

11 de setembre de 2016 

Dissabte 10 de setembre a les 18h.CANTADA d’HAVANERES  i 
ROM CREMAT al Centre Parroquial

Dissabte 10 de setembre a les 20h.. Plaça del castell de Ribes 
-MARXA DE TORXES PER LA INDEPENDÈNCIA finalitza 
al carrer del Pi. Hi haurà sopar (cal comprar tiquet) i tot seguit 
CONCERT DE GRALLES a càrrec de l’Entitat.

Diumenge 11 de setembre a les 12 del migdia al cim del Montgròs 
ENLAIRAMENT DE LA SENYERA, PARLAMENTS I GRALLES 
Participa en l’acte històric de l’independentisme a Ribes i Les 
Roquetes des de 1984

A les 15h. Davant d’El Local sortida en bus (cal comprar tiquet) per 
assistir. A la manifestació independentista APUNT.ASSEMBLEA.
CATa Barcelona al Tram 42seguidament MANIFESTACIÓ DE 
L’ESQUERRA INDEPENDENTISTA

Diumenge  11 de setembre  a les  10’30h. Ribes. Ofrena Floral a la 
plaça de la Vila de Ribes i pilar casteller.

Diumenge  11 de setembre  a les 11,30h  Les Roquetes. Ofrena Floral 
a la plaça interior de l’Edifici institucional de la Viny d’en Petaca i 
pilar casteller.

Dissabte 17 de setembre  a les 18:00h, plaça Llobregat. Descobriment 
placa commemorativa Castellers de les Roquetes i actuació 
Castellera plaça Llobregat.

Diumenge  18 de setembre  a les 08,00h. Mercat de Segona Mà (Els 
petits diabòlics).

Dimarts 20 de setembre a les 18,00h. Fira de Sant Miquel
(Xulius – CSR).
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Plaça Marcer, 7
Consulteu la web:

www.cinemaribes.com
    cinemaribes

A partir del proper
15 de setembre al 
Centre Parroquial

obre les seves 
portes...





VNG) i Miguel Ángel Gonzalez, director artístic del Ateveu, 
el festival de cantautors de Vilanova i la Geltrú on actuarà la 
proposta guanyadora del concurs, entre altres actuacions i 
premis, com ara un enregistrament del seu treball. 

El concurs que ha estat obert des del 26 de juliol fins el passat 8 
de setembre, té com a objectiu la divulgació i la promoció de la 
música d’autor, motiu pel qual les propostes han de consistir en 
formacions de màxim tres instruments i veu, no s’admet bateria, 
han de ser composicions pròpies i disposar d’un repertori mínim 
de 30 minuts, així com per poder garantir el màxim de pluralitat 
i diversitat, s’accepten propostes de tots els estils i el guanyador 
de l’any anterior, en aquest cas el duet Ual·la, no pot participar. 

A les deu de la nit tindran lloc les esperades actuacions dels tres 
finalistes i en acabar, al voltant de la mitja nit l’entrega del premi 
a la proposta guanyadora.

L’èxit de participació, amb propostes que arriben d’arreu del país 
i l’acollida de públic en la jornada del festivalet, proporcionen un 
gran auguri per la música nacional i perquè es pugui continuar 
celebrant la cultura al carrer, oberta a tothom, propera i sensible 
a tots els gustos, tant per petits com per joves i més grans, doncs 
l’oferta inclou espais per a tothom. 
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L’A

El proper dissabte 17 de setembre el carrer Major serà 
l’escenari del Festivalet. Una celebració de la cultura, amb 
actuacions i activitats per a tothom, per l’entrega del segon 
concurs de cantautors que organitza la secció Monocicle dels 
Xulius i on col·laboren altres col·lectius de l’entitat, artistes 
locals i enguany una representació del vi de producció ribetana, 
dels cellers Puig Batet i Vega Ribes, que oferiran un espai de 
gastronomia i begudes junt amb dues foodtrucks i la cervesa 
artesanal La Sitgetana.

Per començar la jornada es realitzarà un taller de musicoteràpia 
a partir de les deu del matí, seguit d’una roda d’instruments 
de L’Escola de Música i un conte musical que oferiran David 
i Ferran Puertas. Després,  concert de la mateixa Escola de 
Música i posteriorment un vermut acompanyats a l’escenari amb 
el cantautor IAN SALA, a partir d’un quart de dues, per donar 
pas tot seguit al dinar “Els macarrons de la iaia”, en referència a 
la cançó de mateix títol del cantautor rosinc.

Per la tarda, més música, danses de l’esplai, taller de country 
obert a tothom i el sorteig de cantautors per les actuacions de 
la nit. 

A dos quarts de vuit del vespre tindrà lloc l’actuació de la Coral 
i tot seguit l’esperat concert de la formació vilanovina, COPA 
LOTUS, que presentarà els temes del seu darrer treball. 

Però no oblidem que el motiu del festivalet és donar pas a les 
actuacions dels finalistes del Segon Concurs de Cantautors. 

Enguany s’han presentat més de 30 propostes que seran 
escoltades i valorades per un gran jurat format per vuit persones 
entre organitzadors, Gerard Gómez, músics, Ian Sala, periodistes 
musicals com Marta Rius, Nando Caballero, Marc Bala (Copa 
Lotus) i Blai Marsé,  i promotors com Pere Agramunt (Bar Itàlia-

EL FESTIVALET del Monocicle
surt per segon any al carrer Major

Duet “Ual·la”, guanyador de l’anterior edició.
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Tens dolor emocional?
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

A la majoria de les persones les hi costa identificar les 
seves emocions. Hem crescut en una societat que no veia 
amb bons ulls això d’expressar les emocions públicament, 
així que hem après a reprimir-les.

Però reprimir les emocions té un preu. Reprimir el plor 
quan tens ganes de plorar o no dir-li a la teva parella 
que et sents malament perquè no et valora o no ha 
recordat alguna cosa important per a tu, fa que acumulis 
ressentiments que aniran creixent com una bola de neu i 
esclataran quan menys t’ho esperis. El resultat de tot això 
te’l pots imaginar: conflictes, discussions, baralles, crits, 
... I mentrestant, sents una mena d’ofec a la gola pel plor 
reprimit o un dolor punxant en alguna part del teu cos.

Reprimir les emocions fa que les somatices en forma de 
dolor. El dolor és un símptoma per cridar la teva atenció 
cap a alguna cosa que no està bé en el teu cos. 

Si has caigut i t’has trencat un braç, el dolor et diu que 
has de córrer a l’hospital a que t’ho immobilitzin. Però, 
quan l’origen del malestar no es pot percebre a simple 
vista, potser que no sigui tan clar. Si sens dolor a alguna 
part del teu cos o un malestar persistent, has de fer-
te proves mèdiques per esbrinar l’arrel del problema 
i posar-li solució. Però si el teu metge no sap veure la 
causa després d’això, tingues per segur que la causa és 
emocional. Això que solen anomenar “nervis”. 

Et fan mal les cervicals? Potser et jutges massa durament 
o hagis fet alguna cosa de la que et penedeixes. Si tens 
migranyes, probablement tens una vida una mica rutinària 
i amb una pesada càrrega diària. Et fa mal l’esquena? 
Sents que et falta suport emocional. Si notes el dolor a la 
part alta, potser no et sents estimat per les persones del 
teu voltant; si ho notes a la zona baixa, pròxim als ronyons, 
és possible que et preocupin per les teves finances.

El “dolor” emocional no es cura amb medicaments. Pots 
anar al metge les vegades que vulguis i seguir al peu de 
la lletra la seva preinscripció. Aquest símptoma, potser 

s’alleujarà, però no desapareixerà fins que no sàpigues 
quina és la causa que el produeix.

Evidentment, els problemes a la feina o amb la teva parella, 
et poden afectar física i mentalment. Pot aparèixer un 
estat d’estrès o ansietat envoltat de diferents símptomes: 
insomni, cansament, tristesa, manca de concentració, ... 
Però la manera com afrontes tu la situació, el teu diàleg 
intern, determinarà finalment com et sents i com t’afecta 
emocionalment. 

Relativitzar la importància de les coses que passen al teu 
voltant, t’ajuda a tenir una actitud positiva i a apartar el 
soroll per focalitzar-te en allò que realment és important .

Per això, la significació que li donis a un succés determina 
com ho valores i, en conseqüència, com actues. I aquí 
és on rau la diferència entre una persona emocionalment 
intel·ligent i una altra que no ho és tant. 

Així que atura’t, respira fons i sent l’emoció que et causa 
la situació a la què et trobes. Potser no sàpigues posar-li 
un nom, però si ets conscient d’ella, podràs localitzar-la en 
el teu cos i hauràs fet un gran pas per a la teva autogestió 
emocional.



L’Altaveu nº 116  any 2016                                    09



10                                      L’Altaveu nº 116  any 2016

UNA CONVERSA AMB

David Puertas Esteve, és veí de Ribes des de fa vint anys, i en fa quinze que exerceix de professor de música 
a l’Institut de Can Puig. És professor doncs, però també és músic, escriptor i tot plegat ho resumeix en 
una mateixa passió: la divulgació de la música. A les portes del nou curs escolar i després d’un estiu on ha 
estrenat tres treballs, parlem una bona estona sota l’ombra d’un arbre, mentre una guitarra ens ha estat 
vetllant i finalment se’ns ha unit. 

L’Altaveu.- Professor... què és imprescindible per 
començar bé el curs?

David Puertas.- Crec que el millor és no centrar-se en les 
expectatives i tenir la ment oberta i ganes de descobrir i 
començar de nou. 

L’A.- Com la vida... El músic, l’escriptor, el divulgador... 
com va començar tot?

D.P.- Sóc la segona generació de músics i he de reconèixer 

que en el meu cas va ser primer la tècnica i després la 
passió. El meu pare em va fer estudiar música des de ben 
petit i dels sis germans tots estem directa, o indirectament, 
en el món de la música,  però jo realment no vaig entendre 
res de la música fins els vint anys i aleshores compaginava 
els estudis de música amb els de periodisme. Volia ser en 
Puyal! Un locutor de ràdio... 

L’A.- Però aleshores ja tocaves?

D.P.- Sí. Anava fent concerts i em guanyava la vida per anar 

D AV I D  
P U E R TA S

Per Bàrbara Scuderi

Foto: Joana Puertas Borràs
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estudiant. Era intèrpret fins que vaig trobar la dedicació 
perfecte, la meva passió: la divulgació de la música, que 
ara explica tant la meva dedicació a l’ensenyament com 
els espectacles musicals que faig. I segueixo tocant, però 
buscant més l’expressivitat. 

L’A.- Com es troba el camí en la música?

D.P.- Cadascú ha de trobar el seu. El meu germà, per 
exemple, Xavier Puertas, és intèrpret, i és un intèrpret 
dels millors i amb una gran trajectòria en diferents 
formacions com la de Jordi Savall. Jo en canvi, malgrat 
continuar tocant i composant he triat la divulgació. Parlar 
de la música popular, de totes les músiques i fer que el 
públic escolti la música i aprengui. I jo també aprenc. 

L’A.- Sempre s’ha dit que ensenyant s’aprèn. Ho 
comparteixes?

D.P.- Totalment. Jo sempre aprenc i en gaudeixo. El curs 
passat per exemple els joves em van ensenyar que era el 
Trap... m’ensenyen els grups que escolten i jo els ensenyo 
el que potser no havien escoltat abans i una manera 
d’escoltar.

L’A.- Què és el més important de les teves classes?

D.P.- Principalment que es conegui tota la música. És cert 
que el gust es solidifica amb els anys, però jo els ensenyo 
tota la música i si al final del curs em poden dir que 
alguna no els ha agradat perquè hi ha un saxo desafinat 
o uns acords fora de lloc, és un èxit! La prioritat no és el 

llenguatge musical que s’aprèn quan s’estudia la música de 
forma més tècnica i professional, sinó aprendre a escoltar. 
Un nivell més emocional. Aprendre a parlar de la música i 
mostrar els criteris de les seves preferències musicals. Al 
final dóna més rendiment. I complir el programa és clar!

L’A.- Suposo que anècdotes n’hi haurà milers en 
quinze anys!

D.P.- Recordo una vegada un pare que em va felicitar... Em 
va dir: Què bé! Per fi al meu fill li agrada Pink Floyd! 

L’A.- Parlar de música és parlar d’un temps... un 
context, no serà el mateix el Mozart del segle XVIII que l’ 
Elvis del segle XX. 

D.P.- Sempre es va més enllà de la música. Per exemple, 
una de les coses que hem tractat algun cop és el fet de 
com s’ha “blanquejat” la música negra. Com el rock, per 
posar un cas, no estava tant de moda quan damunt d’un 
escenari hi era Chuck Berry i en canvi tothom va saber 
qui era Elvis. O amb el hip hop, que fins que no es va 
blanquejar amb Eminem era una música considerada més 
marginal. 

L’A.- Tota una lliçó cultural i social, doncs!

D.P.-Sí. També és part del meu objectiu com a divulgador, 
treure la música de l’elitisme i que la gent la visqui. 

L’A.- Et refereixes als espectacles familiars sobre 
diferents compositors clàssics i populars que has realitzat? 

David Puertas amb les intèrprets de l’espectacle L’ENRIC 
CANTA AMB ELS DITS.

David Puertas durant l’entrevista.
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D.P.- Sí. Si una peça, la més coneguda d’Enric Granados [la 
taral·leja...]  s’explica i se li posa una lletra que la canalla 
pot cantar i surten del teatre cantant... hem aconseguit 
popularitzar un clàssic! Però també a l’Institut parlem del 
context i de la història de la música.

L’A.- En aquest sentit has presentat tres treballs 
aquest mateix estiu. Ens ho expliques?

D.P.- Primer és el què et feia referència, ara que es 
compleixen cent anys de la mort d’Enric Granados, he 

creat l’espectacle “L’Enric canta amb els dits”, amb un trio 
clàssic (Piano, Violí i Violoncel), un recorregut per la seva 
obra convidant al públic a participar. També he presentat 
“Arran de Terra”, amb la Cobla Maricel de Sitges, un 
espectacle que lliga música i vi. I el darrer s’ha presentat 
en la Schubertiada de Vilabertran d’enguany, “Trio de 
Schubert amb folre i manilles”, on es repassa Schubert 
però també altres compositors del seu temps i per un 
públic familiar. 

L’A.- I alguna novetat més entre mans?  

D.P.- Ara estic preparant uns espectacles per l’Auditori 
de Barcelona, perquè vinguin els instituts. Un sobre els 
Beatles i un altre sobre Bob Marley, el Reggae i tota la 
cultura rastafari.

L’A.- Tornant vint anys enrere. Ha canviat molt el poble?

D.P.- Crec que no. Jo vaig notar en arribar un canvi 
en el ritme. A la ciutat hi ha molt de soroll i s’està 
constantment pendent del rellotge. I aquí el temps és 
diferent... Aleshores treballava a l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i anava sempre amunt t i avall amb el Bus. Així 
vaig conèixer moltes coses de Ribes i molta gent, del Ger, 
dels Xulius, del Parroquial i vaig començar a tocar arreu i 
presentar projectes o col·laborar. Després, l’any 2000 vaig 
fer les oposicions i des d’aleshores estic de professor a 
Can Puig i he seguit col·laborant i fent coses a Ribes.

David Puertas i el seu fill Ferran amb el contrabaix entre mans.



Cuerpo y Mente

Desde 1995 nuestros servicios de Masaje y Estetica
y ahora Karate-Do, Actividades Dirigidas,
Extraescolares y Entrenamientos Personales.

La nueva tendencia en USA, en primicia 
en Sant Pere de Ribes, ideal para la preparación de 
todo tipo de deportes, y mantenimiento físico. 

Haz tus entrenamientos personales de otra 
forma, con esta multifunciones.

Reserva YA tus horas.

·   MIX STYLE: clases de baile moderno (aerobic, latino y funky), y 
expresión corporal para niños de 3 a 12 años. 
·   KARATE-DO: Que conseguiran, en el gimnasio y en la vida cotidiana: 
concentración, respeto y educación, confianza y seguridad, y buena condición física.
·   PREPARACIÓN FISICA: ahora hacer deporte es divertido y les ayuda a ganar fuerza, 
flexibilidad, resistencia y a mejorar su lateralidad, equilibrio…

·  Plazas limitadas (grupos reducidos).
·  Consulta los horarios.

C/Ildefons cerda, 58-60, L-2 Sant Pere de Ribes. Tel. 678702100-680981454
www.mgcuerpoymente.com Facebook: M & G Cuerpo y Mente

 EXTRAESCOLARES:

L’A.- Es poden compaginar totes les teves vessants?

D.P.- Al final és el mateix. Tot és donar vida a la divulgació 
musical. Sigui a l’Institut, o  com a intèrpret, compositor, 
director, gestor o divulgador. Tot es complementa també. 

L’A.-Com a professor ets un model. Te’n sents?

D.P.- Ho som. Per bé i per mal. Després de quinze anys ara 
ja tinc antics alumnes de 30 que quan em veuen no em 
diuen si van aprendre o no, sinó que valoren la manera 
en que vam interactuar i si els has deixat empremta o no. 

L’A.- Professor, deu llibres sobre música publicats, 
50 discs com a intèrpret, composicions i una trentena 
d’espectacles per any...  quina seria la vessant 
principal? 

D.P.- Jo diria que sóc un músic que ha trobat la seva 
especialitat: la divulgació.

L’A.- I l’instrument?

D.P.- El meu títol i el meu instrument és el flabiol. Tot i que 
faig anar la flauta o la guitarra també.

L’A.-I què és el més important per tu,?

D.P.- El més important són els meus fills, però sí, després 
la música en totes les seves vessants. 

L’A.- I ara a més a més, pare de músic. El teu fill Ferran 
és ja la tercera generació de músics Puertas. Content?

D.P.- Si és clar! I el seu cas ha estat diferent. També ha 
crescut veient el que representa ser músic. Ha nascut amb 
la passió que jo al principi potser no tenia però sap també 
que cal treballar i que hi ha aspectes diferents dins de la 
música. 

L’A.- Un plaer David. Tota una lliçó la d’avui. Moltes 
gràcies. 

Dos dels deu llibres publicats per David Puertas.
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:
Galetes Maria

Mantega
Formatge mascarpone
Formatge philadelphia

Xocolata blanca
Nata de muntar

Nabius
Menta

Preparació:

Aquest pastís es molt fàcil i no necessita forn.

Tritura 200 gr. de galetes (Maria, de tota la vida)

Fon 100 gr. de mantega i mescla-la  amb les galetes fins aconseguir una espècie de terra humida. Utilitza la mescla, premsant-la ben 
bé,  per fer la base en el motlle que faràs servir per al pastís.

Ara mescla en un bol, 250 gr. de mascarpone, 200 gr. de philadelphia i 200 ml. de nata de muntar. Fon 380 gr. de xocolata blanca i 
afegeix-la a la mescla.

Finalment, afegeix 250 gr. de nabius (separa uns quants per decorar al final) a la crema dels formatges i nata i barreja-ho tot bé.

Posa aquesta crema en el motlle, a sobre de la base de galetes i mantega, estén-la bé i posa el pastís a la nevera durant 3 hores.

Passades les 3 hores desemmotlla, afegeix els nabius reservats al centre del pastis i posa unes fulletes de menta.

Consell del GUERRER: Per aquest pastís, jo utilitzo un motlle rodó de 26 cm. Depenent del tamany augmentar o disminuir els ingredients 
a proporció

Bon profit!!!  

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

PASTÍS DE FORMATGE, XOCOLATA BLANCA I NABIUS
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QUINA BARRA!   AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

-Tenim una mena de senyal. 
Si se’ns acosta algú de qui 
tenim la mínima sospita de 
que aviat farà nosa si no és 
encara pitjor, de seguida 
tenim pressa i sortim en una 
altra direcció o bé ens fem 
passar per estrangeres que no 
entenen res, ens disculpem i 
continuem com si al costat 

nostre no hi hagués ningú. 

Amb el temps ha esdevingut quasi un art. És d’aquella 
mena de senyals imperceptible, o gairebé imperceptible, 
per la resta d’ulls excepte per nosaltres. I amb el pas de 
les experiències, a més a més, ha anat especialitzant-se i al 
mateix temps és quelcom imprevisible. Pot ser una mirada, 
un comentari, un petit gest, un ball amb el cap 
i les espatlles alhora, un simple picar l’ull o un 
paper en blanc... tot plegat ho identifiquem a 
la primera de canvi. 

La fugida, sigui un pas endavant o dos endarrere 
o al costat, també s’ha anat sofisticant amb 
els anys. Al principi era un moviment més 
brusc, com de rebel·lió. Després es va anar 
convertint en un moviment més suau però 
de totes maneres poc subtil, fins arribar a 
una delicadesa exquisida i satisfactòria pel nostre objectiu: 
desempallegar-nos-en.

Arribar fins aquí tampoc ha estat senzill. Val a dir que en el 
darrer temps hem rebut més d’un cop de mà. Però no ha 
estat fàcil. Al principi era com normal deixar-se acostar i 
atendre els discursos i les propostes. D’alguna manera sabien 
el que volies i sabien copsar les emocions i les necessitats. 
Era un intercanvi perfecte: jo necessito – tu ofereixes – jo 
voto – tu guanyes.

Però amb el temps... ai! El temps sembla que ha tret tot fora 
de lloc i l’equació s’ha capgirat: tu necessites – jo demano – 
tu no votes – jo perdo. 

Jo perdo? La senyal aleshores ha esdevingut imprescindible. 

Quelcom que ens ha unit per dir prou a determinades 
circumstàncies, a determinats discursos. 

Som més. Cada cop som més i tot i que per la subtilitat del 
nostre propòsit sovint no se’ns percep, hi som, hi serem. 
Som com aquell xiuxiueig constant que percep només qui 
el menysprea. Una constant a la orella de qui ens sent però 
no ens escolta. Tot i així les senyals hi són, els mitjans hi són 
i com deia aquella... un dia serà demà i la vendetta vindrà 

vestida de nous colors i lluenta, brillant, 
convençuda de que no tot són impossibles i 
que tot és a les nostre mans. 

-Vale, Vale... però deixa’t de romanços... 

- Tens raó. Seria més adient potser parlar de 
la pobresa, la solidaritat, la crisi, els efectes 
del canvi climàtic, l’explotació del capitalisme 
abusant de la infància, el terrorisme, les 
catàstrofes naturals i els seu efectes, la violació 

dels drets humans arreu de més de mig món, la vigència de 
la pena de mort en molts països, de la manca de sensibilitat 
d’Europa davant de la crisi de les persones refugiades, de 
les màfies que nodreixen el mediterrani de cossos, de les 
innocents morts en mans dels homes de la guerra... Seria 
més adient? O potser més fàcil? Per què sembla més valent 
acabar amb el mal aliè que 
amb el propi? 

La Juani,

PD. Escoltant converses a la 
barra del bar... Si quelcom 
no serveix per aprendre, al 
menys que pugui servir per 
ofendre...
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Fins el 30 de setembre es poden presentar els relats 
per participar a la 17a edició del concurs literari de 
narrativa curta Els Cinc Pins de Sant Pere de Ribes. El 
treballs, de temàtica lliure, optaran a dues categories: 
la primera, d’àmbit nacional (dotada amb un premi de 
550€), i la segona, d’àmbit comarcal (amb una dotació 
de 350€ per l’obra guanyadora). Per presentar-s’hi 
cal ser major d’edat, les obres han de ser inèdites, 
escrites en llengua catalana, i no poden tenir una 
extensió superior als cinc fulls DinA4 mecanografiats 
a doble espai i a una sola cara. 

Cada autor o autora podrà presentar únicament a 
concurs un escrit, que es lliurarà per quadruplicat i es 
presentarà dins d’un sobre tancat on es farà constar 
la comarca de procedència i el nom del concurs. Dins 
d’aquest sobre n’hi haurà un altre tancat que contindrà 
una targeta on es farà constar el nom, adreça i telèfon 
de la persona que presenta el treball.

Els relats s’han de lliurar personalment a les Oficines 
d’Atenció Ciutadana de Ribes (Masia Can Puig, carrer 
Major, 110) o les Roquetes (plaça de la Vinya d’en Petaca 
s/n) o bé per correu ordinari a l’adreça de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, Masia Can Puig, 110 (08810 Sant 
Pere de Ribes). 

El veredicte del jurat es comunicarà directament als 
premiats la setmana del 7 a l’11 de novembre i l’acte de 
lliurament de premis es farà el dia 18 de novembre a les 
19h a la sala polivalent de la biblioteca Josep Pla de les 
Roquetes. 

El certamen està organitzat per l’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes, el Centre Cívic L’Espai i la Biblioteca Josep 
Pla de Les Roquetes, amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DEL 
CONCURS LITERARI DE NARRATIVA 
CURTA ELS CINC PINS
•	 El certamen, que arriba a la 17a edició, ja 

és un clàssic d’aquestes dates.
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Sabies
què...
ERA EL CAMÍ DELS ENAMORATS?
Josep Miret i Mestre

El camí dels Enamorats era un camí que sortia de la 
plaça de la Font pel carrer de l’Ensenyament, seguia 
recte fins a l’actual avinguda de Josep i Pere Jacas, 
passava pel davant del Redós, continuava recte i 
finalment tombava cap a la dreta per anar a sortir al 
pont de la Palanca (o pont de Ferro) i s’enfilava per la 
pujada del Pou fins a l’Església Vella. Els ribetans de 
tota la vida em contestareu que aquest era el camí de 
les Ànimes, i teniu tota la raó. Tinc entès que abans que 
es construís l’Església Nova la gent que moria al poble 
els portaven pel camí de les Ànimes cap a l’Església 
Vella i allà entraven pel portal lateral conegut com el 
portal de les Ànimes.

Hi va haver uns anys, i parlo dels darrers temps del 
segle XIX, que a més dels difunts per aquest camí hi 
anaven a passejar els joves promesos. Per això també 
era conegut com el camí dels Enamorats. Devia ser 
distret de veure les joves parelles els diumenges a la 
tarda agafats de la mà i sempre acompanyats dels seus 
pares (o d’una tieta, o d’un germà...).

D’aquells temps la millor font d’informació que tenim 
és un dietari que va escriure Josep Bertran i Miret, 
farmacèutic i primer historiador de Ribes. En Josep 
Bertran va començar el seu dietari l’any 1882 i el va 
continuar fins a la seva mort l’any 1902. En Bertran ens 
dóna un munt de notícies que val la pena de tenir en 
compte, com les que veureu a continuació.

A partir de 1882 l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va 

iniciar la urbanització del carrer del Comerç, del carrer 
Nou i de la plaça Marcer (llavors plaça dels Arbres) i va 
marcar una trama urbana de carrers que no coincidien 
amb la direcció que portava el camí dels Enamorats. El 
carrer Nou s’allarga fins la cantonada amb el carrer de 
Jaume Balmes, on es construeix el Col·legi de la Divina 
Pastora l’any 1892. El febrer de 1895 l’Ajuntament 
modifica el carrer de l’Ensenyament i el fa passar pel 
darrere de l’hort de can Panxo, transversal al carrer 
Nou. 

Pels mateixos dies alguns propietaris de cases del carrer 
Major que donaven pel darrere al camí de les Ànimes 
van construir alguns cellers amb façana al carrer Nou. 
Entre ells, l’alcalde Magí Giralt i Carbonell, que va llogar 

Portal de les Ànimes de l’Església Vella.
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Vista del poble de Ribes des del camí de les Ànimes vers l’any 1902 (foto: Joan Milà. Col·lecció can Janet d’en Zidro).

el pati de la casa de la viuda Roig al costat del col·legi de 
les Monges i hi va construir un celler. El febrer de 1895 el 
carro de l’alcalde va deixar una pila de pedres al mig del 
camí de les Ànimes, tallant-lo, fet que Bertran qualifica 
d’“alcaldada” en el seu dietari. La cosa no acaba aquí, 
el propietari de can Puig va manar clavar estaques de 
pi amb un filat de ferro a les seves terres i al final algú 
es devia empipar i van aparèixer les estaques mogudes. 
Fins i tot el 31 de desembre de 1895 de nit un bergant 
va posar un dels filferros al mig del camí de les Ànimes i 
hi va ensopegar el rector mossèn Rossend Ribera, quan 
tornava a la rectoria.

Poc a poc el carrer Nou, el carrer Balmes i el carrer de 
l’Ensenyament es van anar omplint de cases. Durant 
molts anys la darrera casa del carrer Nou va ser can 
Salvador Miret, construïda l’any 1924, fins que el 
creixement dels anys mil nou-cents seixanta va fer que 
s’edifiqués tot el sector de can Puig i desaparegués 
totalment un camí centenari sota la trama urbana. 
Diuen que no hi ha mal que duri cent anys.

Plànol de l’Eixample de Ribes de l’any 1910, fet per 
l’arquitecte Josep Font i Gumà (Arxiu Municipal de Sant 
Pere de Ribes). S’assenyala amb una creu l’Església Nova, 
acabada de construir.
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Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

L’AJUNTAMENT FINALITZA PRÀCTICAMENT LES OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA DELS 
EQUIPAMENTS ESCOLARS I DEMANA MÉS INVERSIONS A LA GENERALITAT.
•	 Les obres municipals a les escoles i llars d’infants han tingut aquest estiu un cost de gairebé 96.000 euros.

Ja han finalitzat pràcticament totes les actuacions de la vintena 
de treballs programats per aquest estiu de millora i manteniment 
dels equipament educatius. Aprofitant les vacances escolars, 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes haurà invertit i executat 
95.658 euros en aquestes obres d’arranjament i adequació 
dels centres. 

Això no treu, però, que des del govern local es demani al 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
que realitzi les inversions bàsiques necessàries detectades per 
garantir un sistema educatiu de qualitat, doncs considera que 
amb el manteniment que fa l’Ajuntament no n’hi ha prou i que 
calen les inversions que són competència de la Generalitat. 
És en aquest sentit que l’alcaldessa, Abigail Garrido, creu que 
l’Ajuntament  “fa els deures per donar solució als problemes 
dels equipaments escolars” i que la Generalitat ha de fer la 
part que li pertoca.

A l’escola Els Costerets s’ha fet un actuació d’aïllament d’una 
pèrgola, la modificació dels vàters exteriors del pati i una 
adequació de l’accés a les pistes poliesportives amb una millora 
de recollida d’aigües. A l’escola Les Roquetes també s’està 
acabant de fer aquests dies una rampa d’accés al menjador 
per millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda, la pavimentació i millora de la recollida d’aigües del 
pati i la reparació del mur exterior. A l’escola El Pi s’ha substituït 
el sistema de ventilació dels lavabos, s’ha reparat la coberta 
per una avaria de la calefacció i s’ha canviat una vàlvula del 
sistema d’aigua calenta.

A finals del passat mes d’agost es varen fer la millora pendent 
del sistema d’alarma i seguretat per protegir l’hort i el bosquet 
de l’escola Riera de Ribes, es plantaran  diversos arbres a la 
zona del menjador i es dotarà el centre amb noves taules de 
picnic exteriors. També a l’escola Mediterrània es col·locarà la 
tanca de fusta de delimitació de l’ampliació del pati de P3 per 
acollir un nou hort.

Pel que fa a les llars d’infants municipals, al Cargol s’han reparat 
els tancaments exteriors i arrebossats i s’ha dotat l’equipament 
d’un nou rentavaixelles industrial i d’algun altre electrodomèstic. 
Als 3 Pins s’ha fet la instal·lació pel manteniment dels aparells 
del sistema de calefacció i refrigeració de la teulada, restant 
pendent la millora de la instal·lació de calefacció. Com també 
resta pendent la col·locació d’un nou aparell d’aire condicionat 
a la Llar d’Infants l’Espígol.

Finalment, s’ha subministrat alguns centres amb mobiliari divers 

que necessitaven per valor de gairebé 6.000 euros.

Segons la regidora d’Educació, Paqui Carrasquilla, “sí que és 
cert que encara ens falten moltes més coses que toca fer a 
la Generalitat, a qui ja vàrem fer la demanda, i que són 
aquestes inversions de les quals dues es faran de manera 
immediata per qüestions de seguretat. Però les altres, que 
també són urgents, encara no tenen data ni ens han donat 
resposta”. Les dues actuacions que està tirant endavant el 
departament d’Ensenyament són l’arranjament de la façana 
de l’escola Santa Eulàlia i la construcció d’un mur a l’Institut 
Alexandre Galí. Les altres inversions demanades que no han 
tingut fins al moment resposta per part de la Generalitat són 
la substitució de finestres a l’escola Santa Eulàlia i a l’escola 
Els Costerets; adaptacions d’alguns elements o espais dels 
centres per a persones amb mobilitat reduïda; l’arranjament 
del sistema de calefacció i del clavegueram de l’escola 
Mediterrània; al substitució del tancament exterior de l’escola 
Riera de Ribes i del sistema de calefacció de l’escola el Pi, 
principalment.

Pel govern local, aquests millores que reclamen són “inversions 
molt bàsiques perquè hi hagi un funcionament normal i de 
qualitat garantit per a tots els centres i totes les persones”, 
en paraules de l’alcaldessa. Garrido ha afegit que “és un 
compromís i una preocupació constant d’aquest govern 
disposar d’uns equipaments educatius en les millors condicions 
i que ofereixin les mateixes oportunitats a tothom”.

Escola ”Els Costerets”
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Jocs i jocs
No he estat mai afortunat en el joc. Quan jugo als cecs o a 
la loteria, només trec, i rara vegada, el reintegrament. És clar 
que no pot faltar l’excepció que confirma la regla i aquesta va 
ser durant una vetllada que sis amics vam anar a passar en un 
casino del sud de França. 

Vam fer un pot comú per jugar plegats i a la primera taula de 
ruleta francesa que ens vam acostar,  malgrat les reticències 
dels meus companys, vaig decidir apostar una fitxa de les 
grosses al meu número preferit. El cinc. I vermell. El crupier 
va fer girar la ruleta i... ple! Això volia dir, el valor de l’aposta 
multiplicat per trenta sis. Un munt de fitxes. Una bona 
pessigada a repartir. I només feia uns minuts que érem al 
casino.

Com en qüestió de diners sóc bastant pragmàtic, vaig proposar 
canviar les fitxes immediatament i marxar, cames ajudeu-
me, a buscar un lloc còmode per tal de fer el repartiment 
del botí i celebrar-ho amb la mateixa alegria que els israelites 
deurien festejar els primers flocs de manà caigut del cel en 
ple desert. Per desgracia, la meva moció va ser denegada per 
un parlament de fanàtics apostadors empesos per la mateixa 
energia que va provocar tantes corredisses i desgràcies durant 
la febre d’or a Alaska.

Vet aquí que, després de dues hores de frenètica activitat per 
aquells perversos salons, el cada cop menys bulliciós estol 
va acabar jugant-se les darreres fitxes, a la tristor del parell/
imparell – passa/falta – negre/vermell, fins a exhaurir-les. 
S’havien evaporat els diners del pot comú i els del premi, que 
juro que els vaig veure abans que acabessin desapareixent, vist 
i no vist, com l’ocell d’un rellotge de cucut. 

Mala sort, deien els companys. Ja veieu que eren fàcils de 
conformar... A mi el disgust em va durar una miqueta més. Ja 
sé que la majoria de la gent juga per guanyar milions i que allò 
del casino era una minúcia però per una vegada que guanyo...

Ara bé, quan no hi ha diners pel mig i l’objectiu és passar-ho 
bé guanyis o perdis, per mi no hi ha res millor que el Truc, 
l’esport nacional de Ribes. I perdoneu els de la Botifarra.

Em van ensenyar a jugar al carrer dels pous i, malgrat que crec 
que ostento el record d’eliminació més ràpid d’un campionat, 
ara, tot i no ser ni de bon tros un jugador empedreït, ja em 
defenso una mica i m’encanta jugar i veure jugar.

És un joc divertit, de mentiders i ganyotaires que et fan 
l'ullet, t'insinuen un petó o et mouen lleugerament l'espatlla. 
Que et diuen “baixa a mi” o et demanen tresos. I si les cartes 
t'acompanyen pots arribar, fins i tot, a creure’t que en saps. 

Mirant-me un dels molts campionats que és fan a l’estiu, 
m’admirava de com n’és de transversal aquest jocs punyeter, 
on avis, pares i nets comparteixen la mateixa afecció i es fan 
“catxes” uns als altres amb una gran naturalitat. 

P. D. No us sabria dir quina altra activitat lúdica, potser al 
marge dels castells, pot reunir tres generacions amb la gràcia 
i l’esbargiment que ofereix aquest cony de joc. 

Ara trucaré... Espera! No. Que en Moya me’n farà tres. Ai!




