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quests dies la noticia d’una sentència judicial ha fet que les pells 
s’encongeixin i els pèls es posin com agulles de faquir.  Una sentència que 
jutjava una violació de cinc descerebrats a una sola dona, acompanyada, 
la violació, amb vídeos i converses per xat amb extres que hi participaven 

com si d’un show televisiu es tractés. “La manada” els han anomenat. 

Quin mal son, jo pensava que la justícia faria honor al seu nom i donaria una lliçó per, si 
més no, omplir de dignitat a qui ha patit tal horror i tractaria amb duresa als que han comès 
una atrocitat , han fet malbé una vida de la manera més banal i impròpia de l’esser humà i 
a més no han reconegut a hores d’ara la seva innegable culpabilitat total i absoluta.

Tan difícil és comprendre que la llibertat d’un individu acaba just on comença la d’un altre? 

Ja no parlo d’homes i de dones, parlo de persones, parlo d’humanitat, parlo d’empatia 
envers els altres, parlo de iguals. I entre iguals no pot existir el menyspreu, ni la humiliació, 
ni la falta de respecte perquè si és així neix l’abús i aquest no té mides. Pot convertir a 
l’esser humà en un feix de ferralla.

Els diners es poden robar, un cotxe es pot robar, tot el que és material es pot robar. Però 
encara hi ha gent que es pensa que l’amor i el sexe, es poden robar? 

Estem parlant de falta de cultura, de ments malaltes i perverses, d’excés d’alcohol i/o 
drogues, o senzillament i en aquest cas de cinc xulos de platja aparentment normals, amb 
una copa de més i treien totes les seves misèries i frustracions amb un acopi de poder 
numèric i de força bruta per fer veure de cara a la galeria del que son capaços?

Em falten paraules perquè ara ompliria paràgrafs i paràgrafs de “tacos” malsonants i 
improperis dedicats a “la manada”, però no ho faré perquè també durant aquests dies 
desprès de sortir tant injusta sentència, la resposta de la gent, arreu i tant dones com homes 
ha estat una declaració de rebuig unànime i això obre en mi una escletxa d’esperança.
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n tancar aquest número de l’Altaveu, la 5ª edició del 
FESPLUSCHAPEAU ha arribat al seu equador, així que 
pendents d’un balanç general, sí que es pot dir que 
el festival ha aconseguit novament la seva fita: reunir 

durant cinc dies, circ, teatre, música i arts de carrer de gran 
qualitat, tant nacional com internacional. La companyia Teatro 
Nelle Flogie va obrir el festival amb l’estrena del seu espectacle 
Ballata d’Autunno. La formació italiana, que ha realitzat la seva 
residència de creació a la Carpa Revolució, va ser l’encarregada 
també d’oferir el seu treball a les escoles, que durant els 
dies previs al Festival, van poder gaudir de diferents sessions 
especials. 

Des d’agosarades acrobàcies, fins a impensables equilibrismes, 
el festival ha posat ben amunt el resultat d’un treball en equip, 
“entre totes podem”, explica Isaac Domínguez, director artístic 
del Fes+, que també ha destacat la “força de les arts de carrer 
com a motor de transformació social”. Les companyies han 
participat en els diferents escenaris, des de la Carpa Revolució, 
fins a l’Ágora, i la Carpa del Mercat i els seus voltants, a la 
Residència El Redòs, on també hi ha hagut programació. 

Una de les primeres cites va girar entorn de la presentació del 
projecte de Residències “Celler de Creació”, un dels objectius de 
l’organització i que significa la consolidació del programa de circ 
al municipi. El “Celler de Creació”, suposa per a les companyies 
la possibilitat de disposar de molt més que un espai de creació. 
És un espai d’interacció i aprenentatge, en el que, a més, es 
treballa una obra, des de la seva creació i posada en escena, fins 
a la seva estrena i la seva promoció posterior. En aquest sentit, 

El FesplusChapeau omple Ribes      d’arts i noves creacions
La Carpa Revolució, ja inaugurada, presenta una programació per tot el mes de maig.

la Carpa Revolució esdevé seu de les residències de creació per 
a professionals i artistes i un espai d’estrenes inèdites per al 
públic. 

E

El flamenc de Sarsalé torna a entusiasmar al públic.

Poesia, dansa i música en fusió. TRIESCÈNIC.

Foto: Laura Bregante

Foto: Stanis

Foto: Laura Bregante
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L’A

El FesplusChapeau omple Ribes      d’arts i noves creacions
I ja s’ha presentat la programació pel 

mes de maig. 
Divendres 11

20h Concert de La Barumba (taquilla inversa)
Dissabte 12

12h Vermut Musical 
18h Filosofia de barra

Divendres 18
22h Flamenc amb Sarsalé (taquilla inversa)

Dissabte 19
18h Circ amb Ricky Tenista (6€)

Diumenge 20
12h Vermut Jam Session amb The Borderliners

(Taquilla inversa)
Divendres 25

19h Concert amb DAmare! Cooper’s Dream
(Taquilla inversa)

Dissabte 26
19h Monòleg 

Diumenge 27
12h Titelles (4€) 

El circ i també el teatre, la música i la dansa, han estat 
protagonistes de noves creacions i obres on la participació amb 
el públic ha estat essencial. “Es tracta de com es fa aquesta 
participació i el que genera”, explica Domínguez, per a qui la 
selecció d’artistes, any rere any “és més difícil. Són moltes les 
companyies que es presenten i s’intenta que pugui tenir cabuda 
una programació variada i transformadora”, afegeix. 

El festival, del 27 d’abril a l’1 de maig, s’ha dedicat a la Llibertat 
d’Expressió, “reivindicant un espai per a que les persones se 
sentin lliures”, amb una crida per a Sumar-se a la Revolució.

Irene Paz, l’equilibrista gaditana ha presentat el seu espectacle 
La Madeja.

Foto: Stanis
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X GIMCANA POPULAR LES ROQUETES DEL GARRAF
El proper dissabte 19 de Maig a partir de les 16:00h a 
les Roquetes del Garraf, es tornarà a jugar a la Gimcana 
Popular que enguany celebra la seva 10a edició. Amb la 
participació dels nens i nenes de les escoles d’educació 
infantil i primària del municipi, la Plaça Rafael Alberti 
serà el lloc de trobada on es farà la tradicional cercavila, 
fins arribar a la Plaça Llobregat, on es donarà el tret 
d’inici dels jocs.

Aquest any, la festa estarà orientada a la celebració dels 
primers 45 anys de Festes Majors de Sant Joan que es 
celebren en Les Roquetes. Es recordaran als primers 
grups del Ball de Cintes, el Ball de Bastons... que varen 
crear aquesta tradició els dies de Sant Joan, 23 i 24 de 
Juny del 1973, com així també a la resta de balls que 
han nascut al llarg de tots aquests anys, fent que sigui 
una festa molt important per tots els roquetencs i 
roquetenques.

Més de 250 nens i nenes d’entre 5 i 12 anys, estaran inscrits 
en aquesta activitat, que des de les AMPAs de les escoles 
d’educació infantil del poble (Santa Eulàlia, Mediterrània i 
les Roquetes), tornen a col·laborar un any més. 

Aquests jocs consistiran en 12 proves que hauran de 
superar els nens i nenes dels dos equips participants, el 
vermell i el verd, colors oficials de l’Agrupació de Balls 
Populars de les Roquetes, organitzadora de l’event. 
Pel que fa a la gimcana en sí, després de la cerimònia 
d’inauguració, seran més de dues hores de dotze jocs 
infantils, i per acabar una vegada conegut l’equip 
guanyador de la gimcana, es farà la tradicional batalla 
de 3.000 globus d’aigua que servirà per calmar els ànims 
de tots els participants.

En edicions anteriors com aquesta actual, la frase que 
identifica la Gimcana és “Canviem una tarda de jocs per 
un quilo de d’aliments”, i és per això que, tant per la 
canalla, com pels voluntaris dels jocs i per les persones 
que passegin pels voltants, es podran recollir productes 
no peribles que es lliuraran dissabte mateix al Banc 
d’Aliments del municipi.

Les entitats que col·laboren per a que aquesta festa sigui 
molt lluïda i participativa per a els nostres infants, són: 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes, Fundació Banc dels Aliments, Unió de Comerciants 
de les Roquetes, AMPA CEIP Santa Eulàlia, AMPA CEIP Les 
Roquetes i AMPA CEIP Mediterrànea.

Des de l’Agrupació de Balls Populars de Les Roquetes, volem 
agrair també la col·laboració de tots els establiments, 
empreses i persones que han estat treballant durant 
moltes setmanes per preparar-ho tot, per a que sigui una 
gran festa per als nens i un gran bonic record dels nostres 
primers 45 anys de Festes Majors.
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Finca Mas Solers tornarà a ser l’escenari, el proper 
divendres 13 de juliol, del Sons Solers. Després d’exhaurir 
totes les entrades en les dues darreres edicions, el festival 
de Finca Mas Solers tornarà a comptar enguany amb 
un cartell de luxe format per Mishima, Ramon Mirabet, 
Animal, Luthea Salom i Guillem Roma.     

UN SLOW FESTIVAL ÚNIC AL TERRITORI

Des dels seus inicis, el Sons Solers ha estat sempre un 

Mishima i Ramon Mirabet, caps 
de cartell del Sons Solers 2018

El Sons Solers tornarà a apostar per un format 
”slow festival” amb espai gastronòmic, zona 
chill out, cocteleria i aparcament gratuït, tot en 
un entorn natural incomparable.

festival diferent a la resta. Celebrat en l’impressionant 
entorn natural de Finca Mas Solers, el Sons Solers aposta 
per la qualitat per davant de la quantitat, una nit sense 
cues, ni massificacions, ni actuacions solapades... A més, 
la seva programació basada en la música de qualitat feta 
a Catalunya unida al format i espais del festival permeten 
que els assistents connectin i interactuïn amb totes les 
bandes.

La seva àmplia i variada oferta complementària és un 
altre tret diferencial del festival, ja que als espectaculars 
jardins de la Finca s’hi pot gaudir d’una zona chill out, 
espai gastronòmic i una zona de cocteleria.

Com és habitual, el festival tornarà a comptar amb 
aparcament gratuït (aforament limitat) i la moneda oficial 
serà el Sonso, que tindrà un valor de 2,5€ i es bescanviarà 
a l’interior del recinte.

El Sons Solers compta amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes.

ENTRADES A LA VENDA

Les entrades anticipades per assistir al Sons Solers 
tenen un preu de 30€ i es poden adquirir al web www.
sonssolers.cat. En cas que no s’exhaureixin, el mateix 
divendres 13 de juliol es podran adquirir a taquilla per 
35€. Cal recordar que el festival ha exhaurit la totalitat de 
les entrades en les dues darreres edicions.
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La associació Europea d’Economia 
i Competitivitat ha atorgat la seva 
màxima distinció, la “Medalla d’Or 
al Mèrit en el Treball” que reconeix 
l’esperit empresarial dins el marc 
europeu a diverses companyies, 
institucions i experts professionals 
que han fomentat la consciència 
d’emprenedoria i desenvolupament 
econòmic.

L’AEDEEC és una organització creada 
amb la finalitat de promoure, 
desenvolupar i reconèixer els 
mecanismes de les empreses que 
fomenten un òptim desenvolupament 
empresarial dins el marc europeu.

La cerimònia, celebrada el passat 20 
d’abril en un prestigiós hotel de Madrid 
va ser presentada pel periodista 
Emilio Javier García Plaza, va comptar 
amb el nomenament de Margarida 
Crous com a Consellera d’honor de 

Cecilio Burón, empresari fundador de Cermasa, 
rep la medalla d’or al mèrit en el treball.

l’AEDEEC en reconeixement a la seva 
brillant carrera com economista, 
fiscalista internacional, perit judicial, 
membre del registre de economistes 
assessors i fiscals i professora de la 
universitat Ramon Llull.

Les Medalles i Llaços d’Or al Mèrit 
en el Treball varen ser lliurades pel 
vicepresident de la Associació, el 
lletrat Juan Ignacio Navas Marqués.

Cecilio Burón va rebre així un  
reconeixement a nivell europeu per 
la seva llarga trajectòria empresarial. 
CERMASA, fundada al 1983 i amb 
seu al nostre municipi d’on en 
Cecilio també n’és veí,  té la central 
a Barcelona i seus també a l’Arboç i 
properament a Villanueva del Duque, 
el seu poble natal.

L’A
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CORTINA TÈCNICAMATALASSERIA ROBA DE LLIT

BASES LLITS ARTICULATS

El proper diumenge, 20 de maig, se celebra la cinquena edició, del 
RIBES CAMINA CONTRA EL CÀNCER, per tal de recaptar fons per l’AECC / 
CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER...

Enguany, la sortida serà a les 9 h. del matí, des de l’Escola la Riera, per anar 
en direcció cap els Carç, passarem per sota la C-32 i vorejarem l’Autòdrom 
de Terramar i tot seguint la riera de Ribes, fins el mar...

Com cada edició, ens acompanyaran la Silvia Boqué i el Josep Miret, que 
ens explicaran la història i curiositats dels llocs: el Carç, l’autòdrom, can 
Pamxampla i els termes de Ribes / Sitges...

La col·laboració serà de 7 euros adults i 3 euros menors de 14 anys, amb 
obsequi/record de una bossa amb el logo de la caminada, aigua...

Hi haurà venda anticipada a la Papereria Gabaldà i Ribes Bikes i mitja hora 
abans de la sortida...

Us convidem a tots a participar!!!

Jordi Mestre Escofet

JUNTA LOCAL de l’AECC / Catalunya contra el càncer - Sant Pere de Ribes

RIBES CAMINA CONTRA EL CÀNCER
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L’Altaveu.- Bon dia Àngel, comencem per explicar 
què és OCULARIS, per si algú no ho coneix?

Àngel Martínez.- És clar! Ocularis és una organització 
sense ànim de lucre, que es va crear al 2010, fundada 
pel Dr. Joan Prat, de l’Hospital Sant Joan de Déu, al costat 
d’un equip de metges i especialistes en oftalmologia. 
Té seu a Sitges i nosaltres hi col·laborem des del primer 
dia. És sobretot una entitat dedicada a la formació 
oftalmològica i els únics que actualment estant formant, 
in situ, metges en l’especialitat d’Oftalmologia Pediàtrica 
a l’Àfrica Subsahariana. A més dels treballs de cooperació 
que també es fan.

L’A.- Quina és la vostra o la teva col·laboració?

La solidaritat als ulls, teaching to see.
L’Àngel Martínez és conegut per la seva òptica a Ribes. És òptic i optometrista. I fa poc va viatjar amb l’ONG 
OCULARIS a exercir la seva professió, solidàriament a l’òptica social de l’Hospital Abass Ndaw de Dakar 
(Senegal). Ens explica, tot conversant, l’enriquidora experiència, tant personal, com professional i social, i 
ens dona a conèixer el projecte d’OCULARIS, que a més del projecte del Senegal, ha estat cooperant en cinc 
camps de persones refugiades a Grècia i obrint nous programes de formació també al Camerun i a Ghana. 

A.M.- A banda que des del primer dia tenim  una guardiola 
a l’òptica per a recollir finançament per als projectes, 
personalment, he estat en actes de sensibilització que des 
d’Ocularis hem fet per la Comarca i també en altres llocs. 
Participant de diferents projectes, però mai havia viatjat 
en cap de les expedicions que es fan al llarg de l’any.

L’A.- Aquesta vegada has viatjat amb ells, i com a 
especialista, és un pas endavant?

A.M.- Una experiència extraordinària. Pel que dones i pel 
que aprens i t’aporta. Més que un pas endavant, diria que 
és diferent, i totalment recomanable. 

L’A.- Quin seria la primera conclusió? 

UNA CONVERSA AMB

ÀNGEL MARTÍNEZ

Per Bàrbara Scuderi
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A.M.- Repetir. Repetir.

L’A.- Expliquem els projectes d’Ocularis a Senegal? 

A.M.- D’això qui més sap és l’Armand Valera, director 
d’Ocularis i que coordina tots els projectes. Però t’explico. 
L’entitat té convenis amb diferents Hospitals Universitaris, 
de Senegal i Moçambic, on l’equip realitza estades 
de formació de formadors, és a dir que s’ensenya als 
professors en oftalmologia per ampliar coneixements i 
perquè puguin ampliar l’oferta formativa. Les dades del 
nombre d’oftalmòlegs per habitants allí és molt extrem. 
Si aquí tenim més de 12.000 professionals, a Senegal eren 
42 i a Moçambic 11 al 2015. Ja veus que les dades són 
escandaloses!

L’A.- I quins són els objectius?

A.M.- L’objectiu és l’erradicació de la ceguera evitable o 
curable, a partir de la formació d’especialistes allí mateix, 
que puguin donar continuïtat a la cura de malalties del 
ulls. A més amb el projecte de l’òptica social es vol donar 
un millor i major accés a qui necessita ulleres perquè les 
pugui tenir. Els preus són molt elevats i la gran majoria 
no s’ho pot permetre amb els sous que allí hi ha i les 
distàncies que cal recórrer.

L’A.- Parlem ja de la teva experiència. Quan hi vas 
estar?

A.M.- Va ser ara fa un mes, del 3 al 18 de març, al costat 
d’un equip d’oftalmòlegs i especialistes en optometria. 

L’A.- Quin va ser el teu paper?

A.M.- Vaig treball formant a un equip de tècnics per a 
la posada en marxa de l’òptica social, situada al mateix 
Hospital on vam fer les formacions en oftalmologia. 

L’A.- Què vas treballar amb ells?

A.M.- Va ser molt, molt complert. Des de la realització 
de revisions – en vam fer més de 250- fins al treball de 
laboratori, elaboració de les muntures (vam fem unes 
40) , el treball amb les màquines, i també tot allò més 
relacionat amb la gestió pròpiament dita d’una òptica. Els 
programes informàtics i tots els processos de treball, com 

els acords amb proveïdors, per exemple. 

L’A.- Amb més de vint anys d’experiència en una 
òptica, suposo que ha estat senzill...

A.M.- No és tan així. Allí els processos són molt diferents. 
He ensenyat i també he aprés. I hem treballat junts, que 
crec que és el millor que es pot fer. 

L’A.- Què t’ha semblat la vivència? 

A.M.- És el més gran que he fet mai! Més enllà de la 
cooperació, el treball conjunt, també em va permetre 
conèixer la societat i el país, sentint-me com un més. En 
contacte directe amb els costums es comprenen també 
millor les particularitats i la realitat. M’he adonat del mal 
informats que estem. He descobert un país amb gent 
encantadora, oberta. Som iguals, amb només diferències 
culturals. I he envejat el seu concepte dels temps. 

El resultat és garantir l’accès a ulleres i atenció a la salud 
ocular de la població.
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L’A.- Explica, explica... 

A.M.- Allí es viu amb necessitats diferents, i es viu per 
dir-ho d’alguna manera “al dia”, gaudint molt més de la 
vida i a partir d’una concepció de la vida molt diferent, 
treballant per a gaudir-la! És molt diferent a nosaltres. 
Aquí pesa més el futur que el present, fins i tot de forma 
inconscient i potser no en gaudim tant...

L’A.- Com descriuries la societat senegalesa?

A.M.- Primer cal diferenciar la gran ciutat de Dakar, on 
està l’Hospital, de la resta del país. A la ciutat tot és 
més occidentalitzat i tothom està immers en les noves 
tecnologies, les xarxes socials... he fet grans amistats que 

continuem ara a través de facebook, per exemple. I tot 
això amb el contrast d’un paisatge més ancestral, on hi 
conviuen perfectament un carro i un tot-terreny. 

L’A.-Tornant a la vostra tasca durant la darrera estada, 
a nivell de salut ocular, quina valoració en fas?

A.M.- El primer és que, part de la nostra acció, a més de 
la formació, és la sensibilització. Aquí som conscients 
i ens preocupa la nostra salut ocular. Allí a causa de 
les dificultats per accedir-hi i de la lenta implantació 
d’especialistes, cal encara sensibilitzar a la gent, en una 
societat en que la medicina tradicional està encara molt 
arrelada. Ens vam trobar amb casos d’estrabisme avançat, 
lesions de còrnia curables, i ja què hi era l’equip es van 

El treball es realitza directament amb l’equip de tècnics 
que continuaran la tasca.

Imatge d’una intervenció, en la que els professionals 
intercanvien coneixements.
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L’Àngel durant la formació en l’òptica social de l’Hospital 
de Dakar.

L’Equip i infants de l’escola on es van dur a terme més 
de 200 revisions.

poder fer algunes intervencions quirúrgiques, de casos 
extrems, tot dins de la formació a professionals d’allí 
mateix, per a garantir-ne la continuïtat, el seguiment i la 
recuperació dels pacients.

L’A.- A banda del treball amb OCULARIS, de l’estada 
a Senegal, tens algun record o anècdota que ens puguis 
compartir? 

A.M.- (riu) Serien moltes! Van ser descobriments 
constants, i molt enriquidors! Però sí, et puc explicar que 
vam tenir l’oportunitat d’assistir a un acte de les “lluites 
senegalès”. Un esport avui dia, amb arrels tribals, amb 
música i molta interacció del públic, un espectacle visual i 

sonor, que ens va impactar! 

L’A.- Àngel, i ara què?

A.M.- Ara cal continuar els projectes, consolidar els 
treballs ja fets i personalment continuar aportant el meu 
granet de sorra. Crec que és molt important. 

L’A.- Moltes gràcies.

A.M.- A vosaltres, i per a més informació, recordeu que 
a la web i a les xarxes socials es poden consultar tots els 
projectes d’OCULARIS i fer aportacions o fer-se soci si es 
vol! Gràcies!

https://ocularis.ong/
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Estimat Joan,

Tota la raó. Les persones que vam néixer al 1968 
sentim una mena d’enveja dels altres i al mateix 
temps una estranya buidor. I potser després de 
cinquanta anys va sent hora de posar les coses al 
seu lloc... Ah! I ja veig que has vist el “xivato” del 
facebook, on posa la data del meu aniversari. Si et 
sóc sincera, no sé com esborrar-ho!

L’any 1968, mentre començaven a sonar entre 
d’altres, Hey Jude o Sympathy for the 
Devil, nosaltres ploràvem, com 
ploren totes les criatures que 
acaben de néixer. Nosaltres 
ens pixàvem als bolquers, 
rebíem el menjar d’altres 
mans o del pit, i en el millor 
dels casos, teníem tota la 
família a prop de casa. No 
sempre. Doncs algunes famílies 
ja havien estat truncades feia una 
o dues generacions. Les morts, l’exili o 
les desaparicions, han estat en molts casos 
una mena de presència invisible en les nostres vides. 
Però tampoc se’n parlava massa. 

El 68 va ser l’any de Nixon, la Primavera de Praga, 
el Maig francès. I per a nosaltres era l’inici de la 
vida. I no ens ho van acabar d’explicar tot gaire bé. 
Assassinaven a Martin Luther King i aquí començava 
una nova era que encara no sembla que s’hagi 
acabat... no creus?

Del que nosaltres hem viscut, tampoc s’han escrit 
gaires llibres. Ha sonat música. Diuen que tota la 
música dels vuitanta és nostra! No sé si la idea és 
bona! Em recordo massa jove, massa petita quan 
als deu anys celebraven el referèndum per a una 
constitució, que continua vigent i no vam votar; em 
sento un xic ignorada quan parlen de la transició 
referint-se als anys en que no podia presumir de res 

CARTES A LA JUANiCINQUANTA ANYS I UNA ROSA

per culpa d’un acne juvenil, que tenia gairebé oblidat. 
Mentre jo passava de nena a jove, sembla que hi va 
haver un festival que em vaig perdre, però al que 

sobretot mai em van convidar. 

Als vint anys, a les portes de la 
caiguda del mur de Berlin i de 

la Barcelona Pre-Olímpica, 
semblava que el món seria 
nostre, però tot acaba 
imposant una mena de soroll 
permeable a qualsevol melodia, 

que acaba enderrocant el destí. 
Potser arrosseguem massa les 

expectatives. O segurament no vam 
aprendre allò que ens volien ensenyar, 

mentre no podien ensenyar el que volien... La 
qüestió, és que vist ara, ens ho hem passat molt bé i 
malament també, perquè hi ha hagut moments per a 
tot. I quan fa una dècada va arribar la crisi, al 2008, 
ja no era només la nostra crisi dels quaranta... quin 
sarcasme, no? 

En fi, com a nascuda el 23 d’abril de 1968, em quedo 
amb la rosa, el llibre i sense la Grossa... que allí on 
hagi caigut espero que no faci mal. 

Gràcies per les teves paraules, 

La Juani.

PD. Tenim el goig de ser allò que vulguem, els anys 
estan per a gaudir-los, viure cada instant i recordar 
el que ens faci més feliç, sense oblidar pel que s’ha 
de lluitar.



Sant Pere de Ribes

Carrer Nou, 17  -  villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247   

Dona i jove talles de 38 a 60

NOVA COL·LECCIÓ
Vestits de ceremònia

Qualitat a bon preu

Sabates a la teva mida (lliurament en 15 dies)

Sabateria DONA, 34-43.  HOME, 38-50
Peu delicat - Amples especials - Plantilles extraíbles

PRIMERES MARQUES NACIONALS

Especialistes en NÚVIA i CERIMÒNIA

 INFANTIL
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Ingredients:
1 albergínia

1 carbassó

3 tomàquets pera

1 placa de pasta de full

Sal

100 gr. de formatge per gratinar

Preescalfarem el forn a 200º (dalt i baix)

Rentarem i tallarem a rodanxes l’albergínia, el carbassó i els tomàquets.

Les marcarem en una paella sense oli però amb una miqueta de sal.

En un motlle rodó hi posarem la pasta de full doblegant la part que sobresurt cap a dins a fi de fer una vora al voltant del

pastís.

Col·locarem una capa d’albergínia, una de tomàquet i per últim la de carbassó.

Posarem el pastís al forn durant 25 minuts a 200º.

Passat aquest temps, traurem el pastís i posarem per damunt el  formatge per gratinar i ho tornarem a posar a la part de

dalt del forn durant uns 5 minuts perquè quedi ben gratinat.n.

BON PROFIT

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

Past is  de  pasta  de ful l  amb verdures
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Sabies
què...
Josep Miret i Mestre

Què té de particular l’any 1903? 
Mireu, fa uns anys vaig fer un treball 
d’història econòmica que no tinc pas 
publicat, basat en la comptabilitat 
d’alguns propietaris ribetans. En 
aquest treball em va quedar clar que a 
conseqüència de l’atac de la fil·loxera a 
partir de 1890 les vinyes velles van anar 
morint i la producció de vi de Ribes va 
minvar. Propietaris i pagesos van anar 
perdent ingressos des de l’arribada 
de la fil·loxera fins al 1909, ja que a 
més de les collites curtes s’hi afegien 
uns preus del vi poc remuneradors. A 
partir de 1903 les noves plantacions 
amb ceps americans ja són el 90% de 
les vinyes del terme, segons un article 
publicat al “Baluart de Sitges” (12 de 
juliol de 1903). Pel camí es van perdre 
bona part de les vinyes plantades a 
la muntanya, que no es van tornar a 
refer.

Al Centre Federal, que havia estat un 
dels pilars de la lluita dels xermataires 
o rabassaires, es produeixen alguns 
canvis importants. Canvia el nom, 
canvia la junta, es fan estatuts nous  
i sembla que també canvien els 
interessos de la societat. En paraules 

del cronista del Diari de Vilanova 
“S’está trevallant per constituí un 
«Centre Catalá» y al efecte s’ha format 
una comissió per encarregarse dels 
trevalls preparatoris. Tenim entés que 
dins pochs días será invitat tot lo poble 
á pendri part. El local qu’ha d’ocupar 
lo nou Centre será el qu’ocupaba el 
disolt «Centre Federal»”. “Sembla 
que hi ha el propósit de no ocuparse 
de la política local, y sí de la general 
que afecti al benestar de Catalunya 
y á més de la instrucció y recreo de 
la població” (Diari de Vilanova, 9 de 
juliol i 21 d’agost de 1903). 

Si trobem canvis en el grup dels 
pagesos, també es produïren 
moviments dins del món dels 

terratinents. Alguns propietaris 
acabalats, moguts per pietat cristiana, 
van promoure dues de les obres 
més conegudes d’aquella època, la 
construcció del Redós de Sant Josep 
i Sant Pere i l’església nova. Aquestes 
obres van donar feina a una bona 
colla de treballadors en uns moments 
de profunda crisi.

Els germans Josep i Pere Jacas Planas 
van anar a Cuba i en morir van fer 
una deixa de 125.000 pessetes per 
construir una residència per a la gent 
desvalguda. La primera pedra es posa 
per la Festa Major de Sant Pere de 
1901. Cinc anys més tard s’acaben les 
obres i el 12 d’agost de 1906 ingressa 
la primera malalta, cuidada per les 

VA PASSAR L’ANY 1903?

Notícia publicada a la revista “La Hormiga de Oro” de Barcelona el 20 de maig 
de 1911 sobre el nou temple parroquial (Biblioteca Nacional de España)



El Centre Català, continuador del Centre Federal, al 
carrer Nou cantonada amb la carretera de Sitges (postal 
de Lucien Roisin de 1921 aproximadament)
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Germanes Franciscanes de la Nativitat 
de Nostra Senyora, més conegudes 
per les Germanes Darderes. Uns anys 
més tard, l’any 1912, es beneeix la 
capella del Redós, d’estil modernista 
com tot l’hospital.

D’altra banda en Francisco Marcer 
i Oliver, propietari de can Coll i 
d’algunes finques a Parets del Vallès 

El Redós de Sant Josep i Sant Pere fotografiat per 
Ròmul Bertran vers l’any 1910 (fotografia publicada a la 
Geografia General de Catalunya l’any 1913)

i al pla de Barcelona, decideix 
aixecar una església nova al centre 
de la població. La primera pedra de 
l’església es posa el 5 de juliol de 1903 
i la construcció dura set anys fins que 
és beneïda pel bisbe de Barcelona el 
4 de setembre de 1910. En els anys 
següents el mateix Marcer va anar 
encarregant nous altars, excepte el 
de sant Isidre, que es va voler pagar 

per subscripció popular i va ser el 
penúltim que es va acabar l’any 1924.

Amb aquest article tanco la sèrie 
dedicada a la fil·loxera i al naixement 
dels xermataires o rabassaires. Espero 
que us hagi agradat, i per als que us 
ha semblat massa espès penseu que 
el mes que ve començarem nous 
temes més interessants i variats.



·
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Setze jutges
Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat; si el penjat es 
despengés es menjaria els setze fetges dels setze jutges que l’han 
jutjat. 

Tots coneixem aquest embarbussament i, de ben segur, l’hem dit 
més una vegada. Jo sempre l’havia recitat com un joc i sense parar 
massa esment a la seva significança però ara que, per desgràcia, 
els jutges s’han convertit en personatges mediàtics i en martell 
d’heretges independentistes, espero impacient que qualsevol 
dels “penjats” es pugui menjar algun dia el fetge del seu jutge 
penjador. Ep! Tot sigui dit metafòricament i presumpta. Això 
que quedi clar... no sigui que un togat del bolet em busqui les 
pessigolles.

Ben pensat, tampoc aconsello ningú 
menjar-se les vísceres d’aquesta gent, 
com un Hannibal Lecter qualsevol, 
encara que segur que no hi trobaven 
cap pedra perquè aquests ciutadans 
no se’n posen al fetge a l’hora de tirar 
pel dret. I si no, fitxeu-vos en el duet 
Lamela - Llarena. 

Quin parell! Una mena de Dúo 
Dinámico amb una imaginació 
desbordant i que tan aviat veuen, 
ella, que els mossos d’Esquadra es 
dedicaven a controlar i increpar 
els guàrdies civils davant de la delegació d’Hisenda i ell, que l’1 
d’octubre tot era fanatisme violent.

Senyora i senyor, guardin la ficció per escriure novel·les, que molts 
de nosaltres hi érem, coi!

Però res, ells dos, com una mena de Paco Martínez Soria sense 
boina però amb birret, erra que erra! 

I espereu que això no s’acaba... Ara toca judicar el major Trapero 
i el seu equip i fer el ridícul per Europa demanant extradicions i 
evitar que s’escolleixi el president de la Generalitat i veure delictes 
d’odi arreu... i, mentre nosaltres estem amb els ulls esbatanats i 
el cor encongit, un grapat dels nostres representants electes estan 
patint a la presó o a l’exili. 

Setze, concretament. Setze. Com els jutges de la Nova Cançó o els 
de l’embarbussament...

Esclar que, miris on miris, el panorama és llastimós. Aquesta tropa 
o es passa de frenada o no arriba. 

Uns jutges acusen de terrorisme uns 
nois del poble d’Alsasua, a Navarra, per 
una baralla amb dos guàrdies civils de 
paisà a un bar, i els hi demanen seixanta 
anys de presó.

Uns altres jutges apliquen una pena, 
només de nou anys, a una colla de 
miserables salvatges que van violar en 
grup una noia, encara que els “birretaires” 
no ho considerin violació. Per acabar-
ho d’adobar, un d’ells, un tal Ricardo 
González, ha fet constar que “no hubo 
golpes, empujones ni desgarros” i que 
ell només hi veu “ jolgorio y regocijo”. 

Cony, Ricardo, quina xerinola i quin goig deu fer que cinc besties et 
violin en un atzucac. Mentre no t’esquincin la toga, oi?

P. D. Ara que hi penso, en aquest darrer cas, un dels violadors és 
guàrdia civil. També hi ha guàrdies civils a la baralla d’Alsasua... I 
als atestats a Catalunya! Jutges i guàrdies civils... Curiosa aquesta 
Espanya del temps de La Codorniz. Un país en negre i verd, com 
les olives, on jo no hi vull ser.



·
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